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RESUMO 
 
 

FORMAÇÃO DOCENTE EM CURSOS DE LICENCIATURA DA UFSM: SOBRE 

POLÍTICAS CURRICULARES E DISCUSSÕES DE GÊNERO E DE 

SEXUALIDADES 

 
 

AUTORA: Daiana Godinho Martins Correia 
ORIENTADORA: Andréa Forgiarini Cecchin 

 
 

A presente dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas e Gestão Educacional (PPPGE) - Mestrado Profissional da Universidade 
Federal de Santa Maria na linha de pesquisa “Políticas e Gestão da Educação Básica 
- LP1”. Teve como objetivo entender como os/as estudantes de cursos de formação 
inicial docente da UFSM, compreendem as questões de identidades de gênero e 
orientações sexuais, tendo em vista sua atuação como futuros/as docentes. 
Inicialmente, realizamos a sistematização dos estudos acerca da temática da 
pesquisa. Num segundo momento, trouxemos as Políticas Públicas que visam inserir 
o tema nas universidades e educação básica. Buscamos, também, perceber como o 
currículo de formação inicial docente é atravessado por esses assuntos.  A pesquisa 
foi fundamentada numa abordagem qualitativa, envolvendo a consulta a documentos 
e a dados empíricos. Utilizou-se como método para a coleta desses dados um 
questionário on-line, distribuído aos/as discentes participantes dos programas PIBID 
e Residência Pedagógica dos cursos de licenciatura da UFSM. Na busca da 
compreensão dos dados optou-se pela Análise do Discurso, da qual elencamos 
alguns elementos para análise: os discursos produzidos pelos PPC’s das 
licenciaturas; os discursos presentes nas falas dos sujeitos quanto a relevância da 
temática para a atuação docente, e, também, a relação entre a formação e a prática 
em contextos educativos. Após a análise, percebemos que os currículos dos cursos 
de formação inicial da UFSM trazem alguma disciplina que trate sobre identidades de 
gênero e orientação sexual, porém, há lacunas nessa formação. Desta forma, foi 
proposto como produto educacional um curso para acadêmicos das licenciaturas da 
UFSM, no intuito de promover momentos de reflexão, de conhecimento, de trocas de 
experiências para que a escola e os/as docentes cumpram com seu papel social de 
formação de sujeitos críticos, reflexivos, desprovidos de preconceitos e que possam 
ser reprodutores de igualdade e respeito. 

 

 

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Formação docente; Políticas Públicas.  
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

TEACHER EDUCATION IN UNDERGRADUATE COURSES AT UFSM: ABOUT 
CURRICULUM POLICIES AND DISCUSSIONS ON GENDER AND SEXUALITIES 

 
 

AUTHOR: Daiana Godinho Martins Correia 
ADVISOR: Andréa Forgiarini Cecchin 

 
 

This research was developed in the Program of Post-Graduation in Public Policies and 
School Management (PPGEE) – Professional master’s degree at the Federal University 
of Santa Maria, in the line of research “Policies and School Management – LP1”. It 
aimed to understand how students of teachers’ initial training at UFSM think about 
gender identities and sexual orientation, given their acting as future teachers. Initially, 
the systematization of the studies about the theme was conducted. In the second 
moment, the Public Policies that aim to insert the theme on universities and basic 
education were brought. We also seek for perceiving how the curriculum of teachers’ 
initial training is pervaded by its subject. The research was reasoned in a qualitative 
approach, involving a query in documents and empirical data. An online survey was 
used as a method of data collection, distributed to the students who participate in 
programs such as PIBID and Pedagogical Residence in the teaching courses at UFSM. 
In the seek for understanding the data, the Discourse Analysis was chosen, from which 
we cast some elements to the analysis: the discourses produced by PCC’s degrees, 
the discourses from the subjects about the relevance of the thematic to the teaching 
acting and the relation between the formation and practice in educative contexts. After 
the analysis, we perceived that the curriculum of teachers’ initial training at UFSM brings 
some courses about gender identity and sexual orientation, but there are some gaps in 
this formation. So, it was proposed as an educational product a course to students of 
licentiate degrees from UFSM, to promote reflexive moments, knowledge and 
experience exchange so the school and the teachers can accomplish their social role 
of formatting critical subjects, lacking of prejudice and that can be producers of equality 
and respect.  
 
 
Keywords: Gender; Sexuality; Teacher training; Public Policy. 
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PREÂMBULO DE VIVÊNCIAS; UMA DOCENTE EM CONSTANTE 
DES(RE) CONSTRUÇÃO  

 

 “A vida é o resumo de algo que não podemos alcançar”  

(CARRASCOZA, 2014, p.69)  

  

Os primeiros passos...  

 

Não posso1 iniciar essa dissertação de Mestrado sem contar um pouco 

das minhas memórias e do caminho que tracei até chegar aqui. Assim, trago as 

palavras de Jeanne Marie Gagnebin devemos “reconhecer nossa condição de 

mortais, condição tão incontornável como a exigência que ela implica: cuidar da 

memória dos mortos para os vivos de hoje” (2006, p.27). Isso nos lembra que 

devemos cuidar das nossas memórias, pois, só através delas conseguiremos 

passar às próximas gerações tudo que nos foi ensinado um dia. Portanto, narrar 

a memória é deixar guardado em outro/outra aquilo que um dia foi nosso, 

destarte, dou início as minhas memórias.  

 Nascida aos 13 de abril do ano de 1985, na turbulência de uma era 

marcada pelo fim da Ditadura Militar e o início de um processo de 

redemocratização do Brasil, acredito que minha trajetória profissional se 

desenhava desde este momento. Meu pai e minha mãe, trabalhadores de uma 

empresa alimentícia da região metropolitana de Porto Alegre, pouco falam 

sobre os acontecimentos deste ano, mas sinto uma forte ligação com esse fato, 

não poderia ter nascido em um ano melhor, ano de libertação, revolução, 

renovação. Cabe dizer que, em tempos como este que estamos vivendo de 

incertezas quanto as condições democráticas de nosso país, essa, talvez, seja 

das memórias a mais significativa.   

Aos sete anos, iniciei meus estudos no Ensino Fundamental, e recordo 

do quanto já me pré-dispunha a ajudar os/as colegas, uma aspirante a 

professora, que por todo o Ensino Médio negou veementemente que se tornaria 

 
1 O texto contendo as memórias de minha trajetória estudantil e acadêmica segue em primeira 

pessoa do singular, por se tratar de experiência pessoal.   
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uma. E embora negasse com convicção, o destino nos mostra sua real intenção 

durante a travessia.  

 

 

Das novas experiências e escolhas... 

 
“O tempo, que, pacientemente, te trouxe aqui, começou a contagem regressiva, o tempo é este 

alicate, o tempo puxa o fio da vida, estica-o, corta, emenda, torce, o tempo...”  
(CARRASCOZA, 2014, p.28)  

  

Ah o tempo, ele é quem nos leva e guia. Nunca acreditei nas palavras de 

minha mãe, que ecoavam a todo tempo que seria professora. Quando era 

pequena até achava a ideia interessante e brincava de escolinha com os/as 

amigos/as, bonecos/as e cães, ou quem estivesse disponível para se sentar 

numa cadeira e assistir minha aula.  

Mas a adolescência e sua impetuosidade me trouxeram uma rebeldia 

que não me permitiram entender qual era o meu caminho nesta vida. Prestei 

vestibular no ano de 2003 para Direito na UFRGS, não aprovei e desmotivada 

ingressei no mundo do trabalho, mais precisamente no ramo do comércio, até 

conseguir decidir o que faria mais tarde.   

Em 2004, iniciei o curso de Direito na PUC/RS, acreditando que mudaria 

o mundo se conseguisse entender as leis e combater as desigualdades do 

nosso país. Ao final do primeiro semestre, descobri que a Faculdade de Direito 

não era exatamente o que eu pensava ou esperava, e que provavelmente, eu 

não mudaria o mundo, mas segui por mais um semestre. Quando consegui um 

estágio em uma escola, como monitora de ensino, trabalhava na biblioteca e 

minha paixão por este lugar finalmente retornou.   

No ano de 2005, desisti do curdo de Direito e decidi que mudaria sim o 

mundo, através da Educação, iniciei meus estudos em Letras – Licenciatura 

Plena em Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa - na, hoje 

extinta, Faculdades Porto-Alegrense (FAPA), e enfim, estava realizada, 

academicamente e profissionalmente. Em 2008, ao descobrir que estava 

grávida, tranquei o curso, para que meu marido pudesse se formar, e conciliar 

as contas de uma vida nova, agora com um bebê. Voltei um tempo depois e 

fiquei exatamente 4 anos articulando vida acadêmica, família, trabalho, foi um 
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tempo cruel, mas indispensável para meu amadurecimento pessoal e 

profissional.  

Nesta época, já atuando como docente, pude, então, perceber o quanto 

de tempo perdi negando algo que já era nato a minha existência: o fazer 

docente. Graduação concluída, mas com a correria da vida naquela época não 

tive tempo de me dedicar ao que realmente queria: a vida acadêmica.  

Assim, decidi seguir meus estudos, conclui uma especialização em 

Literatura Brasileira, mas ainda sentia necessidade de viver a Universidade, ser, 

também, uma universitária pesquisadora e não uma graduada apta para o 

mercado de trabalho. Nessas buscas por novas experiências conheci a UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) e suas maravilhas. Prestei vestibular 

novamente, mas agora para o Curso de Pedagogia UAB/UFSM, para minha 

surpresa fui aprovada, e, finalmente, eu era “bixo” na Federal.   

Desta experiência, que ainda vivo, pois estou em processo de formação, 

surgiram oportunidades de viver a pesquisa como realmente queria, e então 

passei a frequentar o INTERFACE’s – Grupo de Estudos em Educação, 

Tecnologias e Sociedade, que possibilitou com que eu percebesse novas 

perspectivas em relação ao mundo, à educação e às políticas públicas.  

   

Da experiência docente e os desafios que me levaram ao Mestrado 

Profissional... 

 

“E pra que servem as lembranças? Lembranças, não há o que fazer com elas, Bia, mas 

também se não existissem, eu não poderia te deixar este legado, porque só escrevemos 

sobre aquilo que se encravou em nossa memória.” (CARRASCOZA, 2014, p.94)   

  

E para que servem as lembranças se não para nos fazerem refletir sobre 

o caminho percorrido e projetar aquilo que nos trará satisfação?   

Atuo como profissional docente desde 2008, mas foi em 2014 que minha 

trajetória profissional mudou. Fui nomeada pelo Estado do Rio Grande do Sul 

professora de Ensino Médio, e passei a atuar no município de Canoas, na 

Escola Estadual de Ensino Médio José Gomes de Vasconcelos Jardim, no 

bairro Estância Velha.   

Nesta escola aprendi o real significado do termo “fazer docente”, afinal, 

segundo Rivas (2013, p.2), “(...) ser professor ultrapassa o domínio de 
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conteúdo, incorporando características que só podem ser alcançadas mediante 

uma reflexão e atuação intencional da atividade pedagógica” e o quanto é 

importante que tenhamos uma boa base para subsidiar nossas aulas, e torná-

las a cada dia mais interessantes. Mesmo se tratando de uma escola pública, 

com todas as adversidades que encontramos nessas, tinha nesta escola total 

liberdade para trabalhar com os alunos, os mais diversos assuntos.   

Seguindo a perspectiva de Freire (1996)   

  
A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, 
oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a 
intelegibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente 
do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a 
irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se 
comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem 
sendo comunicado. Não há intelegibilidade que não seja comunicação 
e intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. (FREIRE, 
1996, p. 17)  

  

Pude exercer com muito prazer meu ofício, e fui muito feliz em todos os 

momentos vividos neste lugar.   

Em 2017, com os problemas de cortes governamentais e atrasos de 

vencimentos nas folhas de pagamento do estado, as coordenadorias estaduais 

estavam realocando os profissionais docentes para escolas mais próximas de 

suas residências, foi neste momento que pude retornar, agora como professora, 

para minha antiga escola de Ensino Médio, Castro Alves. Foi um retorno a 

minha adolescência, e um gás para seguir em direção aos meus objetivos 

profissionais e acadêmicos.   

Apesar da felicidade de reencontrar e poder compartilhar minhas 

experiências com aqueles que outrora haviam sido meus mestres, senti que 

esta escola era a mesma, aquela mesma que havia deixado em 2002, aos 17 

anos, e isso me deixou muito triste, pois ao longo dos dias percebi que não 

havia nada de novo nas práticas dos profissionais que ali estavam.   

Mas de tudo que presenciei, nada me deixou mais sensibilizada do que 

a discriminação relacionada as questões de gênero e sexualidades dentro desta 

instituição, da equipe diretiva com os/as professores/as, dos/as professores/as 

com os alunos/as, dos alunos/as com os/as alunos/as. Fiquei perplexa em 

como, em pleno século XXI, as pessoas ainda poderiam ser tão 

preconceituosas.   
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Neste momento, surgiu em mim a vontade de estudar sobre o assunto, 

no segundo semestre de 2017, iniciei um curso de extensão na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Gênero, Sexualidades e Comunicação, o projeto 

de extensão era oferecido por doutorandos/as do Curso de Comunicação, mas 

estavam abrindo exceções para os/as profissionais da Educação, a fim de 

multiplicar os conceitos, os ensinamentos, as experiências para que 

aprendêssemos e vivêssemos durante e com o mesmo.   

Esse curso foi sem dúvida um divisor de águas em minha trajetória 

acadêmica. Havia em mim a necessidade de buscar mais sobre os estudos de 

gênero e mais ainda sobre as políticas públicas que tratam sobre a temática. 

Entender como isso chega às escolas e promover a cada dia debates para tratar 

sobre o assunto, refletir enquanto docente, enquanto irmã, enquanto mãe sobre 

as discriminações sofridas por mulheres e pelo público LGBTQIA+2 ao longo 

dos anos. Assim, chego ao final destas memórias: no Mestrado Profissional em 

Políticas Públicas e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa 

Maria, para tratar sobre um tema emergente na Educação, as identidades de 

gênero e diversidades sexuais.    

E para encerrar, retomo os pensamentos de Gagnebin (2006, p.44) 

“Porque a memória vive essa tensão entre a presença e a ausência, presença 

do presente que se lembra do passado desaparecido, mas também presença 

do passado desaparecido que faz sua irrupção em um presente evanescente”.  

A memória é assim mesmo, ela se constrói através de fragmentos de 

muitas coisas vividas, boas ou ruins, entre a presença da vida e a ausência 

sentida, e que assim, abrindo espaços durante esta trajetória no Mestrado 

Profissional para construir novas memórias em mim, naqueles/as que me 

rodeiam e fizeram parte deste processo de pesquisa. 

  

 
2 LGBTQIA+ = Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, 
Intersexuais, Assexuais e mais toda e qualquer orientação sexual ou diversidade de gênero que 
existam)    



20  
  

1 INTRODUÇÃO  

 

“só há revolução 

Quando há amor 
Por nós mesmas” 

 (LEÃO, 2017, p. 21) 

 

A palavra gênero, segundo Bechara (2011, p. 672), no Dicionário da 

Língua Portuguesa, é definida, para a Antropologia, como “[...] a maneira pela 

qual a diversidade sexual é apreendida, estabelecendo as posturas e funções 

relativas a homens e mulheres e a identidade sexual dos seres humanos”, 

considerando isso, buscamos, aqui, tratar sobre o tema de forma a investigar 

outras possíveis definições para a palavra gênero.   

Então, ao considerarmos gênero como as funções relativas a homens e 

mulheres e, também, as diversidades sexuais dos seres humanos, podemos 

afirmar que esses conceitos não são somente biológicos, marcados pelas 

diferenças entre os órgãos sexuais, mas também marcados justamente pelas 

relações sociais as quais os sujeitos são produtores e, também, estão expostos. 

Como afirma Louro (1997), as discussões sobre gênero pretendem:   

 
[...] recolocar o debate no campo do social, pois é nele que se 
constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. 
As justificativas para as desigualdades precisariam ser buscadas não 
nas diferenças biológicas (se é que mesmo essas podem ser 
compreendidas fora de sua constituição social), mas sim nos arranjos 
sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da 
sociedade, nas formas de representação. (1997, p.  22)  

 

De acordo com a afirmação da autora, podemos refletir sobre o quanto 

as identidades de gênero3 são marcadas na sociedade. Ouvimos desde muito 

cedo expressões como: “Não corra, isso não é coisa de menina” ou “Os meninos 

são mesmo mais agitados do que as meninas” como se essas características 

fossem marcas que estão internalizadas biologicamente dentro dos seres, 

 
3 Identidade de gênero segundo Jesus (2012, p.8) é “social, construído pelas diferentes culturas. 
E o gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem ou mulher, não 
são os cromossomos ou a conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a pessoa 
se expressa socialmente.” 
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como se correr ou ser agitado fossem marcas exclusivas do sexo masculino, 

não podendo as mulheres realizarem essas atividades.   

Segundo o antropólogo e filósofo Lévi-Strauss (1982) a instituição 

família, constituída por um homem, uma mulher e seus/suas filhos/as, baseia-

se em três grandes pilares, entre eles a divisão sexual das tarefas sociais. O 

autor afirma que cada grupo social irá definir quais funções são relevantes para 

cada um dos dois gêneros. Ou seja, homens serão responsáveis por algumas 

atribuições e mulheres por outras. Strauss salienta ainda que a partir dessas 

divisões das tarefas sociais, homens e mulheres são opostos e complementares 

uns aos outros, não havendo, portanto, dentro da sociedade, espaço para 

outras constituições familiares.    

Nesse arranjo familiar, a mulher constitui o papel de cuidadora do lar e 

dos/as filhos/as, permanecendo, durante muito tempo, limitada a isto. Nesse 

modelo de família patriarcal, a mulher é subjugada ao homem, o que corrobora 

com as teorias de que existe uma condição natural de inferioridade do sexo 

biológico feminino para com o sexo biológico masculino. Essas construções 

históricas denotam um processo de opressão feminina, ou de tudo que se 

assemelha ao feminino, enquanto o homem é mais valorizado na sociedade, 

afinal, se ocupa de um estrato social relacionado a autoridade e poder.  

Ao longo do tempo, esses arranjos foram passados de geração em 

geração, e nos acostumamos a repetir certas práticas, inclusive no ambiente 

escolar, que remontam e perpetuam esse pensamento, diferenciando os grupos 

em masculino/feminino, opressor/oprimido, e realçando as características que 

os distinguem como: cortes de cabelo, modos de vestir, conduta frente as outras 

pessoas. Segundo Scott (1985) essas relações de gênero são formas primárias 

da expressão de relações de poder. A autora salienta que o gênero não é reflexo 

do sexo biológico, mas sim, de construções sociais, que são afirmadas a partir 

das “feminilidades” e “masculinidades”. Como evidencia ainda Louro (2004, 

p.15)  

 
A declaração “É uma menina!” ou “É um menino!” também começa 
uma espécie de “viagem”, ou melhor, instala um processo que, 
supostamente, deve seguir um determinado rumo ou direção. A 
afirmativa, mais do que uma descrição pode ser compreendida como 
uma definição ou decisão sobre um corpo.  
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Ao pensar nessas construções, podemos observar que o ambiente 

escolar é muito parecido com a estrutura familiar, e nele, seguimos a 

propagação dos ideais da sociedade, não deixando espaço para que outras 

construções identitárias surjam, reafirmando, a cada minuto, as feminilidades e 

masculinidades em cada um de nossos/as alunos/as. Conforme analisa 

Cecchin (2006, p. 74) “[...] é possível compreender os ataques aos indivíduos 

que se diferenciam dos papéis de gênero tradicionais como uma forma 

socialmente aprendida de controlar o diferente, mantendo uma rigorosa 

distinção entre os gêneros.”  

As discussões sobre identidades de gênero e sexualidades têm 

frequentado cada vez mais os ambientes educacionais nos últimos anos no 

mundo e em nosso país, no entanto, poucos/as profissionais da educação 

sabem do que realmente se tratam essas temáticas.   

Falar sobre gênero é refletir sobre toda uma estrutura social fortemente 

mantida, inclusive através de nosso sistema educacional, em que diferenciamos 

os corpos através das expressões de gênero, portanto, marcamo-nos em 

feminino e masculino, tentando sempre encaixar os sujeitos dentro de um dos 

estereótipos, fazendo com que aqueles que, porventura, venham a se sentir 

diferentes desses sejam excluídos da sociedade.   

Considerando esse cenário, a dissertação que faz parte do Mestrado 

Profissional da Universidade Federal de Santa Maria surgiu pelas minhas4 

inquietações enquanto professora de Língua Portuguesa de adolescentes dos 

anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Principalmente, pela 

ausência da discussão e inserção destas temáticas no currículo da minha 

formação inicial. E tem como objetivo principal entender como os/as 

estudantes de cursos de formação inicial docente da UFSM, compreendem 

as questões de identidades de gênero e orientações sexuais, tendo em 

vista sua atuação como futuros/as docentes.  

 
4 O texto foi redigido em primeira pessoa do singular quando coloco minhas considerações 

pessoais, e em primeira pessoa do plural quando me sinto parte integrante do processo, 
enquanto docente e enquanto pesquisadora. É uma manobra arriscada, mas preferi manter a 
originalidade na tentativa de ser mais fiel possível ao sentido desta dissertação, que afinal, faz 
parte do mestrado profissional, no qual preciso unir minha vivência profissional e acadêmica.   
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Quando refletimos sobre as identidades de gênero, um dos pontos 

relevantes a se pensar é no papel que os sujeitos de expressão de gênero 

feminina, ou seja, as mulheres, ocupam dentro da sociedade. Segundo Louro 

(1997, p.17-18) tornar a mulher visível não foi uma tarefa fácil: no Brasil, foi 

somente a partir dos estudos feministas, nos anos 80, que passamos a sair de 

um processo de invisibilidade, ocasionado pela segregação social e política, a 

um processo de visibilidade. Contudo os primeiros estudos baseavam-se 

apenas em descrever os espaços diferentes do lar que essas mulheres 

passaram a ocupar, pontuando os diversos tipos de empregos frequentados por 

elas.   

Com homens, embora essas construções sociais se deem de outra 

forma, podemos observar o quanto o ideal de masculinidade perpassa dentro 

das escolas. O sujeito de expressão de gênero masculina deverá ser aquele 

forte, bravo, que não é e nem poderá ser capaz de chorar, definido ainda como 

o responsável pelo provimento financeiro da família. Essas características são 

continuamente reforçadas em sala de aula seja pelos/as professores/as ou 

entre os/as discentes. 

A Lei de nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida como LDBEN, tem 

como um de seus princípios e fins da educação básica o respeito à liberdade e 

apreço à tolerância (BRASIL, 1996), é claro, que aqui o texto não fala 

exatamente de identidades de gênero ou sexualidades, mas podemos entender 

que a omissão destes debates no ambiente escolar fere um dos princípios 

básicos da educação.   

Nestes espaços, podemos perceber o quanto essas discussões são 

evitadas formalmente. Afinal, levar para a sala de aula questões sobre as 

funções da mulher na sociedade, ou que homens devem colaborar nos afazeres 

domésticos ou, ainda, salientar a importância de se discutir sobre as identidades 

de gênero e as diversidades sexuais não é tão recorrente quanto se imagina. 

Na maioria das vezes, essas demandas são silenciadas, tiradas dos currículos 

escolares. Em síntese, é muito mais simples não tocar nestes assuntos do que 

de fato inseri-los no cotidiano escolar.   

Outro documento oficial que procurou dar conta da temática diversidade 

foram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) que traziam em suas 
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páginas orientações de como trabalhar o tema em sala de aula. No volume 

“Pluralidade Cultural e Orientação Sexual” (BRASIL, 2000), buscou-se 

promover a discussão sobre sexualidades nas escolas. Embora possamos notar 

uma preocupação maior em relação as questões de gravidez indesejada na 

adolescência e a contaminação pelo vírus HIV, do que propriamente discussões 

relacionadas a diversidade de gênero. Conforme Cecchin (2006, p.50) “[...] 

percebe-se que, embora as questões de gênero tenham sido contempladas, 

muito pouco refere-se ao preconceito sexual com aqueles que não são 

heterossexuais.”  

Ainda, observamos a Resolução CP 02/2015, que abordava claramente 

a inserção dos temas gênero e sexualidades nos currículos de formação inicial 

de professores, sendo essa uma preocupação emergente diante das novas 

construções sociais. Com isso, os currículos de formação inicial docentes 

devem preocupar-se em:  

 

§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por 
meio da articulação entre a instituição de educação superior e o 
sistema de educação básica, envolvendo a consolidação de fóruns 
estaduais e distrital permanentes de apoio à formação docente, em 
regime de colaboração, e deve contemplar: [...] 

VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à 
diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 
geracional e sociocultural como princípios de equidade. (BRASIL, 
2015, p. 5 Grifo nosso) 
 

Contudo, ainda que existam ou existissem documentos que buscassem 

a inserção dessas discussões em sala de aula, notamos que falta muito para 

que realmente o assunto venha a ser inserido de forma integrada ao currículo 

escolar. E é esse o ponto desta dissertação de Mestrado, que surge a partir de 

observações do cotidiano escolar e a reflexão do quanto essas omissões fazem 

com que docentes e discentes sofram. Seja pela falta de preparo para abordar 

o assunto, seja por preconceito ou ainda por medo de serem mal interpretados.    

Vamos partir do pressuposto de que é a partir do convívio escolar que 

construímos nossas identidades sociais e estabelecemos relações com o 

mundo. Na escola o planejamento e desenvolvimento das atividades são 

atravessados por valores morais, crenças e verdades de cada sujeito, esse 

movimento por vezes recria os modelos e padrões constituídos socialmente ao 

longo da história. Afinal, a escola não está dissociada da família e cumpre, com 
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esta, a função de educar e formar sujeitos capazes de atuarem integralmente 

na sociedade.   

Porém, quando falamos em questões relacionadas a identidades de 

gênero e orientação sexual5 a conversa é um pouco diferente, existem pressões 

externas as escolas, para que estes assuntos não sejam tratados. Existe todo 

um legado cultural que prima pelo silenciamento dessas discussões fora do 

ambiente familiar.   

Segundo a professora e pesquisadora Toscano (2000 p. 21) apesar dos 

docentes assumirem um compromisso com a modernidade e a democracia, 

ainda são fortes reprodutores de padrões tradicionais e conservadores. No 

entanto, entendemos que a reprodução desses padrões vem desde sua 

formação inicial, na qual em sua grande maioria, o assunto não era abordado.   

Sobre isso, ainda salienta Cecchin (2006, p. 17,18) que em suas 

vivências enquanto educadora passou por momentos de formação de 

professores e percebeu o quanto há ainda um despreparo de muitos 

profissionais docentes em relação à orientação sexual dos/as discentes, em um 

desses episódios pode constatar que:   

  

Esse grupo [de professores], pelos questionamentos propostos, 
demonstrou saber muito pouco sobre homossexualidade, além de 
reforçar minhas concepções de que os educadores que pretendem 
trabalhar com sexualidade na escola ainda não venceram seus 
próprios preconceitos. CECCHIN (2006, p.18)  

  

É essa a questão que mais inquieta enquanto docente, e com isso 

busquei, a partir desta dissertação responder a minha grande preocupação em 

relação aos currículos de formação de professores/as: Considerando o 

discurso presente no currículo de cursos de formação inicial de 

professores/as de estudantes de Licenciaturas da UFSM, em que medida 

 
5 Por orientação sexual entendemos a inclinação afetiva que sentimos por outra pessoa. No 
entanto, há um embate sobre esta definição, alguns autores como Sousa Filho (2009) salientam 
que definir a sexualidade humana como orientação é colocá-la sob a égide do biológico, e, 
portanto, a expressão opção ou escolhas sexuais seriam mais apropriadas, afinal, tendem a ter 
um poder discursivo militante maior, pois, enquanto seres pensantes podemos optar/escolher a 
quem desejar. No entanto, o autor ainda argumenta que não é necessário que se elimine a 
expressão orientação sexual, visto que, ela representa a maior gama dos estudos sobre a 
diversidade sexual. Neste texto, optamos por utilizar em sua maioria o termo orientação sexual 
por entender que nos documentos das políticas públicas que foram analisados era essa a 
expressão que mais aparecia para tratar da temática. 
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são abordadas as questões relacionadas a identidades de gênero e a 

orientação sexual? 

Desta grande questão de pesquisa surgem também alguns 

desdobramentos: Os/as discentes desses cursos consideram relevante a 

inclusão da temática de identidades gêneros e orientação sexual nos currículos 

de formação inicial de professores/as? Em que medida os/as estudantes 

entendem que as propostas curriculares de seus cursos estão lhes 

proporcionando condições de pensar essas temáticas promovendo uma visão 

livre de estereótipos e preconceitos? 

Para corroborar com essa pesquisa, buscou-se subsídios de referenciais 

teóricos em dois ambientes: o Banco de Dissertações e Teses da Capes e a 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Nestes, pudemos encontrar 

pesquisadores que buscam integrar em sua experiência docente a temática da 

pesquisa.    

A exemplo disso, temos Lima (2016), Santos (2018), Silva (2017) que 

trazem a mesma preocupação ao tratar sobre o respeito as identidades de 

gênero e as sexualidades nos espaços acadêmicos e escolares da educação 

básica. 

Também, os estudos de Souza (2018a), Souza (2018b), Riza (2015), 

Santos (2016), Cardoso (2016) que visam relacionar os currículos de 

graduação, as Políticas Públicas e a inserção da temática na formação inicial 

de professores, corroborando com a ideia de que há uma urgência em se falar 

sobre o assunto dentro dos ambientes acadêmicos e da educação básica.  

Cabe salientar, também, a escolha pela Universidade Federal de Santa 

Maria para compor o lócus desta pesquisa, além de ser a instituição que acolhe 

o programa de Mestrado Profissional foi considerada pelo ranking University 

Impact 2019 uma das mais inclusivas e diversas do mundo6, demonstrando o 

interesse da própria instituição nestas temáticas emergentes.  

Ainda, podemos elencar como justificativa para esta pesquisa os dados 

advindos do Grupo Gay da Bahia que notifica em seu relatório de 2017 que: 

 
6 UFSM é uma das universidades mais inclusivas e diversas do mundo. Disponível em: 

https://www.ufsm.br/2019/04/17/ufsm-e-uma-das-universidades-mais-inclusivas-e-diversas-

domundo/?fbclid=IwAR2WogibTeqbAzgs5C26tLjYmZVaJefWJPtHeGte-

3kCO76qCePTm0n9jdM. Acesso em: 30 de maio de 2019.   

 

https://www.ufsm.br/2019/04/17/ufsm-e-uma-das-universidades-mais-inclusivas-e-diversas-do-mundo/?fbclid=IwAR2WogibTeqbAzgs5C26tLjYmZVaJefWJPtHeGte-3kCO76qCePTm0n9jdM
https://www.ufsm.br/2019/04/17/ufsm-e-uma-das-universidades-mais-inclusivas-e-diversas-do-mundo/?fbclid=IwAR2WogibTeqbAzgs5C26tLjYmZVaJefWJPtHeGte-3kCO76qCePTm0n9jdM
https://www.ufsm.br/2019/04/17/ufsm-e-uma-das-universidades-mais-inclusivas-e-diversas-do-mundo/?fbclid=IwAR2WogibTeqbAzgs5C26tLjYmZVaJefWJPtHeGte-3kCO76qCePTm0n9jdM
https://www.ufsm.br/2019/04/17/ufsm-e-uma-das-universidades-mais-inclusivas-e-diversas-do-mundo/?fbclid=IwAR2WogibTeqbAzgs5C26tLjYmZVaJefWJPtHeGte-3kCO76qCePTm0n9jdM
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445 LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) morreram no 
Brasil, (incluindo-se três nacionais mortos no exterior) em 2017 
vítimas da homotransfobia: 387 assassinatos e 58 suicídios. Nunca 
antes na história desse país registraram-se tantas mortes, nos 38 
anos que o Grupo Gay da Bahia (GGB) coleta e divulga tais 
estatísticas. Um aumento de 30% em relação a 2016, quando 
registraram-se 343 mortes. (MOTT, 2017) 

  

 Esses dados, embora assustadores, provavelmente, nem refletem a 

realidade, pois muitas famílias, que passam pela situação, não divulgam o real 

motivo da morte de seus familiares, por medo ou vergonha. É essencial que o 

tema seja discutido de forma objetiva para que esses números possam diminuir, 

baixando com eles o preconceito, a homofobia, a transfobia e todos outros tipos 

de discriminação a partir da identidade de gênero e orientação sexual. 

 Um outro fator de importância para este estudo foi a aprovação em 

dezembro de 2018 da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que retira 

da pauta estas discussões, argumentando que não há razões para que se fale 

sobre as identidades de gênero e orientação sexual na escola. Um retrocesso 

enquanto sociedade, principalmente, em um país no qual a incidência de crimes 

por preconceito é imensa. 

Portanto, partindo desta introdução, apresentaremos elementos que nos 

levam a refletir sobre o que são as identidades de gênero e orientação sexual, 

como se apresentam no mundo e qual a relação/papel da escola para promover 

um diálogo acerca do tema. 

Num primeiro momento, apresentamos os percursos metodológicos que 

traçaram os caminhos deste estudo. Como buscávamos explicar um fenômeno 

que estava ocorrendo em um determinado contexto, a abordagem de pesquisa 

escolhida foi a qualitativa. Pois considerou-se que seria a mais adequada para 

responder os objetivos desta dissertação. Com isso, foi possível compreender 

o contexto em que a pesquisa estava inserida, as fontes, os instrumentos de 

coletas de informações e os procedimentos que usamos para análise de dados.  

No capítulo que segue trouxemos as discussões encontradas até agora 

sobre a temática, na busca por pares contemplamos um estudo do estado da 

arte, para conseguirmos traçar o que os/as pesquisadores/as brasileiros/as têm 

pensado e publicado sobre essas discussões.  
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Posteriormente, na tentativa de nos apropriarmos da temática 

percorremos um caminho para vislumbrarmos uma linha do tempo identificando 

os estudos feministas que originam os estudos de gênero, assim como, os 

estudos sobre as sexualidades. Uma análise sobre as Políticas Públicas 

também foi necessária, para que pudéssemos entender o quão urgente se faz 

a introdução do tema nas universidades e escolas. Nos debruçarmos sobre as 

questões curriculares foi também importante, afinal, precisávamos perceber os 

atravessamentos que se constituem na elaboração do currículo, pensando 

principalmente na formação inicial de professores/as.  

No capítulo seguinte desenvolvemos a análise do material captado com 

a coleta de dados, que se deu através de Análise do Discurso (AD), que 

segundo Orlandi (2007, pág.66) “visa compreender como um objeto simbólico 

produz sentido”. Visto que analisamos os PPC’s de graduação foi necessário 

refletir sobre o que de fato estava explicito e silenciado nos documentos oficiais.  

Contamos ainda com as análises feitas sobre os discursos dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, e seus entendimentos sobre identidades de gênero e 

orientação sexual. Bem como, a relevância da inserção da temática tanto nos 

currículos de graduação, como na sala de aula da educação básica.  

O oitavo capítulo traz o produto educacional e como ele foi pensado a 

partir das reflexões advindas do processo de construção dessa dissertação. 

Importante frisar que o produto é resultado de toda a discussão que envolve o 

assunto norteador, identidades de gênero e orientação sexual, Políticas 

Públicas e currículo de formação inicial docente. 

Por fim, e não menos importante, as considerações finais desta 

dissertação, consolidando nossos estudos e promovendo mais reflexões a 

respeito do tema.  
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS  
“falávamos tanto 

que um dia não sobrou 
nada pra dizer.”  

(LEÃO, 2017, p. 42) 

  

Para traçarmos uma pesquisa, precisamos seguir alguns passos, afinal, 

pesquisar é questionar o mundo que nos rodeia, problematizar os fatos e buscar 

possíveis soluções para um problema que nos inquieta. 

Segundo Gatti (2006, p.26) a palavra pesquisar pode ser definida como: 

 

[...] a simples busca de informações, localização de textos, eventos, 
fatos, dados, locais, até o uso de sofisticação metodológica e uso de 
teoria de ponta para abrir caminhos novos no conhecimento existente, 
e mesmo criação de novos métodos de investigação e estruturas de 
abordagem do real. 

  

 A partir desta reflexão, entendemos que pesquisar é também transformar 

o mundo no qual vivemos, abrindo portas para se repensar as práticas já 

existentes e traçar rumos novos na educação.  

Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas e Gestão Educacional – Mestrado Profissional - da 

Universidade Federal de Santa Maria, tendo isso em vista, faz-se importante 

salientar que o Mestrado Profissional visa aliar a pesquisa com a prática a qual 

está inserido/a o/a pesquisador/a, e ao final, do processo de pesquisa, 

propomos um produto que busque solucionar o problema que fora o motivo da 

mesma.  

Com isso, mantivemos uma abordagem metodológica de cunho 

qualitativo, afinal, a mesma abarca “[...] valores culturais e as representações 

de determinado grupo sobre temas específicos” (MINAYO, 1994, p.134) e, 

também, segundo Triviños (1987, p. 122) “o pressuposto fenomenológico-

qualitativo ressalta a ideia de que o comportamento humano, muitas vezes tem 

mais significados do que os fatos pelos quais ele se manifesta.”  

Trabalhamos com a hipótese de que os sujeitos envolvidos no processo 

de pesquisa estão em formação inicial docente, sendo assim, a análise dos 

fenômenos que levam a contextos de aprendizagem é de suma relevância para 

que a proposta final atinja o seu objetivo.  Com isso, a abordagem qualitativa 

busca compreender os eventos das relações sociais e na busca da 
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compreensão dos fatos exige do pesquisador/a uma dose de sensibilidade, 

como evidencia Flick (2009) a pesquisa de cunho qualitativo visa enfatizar os 

pontos de vista dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa. Além disso, 

de acordo com Minayo (2009, p.14) “a realidade social é a cena e o seio da vida 

individual e coletiva com toda riqueza de significados dela transbordante”.   

Ainda, contamos com uma coleta de dados de forma documental que 

conforme Gil (1991, p. 45):  

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. 
A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetos da pesquisa. (GIL, 1991, p. 45) 

  

Para isso, foram analisados os documentos oficiais, as Políticas Públicas, 

que regulamentam a inserção do tema identidades de gênero e orientação 

sexual no ambiente educacional, mais particularmente, nos documentos que 

orientam os cursos de formação inicial de professores/as, os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC’s) dos cursos de formação inicial docente da 

UFSM que emergiram a partir da coleta de dados. E, então, perceber se essas 

licenciaturas estão, de fato, preparando os sujeitos para o que provavelmente 

irão enfrentar em sala de aula, as possíveis situações envolvendo a temática.  

Abaixo, segue o Quadro 1 com a sistematização desta pesquisa.   
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Quadro 1 - Sistematização da Proposta de Estudo 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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2.1 Lócus e sujeitos da pesquisa  

 

“eu sigo 

nem sempre na estabilidade 
nem sempre na mais intacta sanidade 

mas sempre guiada pela verdade de tudo que eu sou”  

(LEÃO, 2019, p.59) 

    

 O lócus da pesquisa é a própria instituição que oferece o Mestrado ao qual 

está vinculado esta dissertação, a Universidade Federal de Santa Maria. Situada 

sua sede central na cidade de Santa Maria, no bairro de Camobi. A instituição 

ainda conta com mais três campi fora da sede: um em Frederico Westphalen, um 

em Palmeira das Missões, outro em Cachoeira do Sul (UFSM, site institucional)7. 

Como podemos ver na ilustração da figura 1.   

 

Figura 1 - Mapa do Campus Sede e dos Campi UFSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 20218 

 
7 Sítio de internet institucional da Universidade. Disponível em: https://www.ufsm.br/institucional/ 

acesso em: 18 de outubro de 2020.   
8 Mapa elaborado pelo acadêmico vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas e Gestão Educacional da UFSM – Mestrado Profissional -  André Giovanni Klinkoski, na 
impossibilidade de referenciá-lo corretamente, visto que o material não está publicado em 
nenhum local, abrimos esse espaço para darmos o devido crédito.  

https://www.ufsm.br/institucional/
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 Segundo os dados da própria universidade, a mesma conta com um quadro 

docente de aproximadamente dois mil profissionais, em sua maioria, habilitados 

com doutorado. Também contempla um quadro de técnicos-administrativos de 

educação de aproximadamente dois mil e setecentos profissionais. 

Tratando-se do número de estudantes, para o ano letivo de 2020, são 

aproximadamente 30 mil, distribuídos em:  

 

No ensino presencial, oferece 132 cursos/habilitações de graduação e 
105 cursos de pós-graduação, sendo 30 de doutorado, 55 de mestrado, 
19 de especialização e um programa de pós-doutorado. Na graduação, 
são 12 cursos superiores de tecnologia, 36 de licenciatura plena e 84 
de bacharelado. Na educação básica e técnica, são 27 cursos técnicos 
pós-médios, 4 técnicos para ensino médio e um curso de ensino médio. 
(UFSM, 2020) 

 

 Podemos considerar a Universidade Federal de Santa Maria como uma 

das maiores instituições públicas do país, seja pelo número de cursos, 

docentes/discentes, seja por extensão territorial que ocupa. A sede, em Camobi, 

por exemplo, tem sua estrutura dividida em doze Unidades Universitárias, que 

são:  

 

Centro de Artes e Letras, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro 
de Ciências Rurais, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências 
Sociais e Humanas, Centro de Educação, Centro de Educação Física 
e Desportos, Colégio Politécnico, Centro de Tecnologia, Colégio 
Técnico Industrial de Santa Maria, Espaço Multidisciplinar da UFSM em 
Silveira Martins, Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo. (UFSM, 
2020) 

 

 No quadro abaixo, podemos vislumbrar todos os cursos de formação 

inicial docente presenciais que a Universidade possui. 
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Quadro 2 - Cursos de licenciatura presencial UFSM 

 

Nome Curso 
Num 
Alunos 

Artes Visuais - Licenciatura Plena em Desenho e Plástica 83 

Letras - Lic - Hab. Português e Literatura Língua Portuguesa 152 

Letras - Lic.- Hab. Espanhol e Literaturas Língua Espanhola 115 

Letras - Lic.- Hab. Inglês e Literaturas Língua Inglesa 134 

Licenciatura em Teatro 76 

Música - Licenciatura Plena 71 

Ciências Biológicas - Licenciatura Plena 64 

Física - Licenciatura Plena 83 

Física - Licenciatura Plena Noturno 50 

Geografia - Licenciatura Plena 141 

Matemática - Licenciatura Plena 112 

Matemática - Licenciatura Plena - Noturno 95 

Química - Licenciatura Plena 131 

Filosofia - Licenciatura Plena 153 

História Licenciatura 187 

Licenciatura em Ciências Sociais 168 

Educação Especial - Licenciatura Plena 208 

Licenciatura em Educação Especial - Noturno 172 

Pedagogia - Licenciatura Plena Diurno 349 

Pedagogia - Licenciatura Plena Noturno 203 

Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a 
Educação Profissional 244 

Dança - Licenciatura 71 

Educação Física 246 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.  
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A UFSM conta, portanto, com 46 cursos de formação inicial, divididos em 

diversas áreas do conhecimento. E, de acordo com o site da universidade, a 

instituição possui em seu quadro discente nos cursos de licenciatura, neste ano 

de 2020, 3309 estudantes, divididos nas habilitações listadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Quantidade de estudantes matriculados por curso de licenciatura 

presencial UFSM.  

Nome Curso Num Alunos 

Artes Visuais - Licenciatura Plena em Desenho e Plástica 83 

Letras - Lic - Hab. Português e Literatura Língua Portuguesa 152 

Letras - Lic.- Hab. Espanhol e Literaturas Língua Espanhola 115 

Letras - Lic.- Hab. Inglês e Literaturas Língua Inglesa 134 

Licenciatura em Teatro 76 

Música - Licenciatura Plena 71 

Ciências Biológicas - Licenciatura Plena 64 

Física - Licenciatura Plena 83 

Física - Licenciatura Plena Noturno 50 

Geografia - Licenciatura Plena 141 

Matemática - Licenciatura Plena 112 

Matemática - Licenciatura Plena - Noturno 95 

Química - Licenciatura Plena 131 

Filosofia - Licenciatura Plena 153 

História Licenciatura 187 

Licenciatura em Ciências Sociais 168 

Educação Especial - Licenciatura Plena 208 

Licenciatura em Educação Especial - Noturno 172 

Pedagogia - Licenciatura Plena Diurno 349 

Pedagogia - Licenciatura Plena Noturno 203 

Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a 
Educação Profissional 244 

Dança - Licenciatura 71 

Educação Física 246 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.  
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Para compor o corpus desta pesquisa, solicitamos que os/as discentes 

participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) e do Programa Residência Pedagógica respondessem ao questionário 

on-line. Elaborado com questões abertas e fechadas. Considerando que estes 

discentes já estariam em contato com a sala de aula, portanto, aptos a 

responderem de forma sensível as questões referentes ao trabalho docente e as 

dificuldades que podem ou não ser encontradas em sua prática diária. Como 

corroboram Araújo e Souza (2009) em cursos de licenciatura os momentos de 

práticas de ensino são fundamentais para que haja a unificação entre teoria e 

prática.  

Cabe salientar, aqui, que essa não era a ideia inicial, o projeto visava uma 

pesquisa-intervenção9, que busca inserir o sujeito pesquisador/a ao ambiente 

pesquisado, fazendo com que a partir de reflexões com os sujeitos pesquisados 

mude a natureza dos fatos que originaram a temática da pesquisa.  

No entanto, o ano de 2020, o qual estava programado para a coleta de 

dados, foi acometido por uma pandemia mundial, advinda do Novo Corona Vírus 

(COVID-19). Muitas coisas mudaram a partir do processo social que envolveu 

uma quarentena com períodos de isolamento e distanciamento social, aulas 

passaram do formato presencial para ensino remoto, comércios foram fechados, 

hospitais ficaram lotados, o número crescente de casos a cada dia era desolador, 

havia dificuldades no transporte público. Enfim, uma nova realidade se instaurou 

neste momento, inviabilizando a proposta inicial desta dissertação, afinal, 

estávamos impedidos de frequentarmos o ambiente educacional elencado como 

lócus desta pesquisa.  

Não obstante, devemos sinalizar que, embora tenhamos, enquanto 

sociedade, nos reorganizado para adaptar nossas aulas e encontros para o modo 

virtual, a ideia original deste projeto visava contemplar estudantes de diversas 

áreas do conhecimento, e era de suma importância que participassem de 

maneira integral das atividades propostas. Na impossibilidade de garantir que 

os/as discentes conseguiriam manter o acesso a pesquisa-intervenção em sua 

 
9 A pesquisa-intervenção possui sua base estruturada com a Teoria Histórico-Cultural, que tem 

por base os princípios de Vigostky. Segundo, Röder e Zimer (2017) o primeiro princípio é atendido 
quando o/a professor/a/pesquisador/a realiza a intervenção considerada como o estímulo auxiliar, 
ou seja, serve como ferramenta para a resolução da tarefa e, para o segundo princípio, a 
intervenção consistiria em um passo do processo de passagem da abstração para o concreto.  
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totalidade de maneira presencial ou remota, optou-se, então, por criar novas 

possibilidades de coletar os dados e atingir os objetivos da pesquisa. 

Então, considerando que o PIBID e o Residência Pedagógica são dois 

programas referências da UFSM de inserção à docência em todos os períodos 

do curso de formação inicial, e, inclusive, programas que se adaptaram ao ensino 

remoto e mantiveram os/as acadêmicos/as em prática de ensino, viu-se a 

oportunidade de que esses constituíssem o corpus dessa dissertação.  

Responderam ao questionário 34 discentes, considerando o número de 

estudantes da universidade e o número de alunos inscritos no PIBID e no 

Residência Pedagógica, que é de aproximadamente 500 acadêmicos, segundo 

secretaria dos programas. Obtivemos um corpus capaz de responder as 

inquietações que originaram esta pesquisa. Devemos apenas lembrar que toda 

pesquisa visa mostrar apenas um extrato da realidade social e não ela por 

completo.  

Na estruturação do questionário, as perguntas iniciais, de 1 a 4, serviram 

para caracterizar os sujeitos, portanto, no que diz relação ao sexo dos/as 

participantes, dos 34 sujeitos que responderam ao questionário, 29 identificaram-

se como sendo do sexo feminino e 5 do sexo masculino. No quesito idade, 32 

possuem entre 18 e 25 anos, enquanto 2 estão na faixa superior aos 35 anos. 

Ainda, foi questionado o curso ao qual estavam vinculados e o semestre que 

estavam cursando, dando origem ao quadro abaixo.  

 

Quadro 4 – Relação sujeito x curso x semestre 

Curso  Sujeitos  Semestre 

Artes Visuais  3 6º e 8º 

Dança  1 4º  

Educação Especial (diurno e noturno) 14 2º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º 

Educação Física 4 1º, 2º e 5º 

Geografia 3 2º, 4º e 8º 

Pedagogia  9 2º, 3º 4º e 5º 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

  Contudo, para que a coleta de dados respondesse aos objetivos da 

pesquisa, vinculando o/a futuro/a professor/a ao seu curso e para que 

pudéssemos  
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• investigar como os Projetos Pedagógicos dos Cursos de formação inicial 

da UFSM preveem a inclusão das discussões acerca das identidades de 

gênero e orientações sexuais conforme as políticas públicas vigentes; 

• identificar se os/as discentes dos cursos de formação inicial docente 

consideram relevante a inclusão da temática identidades de gênero e 

diversidades sexuais nos currículos de seus cursos;  

• apontar em que medida as propostas curriculares dão condições aos 

estudantes de refletirem sobre essas temáticas. 

E, a partir disso, elaborar um produto educacional que vise qualificar a 

formação inicial docente para tratar com propriedade das temáticas envolvidas 

na pesquisa, foi necessário, para fins de análise, caracterizar os sujeitos 

conforme quadro abaixo.  

Quadro 5: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

                                                                                             (continua) 

Sujeito Curso  Semestre  

Acad 1 Artes Visuais 8º 

Acad 2 Artes Visuais 8º 

Acad 3 Artes visuais  6° 

Acad 4 Dança  4º 

Acad 5 Educação Especial 4º 

Acad 6 Educação especial 2º 

Acad 7 Educação Especial 2º 

Acad 8 Educação especial 9º 

Acad 9  Educação especial  6º 

Acad 10 Educação Especial  4º 

Acad 11 Educação Especial 6º  

Acad 12 Educação Especial  2º 

Acad 13  Educação Especial  6º  

Acad 14 Educação Especial 9º  

Acad 15 Educação Especial  8º 

Acad 16 Educação especial  8º 

Acad 17  Educação Especial 7º 

Acad 18 Educação Especial  9º 

Acad 19 Educação Física 2º 

Acad 20 Educação Física 5º 

Acad 21 Educação Física  2º 

Acad 22 Educação Física  1º 

Acad 23  Geografia 4º 

Acad 24 Geografia 8º 

Acad 25 Geografia  2º 

Acad 26 Pedagogia 2º 

Acad 27 Pedagogia 4/6º 
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Acad 28 Pedagogia 2º 

Acad 29 Pedagogia 2º 

Acad 30 Pedagogia 2º 

Acad 31 Pedagogia  5º 

Acad 32 Pedagogia  4º  

Acad 33 Pedagogia  2º 

Acad 34 Pedagogia. 3º 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

  Frisamos que trataremos os sujeitos da pesquisa durante a análise de 

dados por Acad, discriminado em itálico, e o número corresponde de acordo com 

o quadro acima.  

 

2.2 Coleta de dados a partir de questionário on-line 

“talvez não fosse preciso encarar trevas 
para conhecer a luz 

se desde o início meu alimento fosse feito 
de narrativas construídas por mim mesma” 

(LEÃO, 2019, p.64)  

 
A coleta de dados para esta pesquisa foi realizada através de questionário 

viabilizado de forma on-line, que segundo Gil (2008, p.128), pode ser definido 

como a técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 

 

O questionário (Apêndice B) é composto por 17 questões, 10 fechadas 

com duas respostas possíveis (sim ou não), e 6 questões abertas permitindo uma 

maior reflexão acerca da temática da pesquisa. O mesmo foi elaborado na 

plataforma online Google formulários e disponibilizado a partir de um link enviado 

aos grupos e e-mails dos discentes, ficou aberto do dia 02 de dezembro de 2020 

ao dia 20 de janeiro de 2021. Segundo Chagas (2000) a coleta de dados a partir 

de um questionário exige do pesquisador uma atenção maior na elaboração das 

questões, visto que não existe a possibilidade de explicitá-las aos sujeitos 

pesquisados como poderia ser feito em uma entrevista.  

Salientam Lakatos e Marconi (2003) que precisamos ter alguns cuidados 

na elaboração dos questionários, como uma clareza na linguagem, estrutura 

lógica na sequência das questões, objetividade, facilidade de preenchimento. 

(conclusão) 
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Sobretudo porque o questionário é aplicado sozinho, sem a presença do/a 

pesquisador/a. 

Ainda, segundo as autoras devemos também garantir a eficiência deste 

método de coleta, para isso, é necessário que se siga alguns passos. Dentre 

esses perceber se o questionário não está exaustivo e se está em consonância 

com os objetivos da pesquisa são fundamentais.  Quanto ao alinhamento aos 

objetivos da pesquisa, só é possível se validarmos esse instrumento. E foi isso 

que fizemos, a partir do momento em que finalizamos as questões pertinentes a 

pesquisa, disponibilizamos a um grupo de voluntários que atendiam a demanda 

da pesquisa. Cabe dizer apenas que as respostas destes não foram utilizadas na 

análise de dados, pois, seria fácil identificar esses sujeitos.  

Como procedimento padrão de toda pesquisa científica, antes de iniciar o 

questionário, devemos solicitar consentimento do sujeito, e explicitar de forma 

breve do que se trata a pesquisa, por isso, consta no apêndice A, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido utilizado para esta coleta de dados.   

 

2.3 Metodologia de análise 

 

“as mulheres que correm em minhas veias 

me acordaram essa madrugada 
para me avisar que grandioso não é o que me atravessa 

grandioso é eu ainda permitir que coisas belas 
me devolvam o chão” 

(LEÃO, 2019, p. 150) 

 

Buscamos, a partir desta dissertação, compreender se os currículos de 

formação inicial docente trazem reflexões acerca da temática da pesquisa, 

identidades de gênero e orientação sexual, e, também, refletir sobre o quanto 

os/as futuros/as profissionais docentes estão a par do tema e sentem-se 

preparados para possíveis situações no decorrer da sua trajetória profissional. 

Falar sobre identidade de gênero e orientações sexuais é refletir sobre 

construções sociais que se perpetuam ao longo dos anos em nossa sociedade. 

Essas construções sociais passam dentre as gerações através da 

linguagem, através dos discursos, portanto, para conseguirmos dar conta de 

analisar os dados coletados nesta pesquisa, recorremos a Análise do Discurso 

(AD), afinal, segundo Orlandi (2007a, p. 15) a palavra discurso “[...] tem em si a 
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ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim a 

palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-

se o homem falando” 

Outra característica interessante da Análise do Discurso, pertinente para 

esta pesquisa e, principalmente, pela forma como se deu a coleta de dados 

através de um questionário on-line, é que ela não se atém a processos de 

organização linguística, o que buscamos aqui é a produção de sentidos que o 

texto pode oferecer e não analisar o sentido do texto (ORLANDI, 2007a). 

Portanto, não será relevante a maneira correta ou não do uso da língua, 

gramaticalmente falando, mas sim os sentidos produzidos através dela, a 

pergunta em Análise do Discurso nunca será o que significa, mas como significa. 

Ainda, segundo a autora “A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, 

não trata da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe 

interessem. Ela trata do discurso” (ORLANDI, 2007a, p. 15)  

Com isso, entendemos que a partir dos discursos o ser humano se 

comunica e coloca em prática os processos de interação humana. É importante 

dizer também que nenhum discurso está isento de parcialidade, afinal, ele é fruto 

das interações sociais as quais os sujeitos estão envolvidos, fazendo com que 

construam suas subjetividades e suas impressões/considerações/opiniões sobre 

os fatos cotidianos. Orlandi (2007b) salienta, ainda, que não só os discursos 

estão carregados de significados, mas, também, os silêncios, afinal, o 

silenciamento sobre as questões de gênero e sexualidades são igualmente uma 

tomada de posição, um resultado de sua constituinte enquanto sujeito fruto de 

uma cultura, portanto, um discurso.  

Ainda, precisamos entender de onde este sujeito está falando, Orlandi 

(2007a, p. 21) infere que “as relações de linguagem são relações de sujeitos e 

de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados" por isso, era importante, no 

momento da coleta, que soubéssemos a qual curso este sujeito estava vinculado, 

em qual semestre, qual sua idade. Todas essas informações nos permitiram 

estabelecer a relação exterior do discurso dos sujeitos, não apenas as suas 

subjetividades, mas sobretudo, os contextos históricos-ideológicos a que foram 

submetidos.  

Essa relação exterior é o que os/as autores/as da Análise do Discurso 

chamam de condições de produção, que segundo Orlandi (2007a, p.16) são 

“processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação 
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estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que 

se produz o dizer”, em suma, são as relações estabelecidas pelos sujeitos, de 

forma consciente ou inconsciente, que atravessam seus discursos, dizendo ou 

deixando de dizer.   

Salientamos que a partir desse pensamento também foram analisados os 

documentos dos Cursos, ou seja, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Formação Inicial que emergiram a partir da coleta de dados, mais precisamente 

as ementas dos Cursos de Artes Visuais, Dança, Educação Especial, Educação 

Física, Geografia e Pedagogia, no intuito de verificar se aparecem disciplinas 

obrigatórias ou optativas que tratem sobre a temática da pesquisa, evidenciando 

a qual discurso a universidade, enquanto agente formador, está vinculado. 
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3 A BUSCA POR PARES: O QUE PESQUISADORES 
BRASILEIROS JÁ PRODUZIRAM SOBRE O TEMA?  

“eu que sou luta 
tenho também batalhas comigo mesma 

atrás do melhor de mim” 

 (LEÃO, 2017, p.22) 

  

Buscando por pares, ou seja, procurando conhecer o que está sendo 

produzido no Brasil acerca das questões sobre identidades de gênero, 

orientação sexual, Políticas Públicas e currículo, iniciamos uma pesquisa em 

bancos de dados on-line, em especial, rastreando as recentes reflexões 

desenvolvidas em programas de pós-graduação stricto sensu. Para tal 

atuação, a metodologia selecionada para esse estudo se denomina estado da 

arte ou estado do conhecimento, que, segundo Morosini:  

 

[...] é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e 
síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um 
determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, 
dissertações e livros sobre uma temática específica. (MOROSINI, 
2015.p,102)    

 

As pesquisas definidas como Estado da Arte ou Estado do 

Conhecimento tem caráter bibliográfico que permitem o mapeamento de 

determinado tema e, também, a discussão e avaliação das produções 

acadêmicas das instituições públicas e privadas do nosso país. Na atualidade, 

com o advento da internet e dos repositórios on-line, torna-se fácil encontrar 

subsídios para as pesquisas deste tipo. Foi, a partir destes catálogos, que 

buscamos um repertório de textos que abarca a temática da pesquisa, 

evidenciando assim, a real urgência ou não deste tema ser discutido.  

Este estudo se baseou, primeiramente, na leitura dos resumos 

produzidos a partir de dissertações de Mestrado e de teses de Doutorado, 

publicados no país, levando em consideração os aspectos que haviam de 

comum ao que se pretende nesta pesquisa. Entretanto, podemos perceber 

diferenças entre os trabalhos selecionados, essa se dá em função da forma 

como cada autor escreve e da instituição/meio em que ele se origina, além dos 

vários padrões preestabelecidos para a digitalização e publicação do trabalho.  

Depois de selecionados e lidos os resumos dos textos, aqueles que mais 

vinham ao encontro as expectativas da pesquisa, foram, portanto, analisados 
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com uma maior imersão. Para que dessa maneira se conseguisse montar o 

corpus desta dissertação e ampliar os horizontes da pesquisa.   

A finalidade da busca pelo Estado do Conhecimento foi, portanto, 

conhecer o que já temos produzido sobre identidades de gênero, orientação 

sexual, Políticas Públicas e currículo das licenciaturas, buscando conhecer 

quais os temas mais abordados, quais as práticas metodológicas mais 

adotadas, para que dessa forma conseguíssemos direcionar melhor os estudos 

que compõem esta dissertação.  

Tendo todos esses elementos em vista, para chegar aos dados 

necessários para uma revisão do Estado do Conhecimento seguimos 

determinados caminhos na coleta dos dados, afinal, segundo Morosini (2015, 

p. 107) devemos: 

 

Começar pela pergunta de partida; evitar sobrecarregar o programa, 
selecionando as leituras. É preferível ler de modo aprofundado e 
crítico alguns textos bem escolhidos a ler superficialmente milhares 
de páginas; Procurar, na medida do possível, documentos cujos 
autores não se limitam a apresentar dados, mas incluam também 
elementos de análise e de interpretação; ter o cuidado de recolher 
textos que apresentem abordagens diversificadas do fenômeno 
estudado; Oferecer-se, a intervalos regulares, períodos de tempo 
consagrados à reflexão pessoal e às trocas de pontos de vista com 
colegas ou com pessoas experientes. (MOROSINI, 2015, p.107) 

 

 Assim, de acordo com o que ressalta a pesquisadora, foi preciso seguir 

alguns passos para que se pudesse chegar ao resultado esperado. Para isso 

definimos, primeiramente, os sítios de internet em que buscaríamos as 

informações. Depois, definimos descritores para que pudéssemos chegar ao 

encontro das dissertações e teses que nos ajudassem a refletir sobre a 

temática da pesquisa. A figura 2 traz a representação sistemática de como 

foram realizados os procedimentos para a confecção do Estado do 

Conhecimento.   
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Figura 2 - Passos da investigação do Estado do Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

3.1 Análise dos textos encontrados  

 

“quantas histórias contam 
todas essas partes de mim”  

(LEÃO, 2017, p.98) 

 

Na contínua busca por pares que estejam propondo em seus estudos 

temas semelhantes ao desta dissertação, chegamos aos resultados que foram 

analisados abaixo.  

No sítio da internet Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, utilizados 

os descritores já definidos acima, entre os anos de 2015 a 2020 encontramos 83 

dissertações. Como mostra os dados abaixo:  
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Figura 3 - Gráfico Resultados encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações 

da Capes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.  

 

Dos trabalhos acima mencionados, todos são dissertações de Mestrado. 

Para compor o corpus deste projeto, apenas 3 dos resultados encontrados 

contribuíram com a temática da pesquisa, são eles:

12

13

24

21

7

6

RESULTADOS CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES 
DA CAPES

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Quadro 6 - Dissertações utilizadas disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes 

 

Título Autor IES Palavras-
Chave 

Ano  Objetivo  Metodologia 

(Des)respeito à 
diversidade sexual e à 
identidade de gênero 
em escolas de 
Caruaru–PE:A 
questão da LGBTfobia 
e os enfrentamentos 
e/ou silenciamentos 
da Gestão Escolar 

SANTOS, 
Émerson 
Silva.  

Universidad
e Federal de 
Pernambuco 

Gestão escolar. 
Diversidade 
sexual. Identidade 
de gênero. 
LGBTfobia. 
Educação. 

2018 O estudo buscou investigar 
qual o lugar que as 
questões de diversidade 
sexual e de identidade de 
gênero ocupam na gestão 
das escolas do Ensino 
Médio da Rede Estadual de 
Ensino em 
Caruaru/Pernambuco 

A metodologia perpassa pela 
abordagem qualitativa, método do caso 
alargado e aplicação de entrevistas 
semiestruturadas com gestoras 
escolares e professores/as de escolas 
da Rede Estadual de Ensino 
localizadas no município de Caruaru-
PE. Também foi realizada uma 
pesquisa documental e utilizadas 
técnicas de Bricolagem. A 
interpretação dos dados coletados foi 
realizada à luz da análise de conteúdo. 

Quando a matéria tem 
gênero: Sobre 
Masculinidades e 
Feminilidades na 
Docência em Física 
no Agreste de 
Pernambuco 

SILVA, 
Ribbyson 
Jose de 
Farias 

Universidad
e Federal de 
Pernambuco 

Discurso. 
Docência. Física. 
Gênero. 

2017 A pesquisa discute os 
discursos sobre gênero em 
circulação na docência em 
física no Agreste de 
Pernambuco. 
 

A metodologia embasou-se na 
abordagem qualitativa, a partir de 
entrevistas semiestruturadas buscou-
se saber o que pensam docentes de 
Física da rede Estadual de 
Pernambuco. 

Políticas de Educação 
que tratam de gênero 
e sexualidades na 
América Latina: Um 
Estudo sobre Brasil e 
Uruguai 

LIMA, Marcio 
da Silva 
 

Universidad
e Federal de 
Pernambuco 

Políticas 
Educacionais, 
Brasil, Uruguai, 
Gênero, 
Sexualidades, 
Movimento LGBT 

2016 A dissertação versa sobre 
um estudo acerca das 
Políticas de Educação que 
tratam de Gênero e 
Sexualidades na América 
Latina, enfatizando aquilo 
que tem sido feito na 
Educação no Brasil e no 
Uruguai para o 
enfrentamento da 
LGBTfobia. 

Na metodologia de pesquisa foi 
adotado a Pesquisa Documental com 
o propósito de levantar dados sobre 
as políticas de Educação que tratam 
de gênero e sexualidades no Brasil e 
no Uruguai no que se refere ao 
enfrentamento da LGBTfobia e a 
técnica de Análise de Conteúdo na 
perspectiva de Bardin (2011). 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2020
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SANTOS (2018) afirma que seu estudo buscou investigar qual lugar 

ocupam as discussões acerca das diversidades sexuais e identidades de 

gênero nos espaços educacionais de Ensino Médio em Caruaru/Pernambuco. 

Ainda destaca os processos pelos quais estão envolvidos os casos de 

LGBTFobia nesses lugares.   

Isso corrobora com a urgência em se falar sobre a temática nos espaços 

de formação docente, pois ao longo da leitura podemos perceber que os 

profissionais atuantes nas escolas de Ensino Médio não se sentem à vontade 

para tratar estas temáticas com os alunos, afinal não possuem a devida 

orientação, formação, informação.   

Santos (2018, p. 163) ainda salienta que:  

 

[...] a Secretaria de Educação de Pernambuco está ainda alguns 
passos atrás nas discussões sobre combate à violência no ambiente 
escolar e perdeu uma grande oportunidade de formar gestores/as 
escolares comprometidos com a promoção do respeito à diversidade 
sexual e à identidade de gênero nas escolas, na medida em que não 
abordou essas questões nas duas edições do Curso de 
Aperfeiçoamento em Gestão Escolar do PROGEPE. (SANTOS, 2018, 
p.163)  
  

Isso demonstra que embora a temática esteja recorrente dentro das 

escolas, não foi possível observar o mesmo movimento quando se trata de 

formação dos profissionais da escola, neste caso, dos/as gestores/as, 

inoportunizando que o assunto seja tratado de forma consciente, buscando a 

integração e o respeito de todos/as os/as envolvidos/as no processo 

educacional.   

Silva (2017) discute sobre as questões de gênero que permeiam o curso 

de Física no Agreste de Pernambuco, as relações do que é ser menino, ser 

menina. Bem como, os discursos pautados na lógica binária, patriarcal e 

heteronormativa, e em como essas questões geram fator de exclusão na 

comunidade acadêmica.  

Ressaltamos, aqui, o quanto estamos atrelados/as às concepções de 

gênero em nosso cotidiano e em como isso respinga nas esferas sociais. A 

escola é uma dessas esferas, que por vezes, acaba subjugando os sujeitos, 

fazendo-os se sentirem, ou não pertencentes a estes espaços. Sobre isso, 

revela Silva (2017, p. 16)  
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Ao ingressar no curso de licenciatura em física fui percebendo que, 
realmente, havia algo preocupante quanto aos discursos sobre que 
profissões e/ou cursos acadêmicos homens e mulheres estão mais 
aptos/as. Era comum escutar entre professores e professoras, da 
área da física, discursos machistas, sexistas e homofóbicos, 
afirmando quem deveria ou não ocupar a posição social de docente 
nesta área. (SILVA, 2017, p. 16) 

 

Obviamente, aqui o pesquisador trata de seu campo de análise, mas 

conseguimos compreender, a partir deste recorte, como se comportam diversos 

profissionais da área educacional. Fazendo com que as identidades de gênero, 

ou que socialmente se espera dos comportamentos de homens e mulheres seja 

um agente de segregação.   

Em Lima (2016) observamos que a análise do pesquisador conversa com 

as Políticas de Educação que trazem a temática gênero e sexualidades, 

enfatizando como estão ocorrendo os processos de enfrentamento da 

LGBTfobia nas escolas do Brasil e do Uruguai. O autor justifica seu estudo pela 

premissa das reinvindicações dos movimentos LGBTs, que buscam assegurar 

o direito ao respeito às diversidades sexuais e de gênero nos espaços 

educativos. E sobre isso, declara que  

  

Compreendemos ainda que, a questão da LGBTfobia tem provocado 
inúmeros debates na ambiência acadêmica e nos diversos setores da 
sociedade e que a presença das demandas sociais do movimento 
LGBT, têm cada vez mais galgado nas pautas governamentais sob a 
ótica dos direitos humanos e da liberdade inerente à cidadania. (LIMA, 
2016, p. 15)  
  

Ainda, traz o recorte das Políticas Públicas educacionais que nortearam 

os estudos sobre gênero e sexualidades partir da década de 80, onde nos dois 

países (Brasil e Uruguai) terminava o regime ditatorial. E com isso, os processos 

de um governo democrático que se instaurava, visando cumprir com os deveres 

e direitos civis da população. 

Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) foram utilizados os 

mesmos três descritores: Licenciatura; Gênero e Sexualidades; Políticas 

Públicas. Apareceram 28 resultados, para refinamento utilizamos o ano de 

defesa, entre 2015 e 2020, com isso encontramos 21 resultados, 8 teses e 13 
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dissertações, dispostos, por ano de defesa, de acordo com os dados abaixo 

contidos na figura 3: 

 

Figura 4 - Gráfico Resultados encontrados na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2020.  

 

Dos 21 resultados encontrados, 5 serviram para compor esse corpus, no 

quadro 2 podemos ver as informações atribuídas as fontes.   
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Quadro 7 - Dissertações utilizadas disponíveis no Banco de Teses e Dissertações           (continua) 

 

Título Autor IES Palavras-
Chave 

Ano Objetivo Metodologia 

Os discursos de gênero e 
sexualidade na formação de 
professoras/es 

SOUZA, 
Bruno 
Barbosa.  

Universidade 
Estadual do 
Oeste do 
Paraná. 

Gênero, 
Sexualidade, 
Formação 
Inicial, 
Licenciatura. 

2018 Tem por objetivo 
compreender como os 
cursos de Ciências 
Biológicas, 
Enfermagem, Letras, 
Matemática e 
Pedagogia 
desenvolvem as 
temáticas de Gênero e 
Sexualidades nos 
cursos de formação 
docente.  

Abordagem qualitativa 
apoiada na metodologia de 
Análise do Discurso, estuda 
os PPC’s dos cursos 
envolvidos na pesquisa, e 
realiza entrevistas 
semiestruturadas com os/as 
estudantes do último ano 
dos cursos em questão.  

Educação sexual “além do 
biológico”: problematização dos 
discursos acerca 
de sexualidade e gênero no 
currículo de licenciatura em 
biologia 

SOUZA, 
Elaine de 
Jesus 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Sexualidade. 
Gênero. 
Educação 
Sexual. 
Currículo. 
Análise 
foucaultiana 
do discurso. 

2018 Tem por objetivo 
problematizar os 
modos de incorporação 
da Educação Sexual no 
currículo de licenciatura 
em Biologia da 
Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). 

A metodologia conta com um 
exame de documentos, 
como o projeto político 
pedagógico e a matriz 
curricular do curso; grupos 
focais com sete 
licenciandos/as e/ou recém-
licenciados/as em Biologia 
organizados em três 
encontros; realização de 14 
entrevistas semiestruturadas 
com os sete participantes do 
grupo focal e mais sete 
formandos/as e/ou egressos 
do curso. A trajetória 
analítica foi norteada pela 
análise foucaultiana do 
discurso. 

 
 

      

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Elaine+de+Jesus
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Elaine+de+Jesus
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Elaine+de+Jesus
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Título Autor IES Palavras-
Chave 

Ano Objetivo Metodologia 

Gênero, educação 
em sexualidade e formação 
docente: descortinando o curso 
de Educação Física da 
Universidade Federal de Sergipe 

SANTOS, 
Luciano 
Rodrigues 
dos 

Universidade 
Federal de 
Sergipe 

Gênero. 
Sexualidade. 
Formação 
Docente. 
Educação 
Física. Cultura 
Universitária. 

2016 Tem como objetivo 
geral analisar as 
experiências de 
professores (as) e 
alunos (as) concluintes 
do curso de 
Licenciatura em 
Educação Física, 
vinculado ao 
Departamento de 
Educação Física (DEF) 
da Universidade 
Federal de Sergipe 
(UFS), quanto à 
abordagem das 
diferenças e à 
importância das 
discussões sobre as 
temáticas de gênero e 
sexualidade na e para a 
formação docente. 

A opção metodológica recaiu 
sobre o Estudo de Caso com 
enfoque qualitativo, através 
da utilização de diferentes 
fontes de informação 
bibliográficas e documentais 
(leis, resoluções, pareceres, 
decretos, portarias, ofícios, 
anais, monografias, atas de 
reuniões, ementário e 
catálogo de cursos de 
graduação da UFS). Foram 
realizadas entrevistas 
semiestruturadas com os 
(as) professores (as) e os 
(as) alunos (as) concluintes 
do curso de Licenciatura do 
DEF/UFS. 

"O que é normal pra mim não 
pode ser normal pro outro": a 
abordagem de corpo, gênero e 
sexualidades nas licenciaturas do 
Instituto Federal de Sergipe, 
campus Aracaju 

CARDOSO, 
Helma de 
Melo 
 

Universidade 
Federal de 
Sergipe. 
 

Corpo. 
Formação 
Docente. 
Gênero. 
Sexualidades. 

2016 Tem como objetivo 
geral analisar como as 
temáticas de corpo, 
gênero e sexualidades 
estão sendo 
introduzidas nas 
práticas formativas das 
licenciaturas de 
Química e Matemática 
do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe- 
IFS/Campus Aracaju. 

Foi construída uma proposta 
metodológica organizada a 
partir da perspectiva pós-
crítica, abandonando o 
caráter normativo da 
pesquisa e buscando 
mostrar que os fenômenos 
sociais são múltiplos e 
heterogêneos. Os 
instrumentos utilizados 
foram a análise documental 
do Projeto Político 
Pedagógico Institucional 
(PPPI) e Projetos 
Pedagógicos dos Cursos 

(continuação) 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Luciano+Rodrigues+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Luciano+Rodrigues+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Luciano+Rodrigues+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Santos%2C+Luciano+Rodrigues+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Cardoso%2C+Helma+de+Melo
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Cardoso%2C+Helma+de+Melo
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Cardoso%2C+Helma+de+Melo
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(PPC) de licenciaturas em 
Matemática e Química do 
IFS, uma entrevista 
semiestruturada com a 
Professora da disciplina 
Educação e Diversidade e 
Grupo Focal, com a 
participação de cinco 
licenciandos/as do último 
ano dos cursos. 

A sexualidade no cenário do 
ensino superior: um estudo sobre 
as disciplinas nos cursos de 
graduação das universidades 
federais brasileiras 

RIZA, Juliana 
Lapa 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande 

Ensino 
Superior. 
Educação 
Ambiental. 
Sexualidade. 
Disciplinas. 
Políticas 
Educacionais. 
Graduação.  

2015 Teve como objetivo 
investigar a emergência 
de disciplinas, tanto 
obrigatórias quanto 
optativas, que discutem 
a sexualidade no 
cenário educacional do 
Ensino Superior, em 
diferentes cursos de 
graduação. 

A pesquisa foi produzida a 
partir de algumas 
inspirações na genealogia, 
uma ferramenta de produção 
e análise de dados proposta 
pelo filósofo Michel Foucault 
e, também, através de 
interlocuções com outros 
pressupostos foucaultianos, 
dentre eles, as relações de 
poder/saber, o dispositivo da 
sexualidade, a 
governamentalidade e as 
estratégias biopolíticas. 

Fonte: elaborada pela autora, 2020.  

 

 

 

 

 

(conclusão) 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURG_1840fdd5e89952f927f5800752678822
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURG_1840fdd5e89952f927f5800752678822
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURG_1840fdd5e89952f927f5800752678822
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURG_1840fdd5e89952f927f5800752678822
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FURG_1840fdd5e89952f927f5800752678822
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Riza%2C+Juliana+Lapa
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Riza%2C+Juliana+Lapa
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 Souza (2018a) traz a preocupação em repensar a questão da formação 

inicial, olhando para cinco cursos de graduação da universidade a qual está 

vinculada o programa de pós-graduação que o projeto faz parte. Salientando a 

importância da conscientização de docentes de todas as áreas do conhecimento, 

afinal, sexualidade não está vinculada a apenas uma instância da vida do ser 

humano. 

 

Por essas temáticas estarem presentes no contexto escolar, as/os 
professoras/es de diferentes disciplinas devem estar aptas/os a 
trabalharem com as mesmas de modo a promover uma educação 
democrática, de respeito ao outro, bem como a conscientização do 
indivíduo a respeito do próprio corpo. Tradicionalmente, devido à 
associação do tema Sexualidade com as transformações do corpo e 
os aspectos biológicos, essa temática tem sido abordada nas aulas 
de Biologia e de Ciências na Educação Básica. Contudo, é importante 
ressaltar que a Sexualidade ultrapassa aspectos biológicos, incluindo 
aspectos sociais, emocionais, afetivos e históricos. (SOUZA, 2018a, 
p. 27) 

  

 Na tese de doutorado de Souza (2018b) podemos observar a inquietação 

da autora com o currículo do curso de Biologia da Universidade Federal de 

Sergipe, que fora o lócus de sua pesquisa, embora a mesma tenha sido 

realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O texto se aproxima 

deste projeto, pois visa entender como se dão as relações de reconhecimento 

das identidades de gênero e sexualidades nos contextos escolares, buscando 

com este estudo minimizar a discriminação, o preconceito, a homofobia.  

Tendo isso em vista, Souza (2018b, p. 19) problematiza que:  

 

Na perspectiva teórica aqui adotada, toma-se como ponto de partida 
o entendimento de que os sujeitos são interpelados por múltiplas 
identidades culturais, e aí reside a relevância de descrever tanto os 
processos que buscam fixá-las quanto os que problematizam essa 
estabilização. (SOUZA, 2018b, p.19) 

 

  A autora salienta, então, a necessidade de falarmos sobre a construção 

das identidades de gênero, para que com isso possamos problematizar e 

reconhecer as diferenças, fazendo com que discentes e docentes estejam mais 

esclarecidos sobre o assunto, e de fato ocorra o que a mesma chama de 

inclusão. 

 Em Santos (2016) notamos o interesse do autor em propor uma 

discussão acerca do currículo do curso de licenciatura em Educação Física da 
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Universidade Federal do Sergipe, sendo este o lócus da pesquisa e também a 

instituição responsável pela mesma. Em sua tese o autor defende que a 

tratativa do tema, em sua grande maioria, é por vezes reprimida na ordem 

pública, e isso afeta a transição de jovens para a vida adulta, com isso, o 

pesquisador reflete que:  

 

Nesse contexto, o modo como responder a esse desafio é a mais 
importante oportunidade para quebrar a trajetória da exclusão social. 
Neste sentido, as famílias e os (as) responsáveis pelos (as) jovens 
têm um papel vital na sua produção social das identidades de gênero 
e sexualidade. É preciso que os (as) professores (as) e responsáveis 
parentais também sejam capazes de abordar os aspectos físicos e 
comportamentais da sexualidade e do gênero com seus (suas) filhos 
(as), pois os (as) jovens precisam receber essas informações e serem 
formados (as) com as competências e habilidades necessárias para 
tomar decisões responsáveis sobre essas questões, que envolvem os 
seus relacionamentos, além das doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). 
(SANTOS, 2016, p. 16) 

 

 Vale destacar que a dissertação de Cardoso (2016) se assemelha a tese 

de Santos (2016) por estarem vinculadas ao mesmo programa de pós-

graduação em educação da Universidade Federal de Sergipe. No entanto, a 

autora almeja discutir as relações entre a construção de identidades de gênero 

e sexualidades analisando o currículo de cursos de graduação em licenciatura 

em Química e Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Sergipe- IFS/ Campus Aracaju.  

 A pesquisadora se utiliza de análise documental dos documentos oficiais 

dos cursos e coleta dados a partir de estudantes dos mesmos através de grupos 

focais, e considera relevante em sua pesquisa que:   

 

Para esta pesquisa será de grande importância debruçar sobre a 
análise das relações de poder com relação ao gênero e à sexualidade, 
considerando que no espaço da escola as normas são manipuladas 
para produzir diferenças, distinções e demarcações entre mulheres e 
homens. (CARDOSO, 2016, p. 23) 

  

 Riza (2015) teve como objetivo principal de sua tese de Doutorado, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da 

Universidade Federal do Rio Grande, entender a emergência de disciplinas 

obrigatórias nos cursos de licenciaturas das universidades federais do nosso 
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país, que tragam a temática sexualidades, entendendo-as das mais variadas 

formas.  

 A pesquisadora argumenta que as sexualidades perpassem também por 

questões ambientais, entendendo, a partir disso por ambiente:   

 

os diferentes espaços nos quais transitamos – família, escola, 
instituição religiosa, grupo de amigos/as, universidade, entre outros – 
são ambientes educativos e que eles também nos ensinam modos de 
ser e estar no mundo, constituindo assim nossas subjetividades. 
(RIZA, 2015, p. 24) 
 

 Portanto, a partir da reflexão da autora, percebemos que nossas relações 

são permeadas, atravessadas por todos aqueles com os quais convivemos, por 

todos os locais que frequentamos, e é com essas interações que construímos 

nossa identidade.  
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4 (RE)PENSANDO A TEORIA – OS CAMINHOS PERCORRIDOS 
PARA COMPREENDER SOBRE IDENTIDADES DE GÊNERO E 
SEXUALIDADES 

“nem todo mundo vai compreender 
isso tudo que você é 

o que não significa 
que você deva se esconder ou se calar 

o mundo tem medo 
de mulheres extraordinárias”  

(LEÃO, 2017, p. 10) 

 

Neste item, abordamos os aspectos relevantes para a compreensão das 

concepções de identidades de gênero e sexualidades. Ao pensar sempre que 

essas concepções estão em constante mudança no mundo contemporâneo, e, 

portanto, não buscamos aqui defini-las, mas sim, encontrar meios de nortear 

esta pesquisa. Com isso, várias interlocuções, com alguns autores foram feitas 

ao decorrer da escrita, para que assim, pudéssemos responder aos nossos 

objetivos da melhor forma possível e com muito respeito a todos e todas.  

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. (BEAUVOIR, 1967, p.9) 

  

É partindo da afirmação de Simone de Beauvoir, na sua aclamada obra, 

O Segundo Sexo, que damos início a nossa trajetória.   

A partir do século XIX, há uma mudança de pensamento, e iniciou um 

repensar o papel dos sujeitos na sociedade, claramente isso não se deu de uma 

forma universal, mas sim, local. Foi a partir, então, da Revolução Francesa e 

seus ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade para todos os homens que 

se buscou refletir qual a função da mulher neste novo cenário social. É notório 

salientar que, embora façamos a marcação temporal das ondas feministas a 

partir de uma determinada época, a luta por visibilidade dentro da sociedade 

sempre foi uma constante para as mulheres, que por muitos e muitos anos 

viveram silenciadas dentro de uma sociedade organizada de forma patriarcal. 

Não havendo espaços para as reflexões acerca do que é ser mulher e como 

essa se constituía enquanto sujeito, dentro dos espaços familiares e sociais.   

Entretanto, algumas mulheres passaram a se preocupar com o seu papel 

nessa nova sociedade, agora sob a égide do capital, e buscaram conclamar 

seus direitos como iguais, iguais ao homem que mantinha o poder sobre todas 

as coisas. Assim, surge o que denominamos como a Primeira Onda do 
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Feminismo, que visa primeiramente o direito ao voto e a educação, numa 

tentativa de fugir dos destinos traçados pelos homens que a subjugavam como 

seres inferiores.   

Conforme afirma Nye (1995, p. 15)  

  

As primeiras justificações sistemáticas dos direitos das mulheres no 
século XIX foram tomadas de empréstimo à teoria liberal e 
democrática. A panaceia democrática do voto era o foco da luta 
feminista. Locke, Rousseau e os utilitaristas haviam modelado um 
mundo no qual os homens podiam ser livres e iguais, uma sociedade 
civil na qual os homens determinariam os seus próprios destinos. 
(NYE, 1995, p. 15) 
  

Essas afirmativas bastaram para que “reformadoras como Mary 

Wollstonecraft e Harriet Taylor” (NYE, 1995, p.15) assumissem um papel 

importante na história, como as primeiras a manifestarem-se a favor dos direitos 

para as mulheres como cidadãs. Embora suas lutas tenham sido um marco para 

que, hoje, possamos tratar sobre o assunto, na época as lutas dessas mulheres 

não fizeram muito efeito. Pois, afinal, segundo afirmava Locke (1994) o lugar 

que a mulher deveria ocupar era ao lado de seu marido, sem questionar, sem 

se envolver na vida pública.   

No entanto, para as feministas da época, final do século XIX, a pouca 

visibilidade bastou para que o Movimento Feminista fosse ganhando forma e 

tomando fôlego, afinal, um grande passo já havia sido dado. Embora a lógica 

de que o lugar da mulher era em casa, cuidando dos filhos, servindo ao marido 

continuasse regendo as sociedades patriarcais.  

No início do séc. XX com a industrialização e a partir do crescente de 

mulheres trabalhadoras do setor fabril, atenuou um novo marco dentro da 

Primeira Onda Feminista, a inserção de outras mulheres a luta: as mulheres 

trabalhadoras, criando assim outras visões sobre o que é ser mulher no mundo 

moderno. Estas não reconheciam em si, as proposições dadas pela luta 

feminista até então, que buscava igualdade de direitos, liberdade e educação. 

As mulheres trabalhadoras buscavam ser reconhecidas como tal, e que ao 

passo que eram partícipes do contexto industrial pudessem ter os mesmos 

direitos que os homens. Pois, enquanto não eram reconhecidas como cidadãs, 

com direitos civis, eram detentoras de baixos salários e a subordinação aos 

maridos. Como afirmou Nye (1995, p. 49)  
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A mulher trabalhadora não tinha tempo para palestras ou especulação 
filosófica, ou mesmo talvez para a instrução que essas palestras 
deviam oferecer. A mulher rousseauniana, passiva, frágil, apoiadora 
por natureza, era definida por seu papel numa ordem social, ordem 
que as feministas liberais não davam sinal algum de rejeitar 
completamente. A mulher trabalhadora, ocupando um lugar muito 
diferente na sociedade, não era de se solidarizar. Eram mais 
propensas a ver o feminismo liberal com suspeição, ou mesmo 
desprezo por sua finura, seu fingimento, sua hipocrisia. (NYE, 1995, 
p. 49) 
  

E foram estas mulheres operárias, As Sufragistas, que garantiram ao 

longo do início do XX, a partir de lutas mais acentuadas, agressivas e pautadas 

nas reivindicações trabalhistas, o direito ao voto, e com isso, o reconhecimento 

da mulher enquanto ser humano partícipe dos processos sociais e culturais. As 

mulheres passaram a ter, embora com limitações, alguma voz, algum direito de 

escolha.  

A partir desse momento, observamos também fragmentações ou 

intersecções ou interseccionalidades10 no Movimento Feminista, que ganhava 

voz no mundo todo. Na medida em que as mulheres brancas lutavam por direito 

ao voto e educação, porque acreditavam que a subjugação masculina advinha 

dos processos educacionais diferenciados entre homens e mulheres. As 

operárias lutavam por melhores condições de trabalho. As mulheres negras, 

nos movimentos abolicionistas, iniciaram o que viria a ser depois o Feminismo 

Negro que, entre outras coisas, conclamava que a mulher negra fosse vista 

enquanto mulher, pois era impossível que se reconhecessem nos outros 

movimentos se, enquanto escravas, não eram vistas como seres diferenciados 

socialmente dos seres do sexo masculino.   

Em meados dos anos 50, observamos o início da Segunda Onda do 

Feminismo, marcada a partir da publicação de O Segundo Sexo, de Simone de 

Beauvoir no qual salientava que a subjugação das mulheres em relação aos 

homens é um fato ontológico, sendo assim, difícil de modificar essa estrutura 

enraizada em nossa sociedade. A autora afirma que a constituição do ser 

enquanto mulher perpassa por construções históricas e sociais e que não 

 
10 O feminismo interseccional reconhece que existem várias formas de opressão, e não somente 
a opressão a partir do gênero. Nesse sentido, busca validar/viabilizar a luta a partir de diferentes 
visões do que é ser mulher em diferentes culturas e sociedades, na tentativa de dizimar com os 
diferentes tipos de opressões sofridas ao longo dos anos.  
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existem comportamentos que podem ser considerados biologicamente ditos 

como feminino ou masculino.  

Ainda traz o conceito de “Eu e o Outro” que segundo a filósofa marca a 

narrativa das mulheres como aqueles seres que estão sempre em oposição a 

este “eu”, que se estabelece como uma figura masculina.  

Portanto,  

O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de 
dizermos "os homens" para designar os seres humanos, tendo-se 
assimilado ao sentido singular do vocábulo vir o sentido geral da 
palavra homo. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda 
determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. 
(BEAUVOIR, 1970, p.9) 
  

Neste sentido a condição de ser mulher é limitada a ser o contrário de 

ser homem, portanto o segundo sexo, em contraponto ao primeiro. 

Subentendendo que os mesmos possuem papéis sociais distintos, afinal, essas 

construções sociais compreendem a categoria do Outro como uma dualidade 

entre os seres sociais, entre eu e o outro, entre o bem e o mal, entre homem e 

mulher, só podemos existir em oposição a um outro (BEAUVOIR, 1970).  

Ainda podemos considerar como as imposições feitas ao longo do tempo 

para determinar os comportamentos femininos como uma espécie de violência 

simbólica, que para Bourdieu (2001) é entendida como toda coerção imposta 

por um determinado grupo social, fazendo com que se naturalize 

comportamentos que não são naturais ou inatos ao ser humano. Naturalizando 

e impondo, portanto, comportamentos ditos como femininos ao longo dos anos, 

perpetuando-os.  

Com todas as novas perspectivas em relação ao tema, os estudos de 

gênero passaram a fazer parte também da pauta dos estudos feministas. 

Tentando designar, então, não apenas a condição da mulher na sociedade, mas 

percebendo como as relações sociais se estabelecem a partir das diferentes 

definições de gênero. 

Contemporânea a Beauvoir, temos Butler (2017) que nos mostra como 

categoriza a ideia de gênero: 

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse 
alguém é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços 
predefinidos de gênero, mas porque os traços predefinidos de gênero 
de uma “pessoa” transcendam a parafernália específica de seu 
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gênero, mas porque o gênero nem sempre se constituiu de maneira 
coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e porque 
o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, 
étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente 
constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção de 
“gênero” das interseções políticas e culturais em que invariavelmente 

ela é produzida e mantida. (BUTLER, 2017, p.21) 

 

  
 Ou seja, ser mulher ou ser homem no mundo moderno possui imensos 

atravessamentos, não biológicos, mas construídos socialmente, que 

perpassam por intersecções, e por modelos historicamente concebidos do que 

significa ser mulher e ser homem. Dos espaços que ocupam, sociais e políticos, 

públicos e privados, em diferentes épocas.   

 Nos anos 80, apreciamos as colocações de Scott (1985) que também 

define gênero a partir de uma perspectiva de análise histórica, sinalizando como 

Beauvoir (1970) e Butler (2017) que pensar em construções de gênero por 

características biológicas fortalece a hegemônica dominação masculina. A 

autora salienta que além de construções sociais, as determinantes de gênero 

perpassam por ideais de classe e raça formando uma tríade: 

 

O interesse pelas categorias de classe, de raça e de gênero 
assinalava, em primeiro lugar, o envolvimento do/a pesquisador/a 
com uma história que incluía as narrativas dos/as oprimidos/as e uma 
análise do sentido e da natureza de sua opressão e, em segundo 
lugar, uma compreensão de que as desigualdades de poder estão 
organizadas ao longo de, no mínimo, três eixos. (SCOTT, 1985, p.73) 

  

 Tendo isso em vista, podemos considerar que as autoras se assemelham 

quando definem que os estudos sobre gênero não estão relacionados apenas 

as mulheres, mas sim, as relações sociais existentes entre os sexos, afinal, para 

elas, podem-se observar que historicamente há papeis associados a mulheres 

e a homens (SCOTT, 1985, p.75). 

 Todavia Scott (1985) entende que há uma urgência em rejeitarmos o 

caráter fixo e permanente desta dualidade, a binariedade, o enquadramento dos 

gêneros em masculino e feminino, pois os sujeitos podem, a partir de suas 

interações, deslocar essa construção hierárquica, não se identificando em 

determinados momentos como feminino ou masculino, ou ainda mudando de 

identificação ao longo do tempo. O gênero está permeado de relações de poder, 

sociais, políticas e históricas.  
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  Para a autora, portanto, devemos articular o gênero como uma categoria 

analítica. Afinal:  

 

 [...] o termo “gênero” também é utilizado para designar as relações 
sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações 
biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum, 
para 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 papéis adequados aos homens 
e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de 
mulheres. “Gênero” é, segundo essa definição, uma categorial social 
imposta sobre um corpo sexuado. (SCOTT, 1995, p. 75) 
 

 A partir dos anos 90, surgem novas perspectivas para a análise de gênero, 

a Teoria Queer, segundo Butler (2002) visa ao trazer a ideia de estranhamento 

(originada por preconceito) dar visibilidade a tudo aquilo que não se enquadra no 

que é normativo na regra social. A teoria também busca agregar nas questões 

pautadas aos movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 

transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e mais (LGBTQIA+), como 

podemos vislumbrar na figura abaixo. Salientamos ainda que as siglas nomeiam 

identidades de gênero e orientação sexual.   
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Figura 5 – Representações dos significados das siglas LGBTQIA+ 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

    

A teoria Queer, então, problematiza as relações de gênero, salientando 

que o mesmo está em constante construção. É o que a autora chamará de 



64 
 

performances de gênero, aquilo que cada um de nós, ao nascer, recebe como 

sendo características definidas a partir do sexo biológico, nada mais são do que 

construções sociais, daquilo que determinados grupos entendem e esperam do 

comportamento do que é ser homem e do que é ser mulher. Assim, a autora 

salienta que “[...] não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero; 

essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias ‘expressões’ 

tidas como seu resultado.” (BUTLER, 2017, p. 56) 

 Desconstruindo por sua vez a questão biológica do sexo como 

fundamental à questão da formação da identidade de gênero, não que o sexo 

biológico não tenha relevância na vida dos sujeitos, mas que a perpetuação das 

relações entre homens e mulheres está concentrada nas relações de poder e 

dominação, construções sociais, papeis sociais.  

 Ainda podemos ressaltar a fala de Louro (1996, p. 78) “[...] o fato é que 

o conceito de gênero não possui uma compreensão única, por tal característica, 

o conceito carrega os germes do debate e da crítica indispensáveis para o 

desenvolvimento de qualquer teoria.” Sendo assim, observamos durante o 

percurso deste estudo diversas manifestações a respeito da temática. 

 Contudo, não obstante considerar que todos/as estes/as autores/as 

trazem um conceito uniforme sobre identidade de gênero, que busca uma 

identificação pessoal, subjetiva de cada ser, é a internalização do papel de 

gênero com o qual o sujeito se identifica, do ponto de vista do significado social 

que cada gênero representa. E, sobre essas identidades, é importante salientar 

algumas denominações que aparecem ao longo dos estudos sobre o tema: os 

binários divididos em cisgênero e transgênero, e os não-binários.  

 Denominam-se cisgêneros, como argumenta Beatriz Bagagli (2017), 

aqueles que entendem que sua identidade de gênero está ligada ao sexo 

biológico, ao sexo do seu nascimento, e que correspondem as expectativas 

sociais do mesmo. Transgêneros, ainda segundo Bagagli (2016) são aqueles/as 

que a identidade de gênero não condiz com a do seu nascimento. Os não-

binários ou agêneros estão na esfera onde nenhum dos papeis de gênero se 

encaixa, ou seja, não se identificam ou não correspondem as expectativas 

sociais de “ser homem ou ser mulher”.  

 Silva (2000) concentra seus estudos nas questões identitárias e, 

portanto, nas relações de poder que existem entre os sujeitos, articulando como 
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a história da humanidade privilegia a norma, o padrão heteronormativo11 

fazendo com que todas as variáveis estejam em desvalia perante a sociedade. 

Assim: 

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 
privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. [...] 
Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade 
especifica como parâmetro em relação ao qual as outras identidades 
são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa 
identidade todas as características positivas possíveis, em relação às 
quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 
negativa. [...] A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é 
vista com “uma” identidade, mas simplesmente como “a” identidade. 
(SILVA, 2000, p. 25) 

 

 Tendo todos esses/as autores/as como base, buscamos elucidar como 

os/as futuros/as profissionais docentes entendem as identidades de gênero, 

mostrando que a questão identitária é a maneira como os indivíduos se veem 

no mundo, o papel que ocupam, como se identificam, e a orientação sexual têm 

relação direta com a questão do desejo pelo corpo do outro, seja esse outro 

pertencente a ambas determinantes biológicas.  

 Esses atravessamentos também perpassam pelos aspectos da 

sexualidade humana que, segundo tradução de Amaral (2007, p. 3), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) define como:  

 

[...] um aspecto central do ser humano durante toda sua vida e 
abrange o sexo, as identidades e os papéis de gênero, orientação 
sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é 
experimentada e expressada nos pensamentos, nas fantasias, nos 
desejos, na opinião, nas atitudes, nos valores, nos comportamentos, 
nas práticas, nos papéis e nos relacionamentos. Embora a 
sexualidade possa incluir todas estas dimensões, nem todas são 
sempre experimentadas ou expressadas. A sexualidade é 
influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, 
sociais, econômicos, políticos, cultural, éticos, legais, históricos, 
religiosos e espirituais. (AMARAL, 2007, p. 3) 

 

 Portanto, orientação sexual é a relação que estabelecemos entre o “eu e 

o outro”, em outras instâncias, são as relações de desejo, de atração física e 

sexual, amorosas. Enfim, a expressão do desejo em relação ao corpo do outro, 

nossas vontades, nossas práticas sexuais. Sobre essas orientações, temos as 

 
11 Entendemos por heteronormatividade o conceito social que estabelece como regra ou norma 
a heterossexualidade, instituindo os seres em categorias distintas e complementares de 
masculino e feminino.  
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definições estabelecidas em heterossexualidade, homossexualidade, 

bissexualidade, assexualidade. Entendemos por definição de 

heterossexualidade a pessoa que sente afinidade sexual pelo sexo oposto. 

Homossexualidade aquele/a que sente afinidade sexual pelo mesmo sexo. 

Bissexualidade aquele/a que sua afinidade sexual não faz distinção entre os 

sexos. Assexualidade aquele/a que não possui afinidade sexual com nenhum 

dos sexos.   

Sobre esses atravessamentos, podemos entender a partir de Foucault 

(2007a, p.19) que a sexualidade “em vez de sofrer um processo de restrição, 

foi, ao contrário, submetida a um mecanismo de crescente incitação; [...] de 

disseminação e implantação das sexualidades.” Ou seja, ao longo dos anos ao 

invés de tornarem os conceitos de sexualidades restritos à ordem da família 

como muitos pensam, partindo da premissa do autor, houve na sociedade e nas 

instâncias que regimentam poder, uma incitação ao assunto, tornando-o de 

ordem pública, como uma forma de regular, ou ainda, vigiar e punir as práticas 

sexuais.  

 Com isso, Foucault reforça a teoria de que a sexualidade está imersa na 

ordem do discurso, e que o problema gerado por essas incitações, 

disseminações e implantações de sexualidades origina-se justamente dos 

regulamentos que esses discursos acerca da mesma permitem. A regulação do 

que é certo e do que é errado, dos relacionamentos saudáveis e dos não-

saudáveis.  

 Ainda, segundo o autor, instituições sociais como a família, a escola, os 

espaços religiosos produzem e legitimam discursos de verdade que tem a 

função de vigiar, regular, normatizar e controlar a sexualidade dos sujeitos, 

colocando preceitos de ordem na vida das pessoas, e com isso, normalizando 

e difundindo na sociedade os conceitos de que a sexualidade saudável é a 

heterossexual (FOUCAULT, 2007a).  

 Regular a sexualidade das pessoas é uma maneira de manter a ordem 

sobre os seus corpos, e assim, perpetuar através dos tempos os estigmas sobre 

a sexualidade que nos trouxeram até esta dissertação. Esses processos de 

regulação promovem a diferença entre os sujeitos que não conseguem se 

inserir nos determinantes heteronormativos, incitando o preconceito e a 

violência sobre estes corpos, sendo assim, “procedimentos de poder e de saber 
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que tentam controlá-los (os corpos) e modificá-los” (FOUCAULT, 2007a, p. 

134). 

 Sobre essas construções, a partir das relações de poder, Louro (2000, 

p.6) salienta que  

 
Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos gêneros – 
feminino ou masculino – nos corpos é feita, sempre, no contexto de 
uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. 
As possibilidades da sexualidade – das formas de expressar os 
desejos e prazeres – também são sempre socialmente estabelecidas 
e codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, 
compostas e definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas 
redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 2000, p. 6) 

  

 Observando o que diz Louro, podemos entender que ninguém nasce 

efetivamente pertencente ao gênero masculino ou feminino, mas que é 

culturalmente moldado dessa forma, e que, a partir disso as relações de 

sexualidade também se estabelecem assim, trazendo para a discussão a 

questão das subjetividades, a maneira como os sujeitos se relacionam consigo 

e com o mundo.   
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5 O QUE DIZEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS?  

 

escuto umas canções 
e cada uma delas 

desperta uma mulher 
diferente dentro de mim 

sou muitas em uma 
e todas elas juntas 

podem derrubar 
guerras 

presidentes 
cidades 

supremacias 
regras 

imposições 

(LEÃO, 2017, p. 144) 

 

 Nesta seção abordaremos o que temos no Brasil em relação às políticas 

públicas educacionais que tratam a temática de identidades de gênero e 

orientação sexual.  

A partir das discussões contemporâneas, pela luta por igualdade de 

direitos a todos os seres humanos, emerge na sociedade a construção de 

políticas públicas que deem conta dessa diversidade, mais precisamente, 

pautados na promoção do direito a igualdade e à diferença. 

No entanto, na área em discussão, as primeiras manifestações de 

políticas são oriundas dos Direitos Humanos e do campo da saúde, estas foram 

se reorganizando até que contemplaram área da Educação. E então, surgiu 

uma preocupação maior do governo para que se tratassem as questões 

relacionadas a identidade de gênero e a diversidade sexual tanto na formação 

inicial docente como nas escolas. 

Segundo documentos do BRASIL (2007) sempre houve na educação 

brasileira uma preocupação com o bem-estar estudantil, porém, essa tinha 

ênfase na regulação dos corpos, na normalização dos mesmos. Foi só a partir 

dessas novas conjunturas mundiais que passamos a nos ocupar, de fato, com 

a implementação de políticas públicas que versem sobre as diversidades 

sexuais e as identidades de gênero. Pois, como ainda salienta o documento: 

 

Não por acaso, é muito recente a inclusão das questões de gênero, 
identidade de gênero e orientação sexual na educação brasileira a 
partir de uma perspectiva de valorização da igualdade de gênero e de 
promoção de uma cultura de respeito e reconhecimento da 
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diversidade sexual. Uma perspectiva que coloca sob suspeita as 
concepções curriculares hegemônicas e visa a transformar rotinas 
escolares, e a problematizar lógicas reprodutoras de desigualdades e 
opressão (BRASIL, 2007, p. 11). 

 

 Com isso, podemos perceber que, embora as referências a identidades 

de gênero e orientações sexuais estivessem ocorrendo no mundo todo, no 

Brasil essa inclusão nas políticas públicas é recente. Ainda, sobre esse fator, 

nos remetemos aos pensamentos de Viana (2012, p. 130) que corrobora com a 

tese enfatizando que “a discussão sobre a inclusão da sexualidade no currículo 

escolar é antiga, mas o mesmo não se pode dizer da proposição desta temática 

enquanto norteadora de políticas públicas federais na área da educação”, e 

muito menos se falamos em reconhecer as identidades de gênero e 

sexualidades. Com isso, segundo a autora, foi no governo FHC12, a partir de 

pressões exteriores dos movimentos feministas, que se iniciou no Brasil uma 

agenda que buscasse evidenciar a temática. E, foi, neste contexto que se 

instaurou os processos de elaboração do Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil e os PCNs (VIANA, 2012, p. 131). 

Cabe salientar também que a própria Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 tem como um de seus fundamentos a cidadania e 

a dignidade da pessoa humana. Obviamente, aqui não se falava ainda sobre 

essas questões, mas já se sinalizava o dever do estado de se preocupar em 

encontrar meios para que todo cidadão possa estar amparado pelas leis, 

garantindo assim a todos os direitos. 

  

A Constituição Federal de 1988 definiu que a educação é direito de 
todos. Para que esse direito seja alcançado, a sociedade brasileira 
vem se organizando a fim de que cada brasileiro, independente do 
sexo, orientação sexual, identidade, gênero, raça, cor, credo religioso, 
idade, classe social e localização geográfica, tenha acesso à 
educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis, etapas 
e modalidades (BRASIL, 2013, p. 11).   

  

 Para que isso ocorra em todas as instâncias da nação, dentro das 

instituições educacionais, a preocupação do governo é, principalmente, com a 

formação de profissionais capazes de garantir aos seus discentes a liberdade 

de expressão dentro dos espaços escolares, para isso é  

 
12 Governo Federal de Fernando Henrique Cardoso – primeiro mandato entre os anos de 95 à 

99, segundo mandato entre 2000 e 2003.  
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imprescindível promover a formação e a capacitação de profissionais 
da educação para a cidadania e a diversidade, pelo reconhecimento 
do direito à livre expressão afetivo-sexual e à livre identidade de 
gênero de cada cidadão e cidadã. (BRASIL, 2007, p. 44). 

  

 A partir destas considerações, podemos analisar o que foi feito, 

pensando nas políticas públicas visando a inserção dos debates acerca das 

identidades de gênero e orientações sexuais em nosso país, buscando acabar 

com a segregação, preconceito e garantindo direito a igualdade e diferença.  

 Os Organismos Multilaterais como a UNESCO, o Banco Mundial e a 

OCDE versam estudos recentes direcionando os países para a tratativa das mais 

diversas temáticas em relação a qualidade na educação. Nesses documentos 

podemos observar, em pauta, que para que sejam alcançadas metas que visem 

estabelecer respeito as diferenças é necessário que se garanta a equidade de 

gênero no ambiente escolar, bem como, se insira educação sexual aos jovens 

para que se reduzam as taxas de doenças sexualmente transmissíveis e 

gravidez indesejada (UNESCO,2018). 

 Ainda, segundo o mesmo documento, é fundamental se combater a 

violência de gênero na escola, para que isso aconteça é necessário políticas 

públicas efetivas, currículos e materiais didáticos apropriados, e, também, 

treinamento e apoio aos funcionários/ as envolvidos no ambiente educacional 

(UNESCO,2018).  

 No site da UNESCO13, Representações da UNESCO no Brasil 

verificamos o que foi direcionado especificamente para nosso país, tendo em 

vista nossa diversidade cultural, encontramos os seguintes itens que precisam 

ser listados como fundamentais para que a educação seja vista de forma 

integral na formação dos sujeitos: No eixo Qualidade, busca-se a inserção das 

mulheres à escola, visto que a incidência de evasão na EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). No eixo Educação em Saúde, estimula-se a educação sexual 

como base de conhecimento para jovens no intuito de prevenir infecções 

sexualmente transmissíveis (IST) e a incidência de gravidez não planejada. 

 
13 UNESCO. Representações da UNESCO no Brasil. Site. Disponível em: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/educational-quality/. Acesso em 01 de outubro 

de 2018.   

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/educational-quality/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/educational-quality/
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Ainda contamos com o eixo do Bullying Homofóbico que visa erradicar a 

discriminação e a violência vivenciada nas escolas devido as diversas 

identidades de gênero e orientações sexuais.  

Para acrescentar nesta discussão, analisamos o texto de Maués (2018) 

no qual podemos observar que consta a preocupação da OCDE em relação às 

expectativas quanto a escola e ao papel do/a professor/a. A educação formal 

deverá se preocupar com a aprendizagem, mas deve levar em conta a 

diversidade cultural, incluindo gênero, sexo e etnia.   

Ao nos debruçarmos sobre o documento da OCDE (2015)14 Educação 

em Resumo: Indicadores da OCDE Equidade na educação e no mercado de 

trabalho, observamos que a organização sinaliza que no Brasil, tanto gênero 

quanto escolaridade afetam significativamente os rendimentos dos 

trabalhadores. Homens e mulheres com nível de escolaridade semelhante 

encaram elevadas disparidades de rendimentos no mercado de trabalho 

brasileiro. Ainda sobre o mesmo organismo multilateral conseguimos vislumbrar 

no texto Perspectivas económicas de América Latina 2017, OCDE/CEPAL/CAF 

(2016) que para que se promova uma igualdade de oferta e oportunidade para 

todas os jovens deve-se buscar a erradicação das distinções de gênero.  

No último relatório dos organismos multilaterais analisado, do Banco 

Mundial (2016), Retomando o caminho para a inclusão, o crescimento e 

sustentabilidade, constatamos o item: Proteger os mais vulneráveis a partir do 

fortalecimento ao apoio a programas de combate à violência baseada em 

gênero. 

Ainda pensando nas políticas internacionais temos a que podemos 

considerar como um dos principais pilares para o desenvolvimento mundial, a 

Agenda 2030. Que surge a partir da reunião dos 193 Estados-membros da 

Organização da Nações Unidas (ONU) no qual entendem que erradicar a 

pobreza é uma necessidade de ordem mundial. Comprometem-se, portanto, a 

mudar essa realidade a partir de medidas dispostas em um plano de ação 

universal dividido em três esferas: social, econômico e ambiental. Este plano 

 
14 Disponível em: https://www.oecd.org/brazil/Education-at-a-glance-2015-Brazil-

inPortuguese.pdf. Acesso em 01 de outubro de 2018. 

https://www.oecd.org/brazil/Education-at-a-glance-2015-Brazil-in-Portuguese.pdf
https://www.oecd.org/brazil/Education-at-a-glance-2015-Brazil-in-Portuguese.pdf
https://www.oecd.org/brazil/Education-at-a-glance-2015-Brazil-in-Portuguese.pdf
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está composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 

169 metas a serem alcançadas pelos países pactuantes até 2030 (ONU, 2015).  

 

Figura 6 - Representações das 17 ODS Agenda 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Agenda 2030, 2018.  

 

Contudo, a Agenda 2030, mais precisamente os ODS não tratam apenas 

da erradicação da pobreza, mas também, de problemas comuns ao 

enfrentamento a desigualdades sociais e promoção de direitos a todos. Sobre 

o nosso tema podemos vislumbrar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

5 - Igualdade de Gênero, que busca alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar as mulheres e meninas (ONU, 2018). Entre suas metas estão: 

acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres, 

eliminar as formas de violência contra a mulher nas esferas públicas e privadas, 

garantir a participação plena e efetiva das mulheres na vida política, econômica 

e pública, adotar e fortalecer políticas que assegurem direitos de reprodução, 

igualdade de gênero e empoderamento das mulheres (ONU, 2018).  
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Figura 7 -  Representação da ODS 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

Partindo desses pressupostos, devemos ponderar sobre o que de fato 

construímos em relação as políticas públicas educacionais quando se trata das 

reflexões acerca das discussões de gênero. Há vários movimentos sociais que 

estudam e buscam promover uma maior discussão sobre o assunto nas 

escolas, suscitando uma igualdade dos gêneros e direitos sexuais para todos, 

mas principalmente, para o que chamamos de minorias (mulheres e o grupo 

LGBTQIA+).  Sobre isso, concordamos com Viana e Cavaleiro (2011, p. 29) 

“uma política pública compreende uma modalidade de relação entre o Estado e 

a sociedade, ou seja, revela os modos de o Estado agir em relação aos 

problemas existentes no interior da formação societária”. 

Nos PCN’s, no eixo Orientação Sexual, podíamos observar a seguinte 

proposição “O trabalho de Orientação Sexual compreende a ação da escola 

como complementar à educação dada pela família.” (BRASIL, 2000, p.304), 

continua-se a explanação salientando que a escola deverá entrar em harmonia 

com as famílias para que a Orientação Sexual no ambiente escolar aconteça de 

forma saudável, e considera a pluralidade de configurações familiares que 

podem surgir, indicando sempre que o respeito a diversidade deverá prevalecer.   
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Embora este tenha sido um grande passo na área da Educação, o 

documento que deveria ser norteador da prática docente não obteve grandes 

resultados nas salas de aula da Educação Básica. Segundo a Secretaria da 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD)15 a escola é 

“elemento fundamental na construção de uma sociedade democrática e 

pluralista.” (BRASIL, 2007, p. 44). 

 A busca para implementação de novas políticas que deem conta de 

inserir o diálogo sobre as questões de disparidade e equidade de gênero no 

país já trilhou um longo caminho. Há pelo menos vinte anos, vem se discutindo 

sobre as temáticas. O governo federal, a partir dos anos 2000, mais 

precisamente após a eleição de um governo popular, lançou alguns projetos e 

programas que visavam erradicar as diferenças e preconceitos que se originam 

a partir do tema.  

 O Plano Nacional de Políticas para Mulheres foi um deles, composto por 

duas edições, a primeira de 2004 e a segunda de 2008, ambas tinham por 

objetivos principais a igualdade de gênero, raça e etnia, a inserção do tema nos 

currículos escolares, o enfretamento a todos os tipos de preconceito, bem 

como, à violência contra a mulher.  

 Também em 2004, foi lançado o programa Brasil sem Homofobia: 

Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT16 e de 

Promoção da Cidadania Homossexual (BSH) que buscava  

 

promover a cidadania gays, lésbicas, travestis, transgêneros e 
bissexuais, a partir da equiparação de direitos e do combate à 
violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade 
de cada um desses grupos populacionais. (BRASIL, 2004, p. 11).  

 

 Criado a partir das discussões advindas das Conferências e Fóruns 

Mundiais sobre Educação, o programa organizava uma série de ações em 

setores públicos e privados na tentativa de desenraizar os preceitos construídos 

culturalmente em relação às identidades de gênero e orientações sexuais. E, 

 
15 Cabe salientar que a SECADI foi extinta em 02 de janeiro de 2019, assim que o presidente 
em exercício Jair Bolsonaro e o então Ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues 
assumiram seus cargos.  
16 Sigla utilizada pelo documento. (BRASIL, 2004) 
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com isso, minimizar e combater o preconceito, garantindo a todos os seus 

direitos enquanto cidadãos.   

 Em 2009, o governo lançou o Plano Nacional de Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais o 

projeto visava, assim como o Brasil sem Homofobia, o controle e extinção da 

homofobia no país. Em 2013, temos as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCNs) oriunda da revisão das Diretrizes de 1998, aprofunda 

a discussão para nortear a Educação Básica em todas as suas instâncias e 

modalidades. Salienta, ainda, que os PCN’s acabaram se transformando em 

“meros papéis”, afinal, não foram, de fato, respeitados suas orientações na 

promoção da inclusão da diversidade, principalmente, na Educação Básica.  

 

Entretanto, a educação para todos não é viabilizada por decreto, 
resolução, portaria ou similar, ou seja, não se efetiva tão somente por 
meio de prescrição de atividades de ensino ou de estabelecimento de 
parâmetros ou diretrizes curriculares: a educação de qualidade social 
é conquista e, como conquista da sociedade brasileira, é manifestada 
pelos movimentos sociais, pois é direito de todos (BRASIL, 2013, p. 
14). 

 

No entanto, a partir de 2011 outro documento entrou em discussão, o 

Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) que retirou de sua pauta, a partir 

da intervenção de grupos sociais ultraconservadores, a ênfase a promoção da 

“igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”, substituindo por 

promoção da “cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” 

(BRASIL, 2014, p.22).  Retirou do foco a discussão explícita sobre gêneros nas 

dependências escolares, fazendo com que muitas escolas e professores/as 

sintam-se à vontade para nem mesmo tocar no assunto em sala de aula. Um 

retrocesso em relação as políticas de identidades de gênero e orientações 

sexuais. 

Esse retrocesso só foi possível porque em 2011 o governo federal 

lançou, em corroboração ao Brasil sem Homofobia, um kit composto por 

diversos materiais como livros, cadernos, cartazes, banners com um conteúdo 

contra a homofobia nas escolas. Esse kit fazia parte do Projeto Escola Sem 

Homofobia, lançado por Fernando Haddad, então ministro da educação. Foi, a 

partir, deste material, que passou a ser conhecido por Kit Gay, afinal, segundo 

os grupos ultraconservadores era, este kit, um incentivador a práticas 
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homossexuais nas escolas, que esses grupos ganharam espaço nas 

discussões sobre identidades de gênero e orientação sexual na tentativa, na 

visão deles, de garantir o bem-estar e a proteção das famílias tradicionais.  

A contraponto dos PNE’s temos a Resolução CNE/CP 02/2015 

deliberando sobre a inserção das discussões sobre identidades de gênero e 

sexualidades nos currículos de formação inicial de professores. No qual dispõe 

no capítulo 5 que: 

 

2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 
específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, 
seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos 
relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de 
políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e 
metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de 
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 
(BRASIL, 2015, p. 11, grifo nosso) 

 

 Salientando a importância da temática na formação de futuros/as 

profissionais docentes, ainda, na tentativa de corroborar com a prevenção e 

diminuição dos preconceitos oriundos de discriminação a partir das identidades 

de gênero e orientações sexuais. Então, neste momento, em relação às 

políticas educacionais brasileiras, podemos considerar que as diretrizes de 

2015, que regulamentavam o ensino superior vislumbraram uma última tentativa 

de inserção da discussão dessas temáticas na formação docente e 

consequentemente no contexto escolar. 

 Contudo, desde 2015 observamos um movimento para a formação da 

nova Base Nacional Curricular Comum, que tem sua fundamentação nos PCNs. 

A princípio se propôs que a Base seria construída coletivamente, com 

discussões em todo o território nacional acerca da mesma, em diversos 

espaços educacionais e de formação profissional.   

 Todavia, o que pudemos verificar foi que, embora, tenhamos caminhado 

em termos de políticas públicas em relação à temática, o Conselho Nacional de 

Educação, através da bancada evangélica17, retirou da nova Base, aprovada 

em 2018, os termos gênero e orientação sexual, justificando que os mesmos 

 
17 Nome pelo qual ficou conhecido popularmente o grupo político de extrema direita, 

ultraconservador, composto majoritariamente por evangélicos.  
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são de ordem da família e não da escola. Ainda, promovendo polêmicas em 

torno do que chamam de “ideologia de gênero”.  

O termo “ideologia de gênero” segundo Junqueira (2018) surge como um 

deturpador dos estudos de gênero, no intuito de subverter os conceitos/teorias 

que buscam explicar como os sujeitos se entendem e se constroem no mundo. 

Ainda, segundo o autor, os estudos feministas, os estudos de gênero e 

sexualidades são desagradáveis pois podem de alguma forma desestruturar a 

ordem social já estabelecida. Como corrobora em:  

 
O incômodo que tais reflexões produzem pode ser atribuído ao fato 
de cada ordem social estabelecida investir para que suas assimetrias 
e arbitrariedades históricas e contingentes sejam apresentadas e 
percebidas como ordenamentos naturais para continuarem a ser 
impostas e perpetuadas como legítimas, necessárias, imutáveis ou 
inevitáveis. (JUNQUEIRA, 2018, p. 454) 

 

 O autor ainda salienta que existe um ativismo religioso reacionário que 

trava uma luta contra o que, eles mesmos consideram, uma “ideologia de 

gênero”. Afinal, é perigoso demais deixar com que se fale sobre isso na 

sociedade como um todo, e principalmente nas escolas. Com isso, buscam “em 

nome da luta contra ele, se empreendem ações políticas voltadas a reafirmar e 

impor valores morais tradicionais e pontos doutrinais cristãos dogmáticos e 

intransigentes.” (JUNQUEIRA, 2019, p. 1) 

Sobre o termo “Ideologia de gênero” Reis e Eggert (2017) argumentam 

que não passa de uma falácia utilizada pelos políticos brasileiros para subverter 

o que propunha a Organização das Nações Unidas (ONU), bem como, os 

organismos multilaterais, em relação as discussões sobre identidades de 

gênero e sexualidades. Novamente à nível mundial retrocedemos, e este foi um 

dos maiores retrocessos ao se pensar em políticas públicas, afinal, retorna-se 

ao silenciamento dessas discussões.  

 Um outro movimento que ficou bastante conhecido nos últimos tempos 

foi o Escola Sem Partido (ESP). Porém, não podemos falar deste movimento 

sem levar em conta uma estrutura fortemente mantida por anos: a política do 

capital. Como bem retrata Frigotto (2017) muitos são os motivos para que a elite 

brasileira buscasse maneiras de interromper os processos de desenvolvimento 

econômico e garantia de direitos da classe trabalhadora adquiridos no governo 

Lula da Silva e Dilma Rousseff. Portanto, não podemos nos enganar, este não 
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é apenas um movimento com fins educacionais, mas sim, “se trata de um 

movimento conservador que busca mobilizar princípios religiosos, a defesa da 

família em moldes tradicionais e a oposição a partidos políticos de esquerda e 

de origem popular”, como salienta Macedo (2017, p. 509).  

O que o Escola Sem Partido deseja, portanto, é reestruturar a sociedade 

a sua maneira, retirando os direitos adquiridos pela classe trabalhadora, pois, 

segundo Frigotto (2017, p. 23) 

 

Insuportável também se tornou para as classes dominantes a ampla 
liberdade de organização de movimentos sociais e culturais que lutam 
por seus direitos negados sem o estigma da criminalização; que as 
escolas públicas não apenas adestrem e ensinem o que os 
organismos internacionais, sentinelas do mercado e do lucro, querem 
que aprendam, mas também as eduquem para uma leitura autônoma 
da realidade social, econômica, cultural e política do país.  

 

A partir dessa recusa da classe dominante em aceitar as poucas, mas 

simbólicas, conquistas da população obtidas ao longo dos anos, o movimento 

se fortalece e ganha espaço no setor educacional e político do país. Segundo, 

Macedo (2017), embora o movimento tenha iniciado em 2004, foi a partir de 

2015 que ganhou força no cenário político brasileiro, enfatizando que havia uma 

contaminação político-ideológica nas escolas de nosso país, e que precisavam 

estar atentos a isso. Buscaram, então, aprovação de projetos de leis que 

interfeririam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para que se inserisse 

um projeto de uma Escola sem Partido. Não obstante, tentaram de diversas 

formas intervir na BNCC, alegando que a educação brasileira estava sofrendo 

de um mal promovido pelos partidos de esquerda que estavam no poder, 

desqualificando a religião e naturalizando práticas homossexuais. Por fim, o 

movimento Escola Sem Partido tenta calar a voz dos/as professores/as, 

insinuando que esses estariam doutrinando seus discentes. Assim,    

 

O Escola sem Partido expressa o epílogo de um processo que quer 
estatuir uma lei que define o que é ciência e conhecimentos válidos, 
e que os professores só podem seguir a cartilha das conclusões e 
interpretações da ciência oficial, uma ciência supostamente não 
neutra. Para isso, manipula até mesmo o sentido liberal de política, 
induzindo a ideia de que a escola no Brasil estaria comandada por um 
partido político e seus profissionais e os alunos seres idiotas 
manipulados. (FRIGOTTO, 2017, p. 29) 
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Portanto, ao final de 2019, unindo os ideais do Escola Sem Partido e as 

falácias do Kit Gay e da Ideologia de Gênero ao governo ultraconservador eleito 

nas urnas em 2018, temos a proposta da Resolução CNE/CP 02/2019 que 

institui uma readequação curricular para os cursos de formação inicial docente 

com base nas diretrizes propostas na BNCC, estamos diante do BNC – 

Formação. Revogando a Resolução 02/2015 que buscava a inserção de temas 

vinculados aos direitos humanos, como no caso específico desta dissertação, 

identidades de gênero e orientação sexual, e retirando da sua pauta essas 

temáticas. 

Esse documento estabelece que os cursos de formação inicial docente 

terão como referência a BNCC e para que isso fique assegurado institui que 

1.600 horas dos currículos, ou seja, metade do tempo dos cursos de formação 

inicial, sejam voltados para a aprendizagem dos conteúdos elencados como 

imprescindíveis na Base. Como podemos vislumbrar no excerto abaixo:  

 

Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados 
à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão 
organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 
3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 
desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na 
BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução.  

Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a 
seguinte distribuição:  

I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que 
compreende os conhecimentos científicos, educacionais e 
pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os 
sistemas, as escolas e as práticas educacionais.  

II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem 
dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades 
temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio 
pedagógico desses conteúdos. 
III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim 
distribuídas:  

a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em 
situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC) da instituição formadora; e  
b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes 
curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o 
seu início, segundo o PPC da instituição formadora. (BRASIL, 2019, 
p. 5/6, grifo nosso). 

 

 Não obstante, cabe sinalizar que se na BNCC as palavras gênero e 

orientação sexual foram sucumbidas, estão as mesmas fora do contexto da 

formação inicial docente a partir da Resolução CNE/CP 02/2019. Assim, é 

importante lembrar que existiram pretensões, de mais uma vez, silenciar as 
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discussões da temática na educação básica, garantindo esse silenciamento 

também na formação docente. Não podemos esquecer, que segundo Albino e 

Silva (2019, p. 141) 

 

nenhum documento curricular possui pureza epistemológica ou está 
ausente de processos de lutas e múltiplas colagens; ele é 
interdiscursivo e intertextual. Nesse sentido, a BNCC traz marcas 
ideológicas, tensões e diferenças, negadas em seu processo de 
construção. (ALBINO; SILVA, 2019, p. 141) 

 

 Ainda, podemos dizer que a BNCC e a BNC – Formação atendem a 

demandas de mercado, retornando aos poucos o que tínhamos como educação 

voltada ao trabalho. De acordo com Albino e Silva (2019) entidades e 

associações que lutam por uma formação profissional docente livre de 

ideologias denunciam a proposta governamental de imposição curricular, 

indicando ainda que  

o retrocesso da proposta, em decorrência da fragmentação da 
formação e a da retomada de concepções ultrapassadas, orientadas 
pela noção de competências e habilidades. Indicam que tal projeto está 
marcado pela lógica da reforma empresarial que a orienta, como a 
instituição de avaliações e certificação para o ingresso e progressão 
na carreira. (ALBINO; SILVA, 2019, p. 148) 

  
 A proposta advinda com o BNC – Formação, instituída pela Resolução 

CNE/CP 02/2019, promove, portanto, uma reestruturação curricular, retirando a 

autonomia das instituições de ensino superior na elaboração de seus currículos 

de formação inicial docente. É importante pensar que a mesma revoga a 

Resolução anterior de 2015 que ainda nem havia sido amplamente consolidada, 

não havendo, portanto, motivos pedagógicos para essas alterações. Ainda, 

descaracteriza a formação docente à aplicadores de conteúdos elencados e 

classificados como prioritários na BNCC.  

 Para finalizar este capítulo apresentaremos uma figura síntese das 

principais políticas que tratam a temática em estudo. 
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Figura 8 -  Síntese das políticas públicas que trazem ou silenciam a temática da 

pesquisa – identidades de gênero e orientação sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2021.  
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6 CONTEXTOS FORMATIVOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
CURRÍCULO DE FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE 

 
“se sou raio 

que eu saiba iluminar 
a minha estrada nesse breu 

que eu saiba golpear 
mesmo no escuro 

me emprestem a retina 
de minhas ancestrais 

que enxergaram fé 
quando tudo era medo”  

(LEÃO, 2019, p. 10) 

 

Currículo, por definição de dicionário, é colocar algo em curso, 

subentendendo, o percurso a ser seguido, o caminho que levará a algum lugar. 

Ao longo dos anos, nos estudos educacionais, surgiram várias teorias sobre o 

tema que buscavam explicar sua origem e função de acordo com os contextos 

sociopolíticos, econômicos e culturais que estavam inseridas. Não obstante, 

cabe ressaltar que, independentemente, do tipo de teoria, seja a tradicional, a 

crítica ou a pós-crítica, todas elas estão incumbidas no objetivo de ressaltar os 

processos culturais das quais advém, tem, portanto, um ideal de formação. 

Como bem salienta Sacristán currículo é  

 

uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 
coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das 
crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do 
projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão, 
da função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que 
reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas 
[...].( SACRISTÁN, 2000, p. 15) 
 

Uma consideração interessante sobre currículo é pensá-lo como o lugar 

onde as instituições de ensino colocam suas pretensões sobre a aprendizagem 

de seus discentes, levando em conta as premissas culturais e sociais do 

momento de sua elaboração. Ele, então, será moldado de acordo com as 

acepções de ensino e aprendizagem de cada uma delas. Podemos dizer, então, 

que o currículo é uma forma de organização das instituições de ensino, 

organização das práticas educativas. O currículo, portanto, serve de caminho 

para as práticas em sala de aula, o rumo que será tomado, a didática que será 

utilizada, e, principalmente, a seleção de conteúdos que serão trabalhados.  



83  
  

Porém, como determina Silva (2003) o currículo não é neutro e nem 

indissociável da cultura, é uma questão de identidade e poder, ou seja, aqueles 

que dominam o poder econômico, político, cultural e social, dominam também 

os ideais de currículo na busca por transmitir os seus pressupostos ideológicos, 

políticos e culturais, ou ainda, silenciar as questões que os incomodam, como 

no caso das proposições a respeito de identidades de gênero e orientação 

sexual nos currículos de formação inicial docente. Salienta, ainda, que, 

 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber 
e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também 
no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais 
para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, 
currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. 
O currículo corporifica relações sociais. (SILVA, 1996, p. 23) 

 

 Partindo desses pressupostos, refletimos que o currículo é atravessado 

por diferentes ideologias. Essas, estão em consonância com aquilo ou aqueles 

que se encontram em situação de privilégio na hora da elaboração desses 

currículos. Pensando a nível macro, hoje, no Brasil, temos a BNCC, que embora 

tenhamos nos referido a ela na seção das Políticas Públicas, pois afinal é o local 

que lhe cabe, o documento trata de orientações curriculares. Ou seja, ele traz 

orientações que interferem diretamente nas habilidades e competências que 

deverão ser trabalhadas com crianças e adolescentes vinculados à Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio.  

 Trouxemos essa breve reflexão aqui para elencarmos elementos 

substanciais para pensar o currículo de formação inicial docente, afinal, eles 

estão intrinsecamente vinculados a BNCC, como podemos vislumbrar no 

próprio documento.  

 

A BNCC deve, não apenas fundamentar a concepção, formulação, 
implementação, avaliação e revisão dos currículos e das propostas 
pedagógicas das instituições escolares, como também deve contribuir 
para a coordenação nacional do devido alinhamento das políticas e 
ações educacionais, especialmente a política para formação inicial e 
continuada de professores. Assim, é imperativo inserir o tema da 
formação profissional para a docência no contexto de mudança que a 
implementação da BNCC desencadeia na Educação Básica. 
(BRASIL, 2019, p. 1) 

 

 Alicerçando os ideais da BNCC temos a publicação, como vimos na 

seção anterior, da Resolução CNE/CP 02/2019 que determina diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação 

Básica instituindo a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica (BNC – Formação). Ou seja, podemos 

vislumbrar que a BNCC não visa apenas determinar os saberes a serem 

empreendidos em todo currículo nacional, mas pretende garantir que a 

formação inicial docente perpasse por esses caminhos, moldando os cursos de 

licenciaturas ao que o documento diz.  

 É importante salientar que o projeto inicial que circundava uma ideia de 

currículo nacional buscava uma educação integral dos sujeitos e, a princípio, 

acreditava-se que essa reformulação curricular seria realizada pelos/as docentes 

que estavam na linha de frente da educação. No entanto, conforme Albino e 

Souza (2019) o que podemos verificar ao longo do processo foi que as reformas 

neoliberais trataram de dominar os discursos do currículo, moldando-o para que 

satisfizesse sua intenção de mercado, buscando a formação por competências, 

afinal, esta “visa a preparação do homem para atender às condições 

contemporâneas de produção de bens e serviços em suas novas formas de 

organização do trabalho.”  (ALBINO; SILVA,2019, p. 140).  

 Ainda, conforme afirma Farias (2019) a discussão e aprovação da BNCC 

estão no contexto das ações da contrarreforma, que desde o impeachment de 

Dilma Rousseff vem contribuindo para comprometer decisões democráticas em 

nosso país, em outras palavras, as decisões deixaram de ser populares e 

passaram a ser apenas de grupos interessados.  

O discurso em torno da BNC – Formação não é diferente, ele visa 

normatizar os cursos de formação inicial docente, inserindo, nos mesmos, os 

modelos de aprendizagem descritos na BNCC, em suma, podemos dizer que a 

formação do professor não será mais dialógica, humana, mas sim, uma 

reprodução dos conteúdos, ou competências e habilidades, dispostas na BNCC. 

Descaracterizando todo o processo de formação de um ser reflexivo que é o/a 

professor/a e, também, todos os processos de inclusão a diferença e diversidade 

que vinham sendo discutidos ao longo dos anos.  

 Conforme corrobora Albino e Silva (2019, p. 142) 

 

Nessa perspectiva, a formação humana é subalternizada a partir de 
uma série de condicionantes, sobretudo de ordem internacional. O 
currículo pautado nos fundamentos pedagógicos das competências é 
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configurado como necessário não por uma necessidade nacional de 
pensar a formação humana integral, mas como resposta à uma 
demanda mundial. (ALBINO; SILVA, 2019, p. 142) 

   

 Podemos pensar a partir desta reflexão o quanto a formação do professor 

será afetada quando os currículos de formação inicial docente se adequarem a 

BNC – Formação. Afinal, estamos reduzindo a formação docente ao contexto 

técnico, a um simples reprodutor de conteúdo. Retira do papel docente a 

autonomia para pensar as ações didáticas que utilizará em sala de aula, na 

elaboração de seu currículo.  

 Não obstante, de acordo com Farias (2019, p. 157) nosso país  
 

vive um tempo de graves retrocessos de conquistas democráticas, o 
qual tem sua materialização mais visível na disputa entre uma política 
educacional constituída por ampla negociação em diferentes fóruns 
sociais, e a imposição de uma política de interdição de qualquer 
diálogo. (FARIAS, 2019, p. 157) 

 

  Com isso, fica claro que as intenções de padronizar a formação inicial 

docente visa desqualificar o ofício de professor/a. Na tentativa, de retirar deste a 

formação integral, reflexiva, capaz de respeitar as diferenças, a diversidade 

humana. Os discursos que perpassam essa reformulação do currículo de 

formação inicial docente silenciam toda uma luta por uma educação profissional 

capaz de refletir sobre sua prática.   
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS CAMINHOS TRILHADOS  

 

“Primeiro considerei fardo 
agora acho que é algo como sorte 
tudo em mim escorre, se espalha 

me derramo como enchente 
desconheço metades e ofereço travessia 

pra quem se vê no mesmo ritmo que eu 
sou a brecha de uma nova narrativa 

se chegar de peito aberto 
pode apostar que te preencho 
do jeito mais bonito possível”  

(LEÃO, 2019, p. 174) 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados e as discussões advindas 

da pesquisa e da coleta de dados. Conforme nossos objetivos, buscávamos 

compreender se os PPC’s das licenciaturas da UFSM traziam disciplinas que 

falassem sobre Identidades de Gênero e Orientação Sexual, independentemente 

da escolha lexical que fizessem, desde que apresentassem a temática dentro da 

disciplina.  

 Procurávamos também entender se os/as discentes desses cursos 

consideravam relevantes a inserção do tema na sua vida acadêmica, pensando 

que mais tarde precisariam quando estivessem vivenciando a rotina escolar.  

 Ainda, precisávamos perceber em que medida os currículos de cursos de 

formação inicial docente dão condições para que essas reflexões sejam feitas 

durante o percurso acadêmico.  

 Esses foram os discursos que nos trouxeram até aqui, portanto, nossos 

resultados e discussões estão divididos em três subcapítulos, e se apresentam 

desta forma:  

• Os discursos presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Formação Inicial da UFSM.  

• Os discursos presentes nas falas dos/as futuros/as profissionais 

docentes: a relevância da temática para a atuação profissional 

docente. 

• Os discursos presentes nas falas dos/as futuros/as profissionais 

docentes: Relações entre a formação e a prática em contextos 

educativos. 
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7.1 Os discursos presentes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Formação Inicial da UFSM  

 

“me refiz solo sagrado 
enraizei naquilo que é atemporal 

comigo sou eterna.” 
 (LEÃO, 2019, p. 183) 

 

Neste item analisamos os PPC’s de graduação da Universidade Federal 

de Santa Maria que emergiram a partir da coleta de dados, são eles os cursos 

de Artes Visuais, Dança, Educação Especial, Educação Física, Geografia e 

Pedagogia.  

Devemos lembrar que toda construção curricular perpassa por ideais 

culturais, sociais, políticos das pessoas envolvidas no seu processo de 

elaboração e, também, da entidade responsável por esta formação. 

Entendemos, portanto, que a UFSM enquanto entidade formadora abarca em 

seus currículos os ideais que acredita serem fundamentais para que os 

profissionais por ela formados sejam capazes de refletir criticamente sobre seu 

fazer docente e se garanta a qualidade e a identidade de seu ensino. Como bem 

argumenta Silva (1999, p.25) o currículo como prática cultural tem como “um de 

seus efeitos mais importantes (...) a produção de identidades sociais”. 

Antes de buscarmos por disciplinas que trouxessem a temática da 

pesquisa nos currículos dos cursos de licenciatura, fizemos uma exploração no 

documento como um todo, na tentativa de encontrar alguma referência direta ou 

indireta, que fosse relevante acerca do tema nas considerações sobre o curso. 

Com isso, foram analisados os seguintes itens de cada PPC: a apresentação, a 

justificativa, os objetivos e o perfil desejado do formando.  

Nesta busca encontramos os seguintes dados:  

 

Quadro 8 - Dados relevantes à pesquisa nos PPC’s da UFSM 

      (CONTINUA) 

Curso  Documento  Excerto  
Dança Objetivos  

Promover práticas formativas de dança que 
instiguem a valorização da cultura regional e 
brasileira, respeitando a diversidade étnica, 
de gênero, sexual, faixa geracional e 
religiosa.  
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Pedagogia  Perfil desejado do 
formando 

X - demonstrar consciência da diversidade, 
respeitando as diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 
faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
necessidades especiais, escolhas sexuais, 
entre outras;  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

 Interessante observar que apenas dois dos seis PPC’s analisados 

apresentam as expressões diversidade de gênero e orientação sexual em seus 

documentos, o que nos leva a refletir sobre o silenciamento dessas temáticas 

nos currículos de formação inicial. Afinal, todos eles, exceto o PPC de Educação 

Física, estão, ainda, em consonância com as diretrizes instituídas pela 

Resolução CNE/CP 02/2015 que visa, entre outras coisas, uma abrangência 

maior na formação de sujeitos reflexivos e alinhados aos direitos humanos.  

 O que podemos vislumbrar analisando esses documentos é que essas 

discussões ficam subentendidas nos discursos dos PPC’s, aparecendo muitas 

vezes como questões relacionadas as diversidades ou ainda as diferenças. Vale 

lembrar que como salienta Orlandi (2007b) o silenciamento também é uma forma 

de discurso, afinal, perpassa pelas escolhas pessoais das pessoas envolvidas 

nesse contexto em não falar sobre o assunto.  

 Ao nos debruçarmos sobre o PPC de Licenciatura em Dança, observamos 

uma preocupação em todo o texto para que seus/as egressos/as sejam 

sujeitos/profissionais capazes de refletir sobre o contexto atual, bem como, 

marcado no excerto do quadro 8, promover uma prática que respeite a 

diversidade de gênero e sexual. É importante frisar que o PPC de Licenciatura 

em Dança deixa claro que está em consonância com as diretrizes da Resolução 

CNE/CP 02/2015, e mesmo após a sua revogação em 2019, o currículo ainda 

não foi readaptado, tendo um prazo para que isso aconteça.  

 Embora, na Resolução CNE/CP 02/2019, avistamos um silenciamento ou 

a retirada da obrigatoriedade em se trabalhar nos currículos de formação inicial 

sobre as identidades de gênero e orientação sexual, percebemos que o PPC 

analisado, de Licenciatura em Dança, mostra uma real preocupação em manter 

essas questões em sua formação. Afinal, busca como objetivo final um/a 

egresso/a que seja capaz de entender e respeitar as diversidades e tem como 

objetivo promover práticas que respeitem a diversidade de gênero e sexual.  

(CONCLUSÃO) 
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 O PPC de Licenciatura em Pedagogia também traz no perfil desejado do/a 

formando/a que, o sujeito formado pelo curso seja capaz de demonstrar a 

consciência da diversidade, e, principalmente, respeitar as diferenças. Porém, 

outro fator a ser analisado é a escolha lexical realizada pelos organizadores do 

PPC de Pedagogia, utilizaram o vocábulo escolhas (sexuais) para se referir a 

orientação sexual. É interessante olhar para essa preferência de discurso, pois, 

afinal, os documentos oficiais/governamentais que trazem ou traziam essas 

temáticas são bem enfáticos em dizer que  

 

O termo orientação sexual veio substituir a noção de opção sexual, pois 
o objeto do desejo sexual não é uma opção ou escolha consciente da 
pessoa, uma vez que é resultado de um processo profundo, 
contraditório e extremamente complexo de constituição, no decorrer do 
qual cada indivíduo é levado a lidar com uma infinidade de fatores 
sociais, vivenciando-os, interpretando-os, (re)produzindo e alterando 
significados e representações, a partir de sua inserção e trajetória 
social específica. (BRASIL, 2007, p. 17. Grifo nosso) 

 

Podemos já, a partir dessa análise, refletir sobre a importância dos 

estudos sobre identidades de gênero e orientação sexual, não só nas escolas, 

mas, principalmente nas universidades. A introdução da temática é fundamental 

para que escolhas discursivas como esta não apareçam em documentos oficiais 

das instituições. Afinal, essa linguagem por si, já corrobora com o preconceito, 

salientando que foi uma opção a sua sexualidade. 

Ainda analisando os currículos de formação inicial, na busca por 

disciplinas que trouxessem as questões sobre identidades de gênero e 

orientação sexual, observamos nos PPC’s relacionados anteriormente as 

seguintes informações, disponibilizadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 9 – Disciplinas que trazem a temática da pesquisa nos PPC’s de 

licenciatura da UFSM 

(CONTINUA) 

Curso de Licenciatura Projeto Pedagógico 
de Curso (ano) 

Fragmento em que aparecem a temática da 
pesquisa  

Artes Visuais  2019 (vigente) Disciplina Obrigatória - 6º semestre: Arte e 
Subjetividades 
Ementa: Compreender a arte na sua 
dimensão subjetiva; Entender os processos 
de subjetivação que atravessam os artistas; 
Propor formas de pensar as subjetividades e 
as (des) identidades. 
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Dança 2020 (vigente) Disciplina Obrigatória - 5º semestre: Estudos 
do Corpo III: Dança, Gênero e Sexualidade 
Ementa: Problematizar as questões de 
gênero e sexualidade na 
contemporaneidade; Desenvolver estudos e 
práticas artísticas inter-relacionando dança, 
gênero e sexualidade; Fomentar ações 
educacionais e afirmativas por meio da 
correlação entre dança, gênero e 
sexualidade; Realizar ações artístico-
pedagógicas de extensão junto à 
comunidade. 

Educação Especial 
Diurno 

2020 (vigente) Disciplina Obrigatória - 1º semestre: Direitos 
Humanos e Gênero 
Ementa: Compreender a trajetória dos 
direitos humanos historicamente e no mundo 
atual; Articular o conhecimento dos direitos 
humanos como um processo fundamental na 
discussão sobre a educação norteada pelas 
políticas atuais de inclusão em todos os 
níveis do processo educativo; Estudar as 
principais teorias feministas e de gênero, em 
diálogo com diversos temas educativos, 
sociais, culturais e éticos com abordagens a 
partir da epistemologia e da hermenêutica 
feministas; Discutir as relações vigentes nas 
escolas buscando uma perspectiva 
“inclusiva” que aborde as questões de 
gênero, classe, etnia/raça. 

Educação Física  2005 (vigente)  Disciplina complementar - qualquer 
semestre: Gênero, Corpo e Sexualidade na 
Educação Física 
Ementa: Introduzir o acadêmico nas 
discussões sobre gênero adequando-as ao 
contexto da educação física. Introduzir o 
acadêmico nas discussões sobre corpo 
adequando-as ao contexto da educação 
física. Introduzir o acadêmico nas discussões 
sobre sexualidade adequando-as ao contexto 
da educação física. 

Educação Física  2005 (vigente)  Disciplina complementar - qualquer 
semestre: Gênero, Sexualidade e Educação: 
Corpos Que Dançam 
Ementa: Conhecer as relações históricas 
entre gênero, sexualidade e Educação; 
Compreender os artefatos culturais como 
pedagogias; 
Problematizar diferentes representações de 
Corpo na Dança 

Pedagogia   2019 (vigente)  Disciplina Obrigatória 5º semestre: Direitos 
Humanos e Gênero 
Ementa: Compreender a trajetória dos 
direitos humanos historicamente e no mundo 
atual. Articular o conhecimento dos direitos 
humanos como um processo fundamental na 
discussão sobre a educação norteada pelas 
políticas atuais de inclusão em todos os 
níveis do processo educativo. Estudar as 
principais teorias feministas e de gênero, em 
diálogo com diversos temas educativos, 
sociais, culturais e éticos com abordagens a 

(CONTINUAÇÃO) 
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partir da epistemologia e da hermenêutica 
feministas. Discutir as relações vigentes nas 
escolas buscando uma perspectiva 
“inclusiva” que aborde as questões de 
gênero, classe, etnia/raça. 

Elaborado pela pesquisadora, 2020.  

 

 Como podemos observar no quadro 9, os currículos das licenciaturas em 

Artes Visuais, Dança, Educação Especial e Pedagogia passaram recentemente 

por adaptações, 2019 e 2020, estão, portanto, alicerçados na Resolução 

CNE/CP 02/2015 que entre outras diretrizes determina que a formação inicial 

docente deve garantir que o egresso seja capaz de propor “à consolidação da 

educação inclusiva através do respeito às diferenças, reconhecendo e 

valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 

geracional, entre outras” (BRASIL, 2015, p. 6, grifo nosso). 

 Considerando isso, temos em suas matrizes curriculares disciplinas que 

tratam especificamente da temática. No curso de Artes Visuais temos a disciplina 

de 6º semestre denominada Arte e Subjetividades, embora na ementa da 

disciplina não conste as palavras-chaves que buscávamos relacionadas a 

pesquisa, entendemos pelo contexto das expressões utilizadas e, também, pela 

bibliografia da disciplina, que a mesma trata sobre questões de identidades de 

gênero e sexualidades.  

Conforme Saviani (2006) arte, enquanto componente curricular, agrega 

na formação das identidades subjetivas dos seus/as estudantes. Ou seja, o/a 

profissional formado por este curso precisa ser capaz de entender as 

diversidades de gênero e sexuais e atuar como um agente reflexivo sobre estas 

temáticas, estando apto a ajudar/orientar seus/as estudantes a não legitimar 

falas e comportamentos preconceituosos.  

O curso de licenciatura em Dança é mais específico em sua escolha 

discursiva, oferece uma disciplina vinculada ao 5º semestre do curso, chamada 

de Estudos do Corpo III: Dança, Gênero e Sexualidade, e na sua ementa 

sinaliza que a disciplina visa, entre outras coisas, problematizar as questões de 

gênero e sexualidade.  

Cabe dizer que o curso tem como intuito formar sujeitos capazes de 

compreender suas subjetividades e externá-las a partir de expressões 

corporais, este talvez, seja um dos motivos para que a linguagem utilizada em 

(CONCLUSÃO) 
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seu PPC seja clara e objetiva. Há a presença, portanto, efetiva no curso de 

Dança de uma disciplina obrigatória que trata sobre a temática deste estudo.  

No PPC de licenciatura em Educação Especial diurno no 1º semestre e 

no PPC de Pedagogia no 5º semestre temos uma disciplina que dialoga com o 

tema, Direitos Humanos e Gênero, no entanto, percebemos que há na ementa 

uma preocupação maior em entender as legislações que tratam sobre a 

inclusão das questões relacionadas à identidades de gênero e orientação 

sexual nos currículos da educação básica. Não consta nesses documentos 

disciplinas que visem a formação para as subjetividades dos sujeitos, mas sim, 

buscam explicitar a história em que se afirmam os direitos das mulheres e do 

público LGBTQIA+.  

Não que a história da luta feminista para a garantia de direitos seja 

menos importante, ao contrário, é a partir dela que devemos iniciar esses 

estudos, não teríamos chegado até aqui sem elas. O que buscamos chamar a 

atenção é que não basta somente a discussão da teoria feminista. Não 

devemos esquecer da importância em trabalhar as subjetividades, afinal, o 

licenciado em Pedagogia trabalhará com crianças pequenas, não caberia a este 

profissional uma formação com um olhar mais sensível as questões de 

identidades de gênero e orientação sexual?  

Ainda, o discurso contido no PPC de licenciatura em Educação Especial 

ser mais técnico, vamos assim dizer, não causa estranhamento? Afinal, o curso 

existe para garantir o direito à uma educação livre de preconceitos a pessoas 

que necessitam de uma educação diferenciada, de uma educação especial. 

Logo, deveria oferecer uma formação mais ampla e sensível ao que se refere a 

identidades de gênero e orientação sexual. Outro fato interessante a ser 

analisado sobre este curso é que na modalidade noturna não há na matriz 

curricular a mesma disciplina oferecida na modalidade diurna, ou seja, mais 

uma vez há a escolha do silenciamento a temática.  

Constatamos que embora os currículos desses dois cursos tenham sido 

reformulados em 2020, não aparece em sua documentação referência as 

diretrizes CNE/CP 02/2019, afinal, ela segue em discussão para implementação 

nas universidades. Portanto, percebemos que embora os currículos estejam 

alinhados a perspectiva da Resolução CNE/CP 02/2015 a opção dos cursos 

vinculados ao Centro de Educação foi de manter uma linha de formação que 
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vise integrar o assunto aos/as seus/as futuros/as profissionais docentes a partir 

de suas políticas, e não sob a ótica da percepção desses em relação à temática. 

Uma coisa não invalida a outra, porém é como se mesmo com o aval de uma 

resolução, ainda estivéssemos impedidos de falar no assunto, como corrobora 

Viana (2012, p.38) “os mecanismos de controle social ainda têm peso na 

construção de novos sentidos sobre a sexualidade e influenciam as políticas e 

as práticas educativas. A proibição de falar sobre sexualidade é uma constante”. 

A licenciatura em Educação Física traz em seu PPC discursos bem 

interessantes sobre a temática, o currículo vigente é o mesmo desde 2005, ou 

seja, não aparece em nenhum momento do documento que o mesmo esteja 

alinhado as perspectivas da Resolução CNE/CP 02/2015, visto que não houve 

reformulação para tal. No entanto, encontramos em sua matriz curricular duas 

disciplinas não obrigatórias que tratam sobre a temática: Gênero, Corpo e 

Sexualidade na Educação Física e Gênero, Sexualidade e Educação: Corpos 

Que Dançam.  

Nas duas disciplinas vislumbramos, pela ementa, uma preocupação em 

alinhar a perspectiva histórica dos estudos culturais sobre gênero e 

sexualidades, bem como, entender e respeitar as subjetividades dos sujeitos. 

Corroborando assim com o que pensa Leão (2009, p.103) uma formação capaz 

de resultar que seus/as discentes “percebam a necessidade de se despir dos 

‘pré-conceitos’ para a abordagem da orientação sexual nas escolas, 

salientando a importância disso”. Uma pena serem as disciplinas não 

obrigatórias, afinal, nem todos os/as futuros/as profissionais docentes irão 

participar das discussões propostas por elas. 

Inusitado é o PPC de licenciatura em Geografia, que embora, tenha sido 

reformulado em 2019, e em sua documentação conste que ele está embasado 

nas diretrizes da Resolução CNE/CP 02/2015 em nenhum local do documento 

observamos referência à temática desta dissertação. Da mesma forma, como 

não há nenhuma disciplina, nem obrigatória e nem optativa, que traga a 

discussão sobre identidades de gênero e orientação sexual. Das licenciaturas 

analisadas esta, sem sombra de dúvidas, é a que negligencia as discussões em 

toda sua formação, ficando a cargo do/a acadêmico/a procurar sobre o tema 

caso seja de seu interesse.  
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Importante lembrar que nenhum currículo é neutro, ele se constitui 

através de interesses, também, abriga a ideologia presente em sua 

mantenedora, buscando uma formação profissional que seja condizente com 

essa ideologia. Como salienta Veiga (1998, p.18)  

 

Na organização curricular é preciso considerar alguns pontos básicos. 
O primeiro é o de que o currículo não é um instrumento neutro. O 
currículo passa ideologia, e a escola precisa identificar e desvelar os 
componentes ideológicos do conhecimento escolar [...]. A 
determinação do conhecimento escolar, portanto, implica uma análise 
interpretativa e crítica, tanto da cultura dominante, quanto da cultura 
popular. O currículo expressa uma cultura. (VEIGA, 1998, p. 18) 

 

O que nos preocupa realmente, aqui, é que com tantos atravessamentos 

durante todo o processo de formação, poucos serão os/as acadêmicos/as que 

buscarão uma formação complementar sobre essas questões. Provavelmente, 

necessitem quando estiverem como regentes em sala de aula, afinal, como 

argumenta Souza (2018, p. 67) “é impossível silenciar aspectos das vivências 

humanas que têm representações e emergem no contexto escolar, uma vez 

que a escola reproduz a gama de diversidade humana presente na sociedade 

como um todo”. Pensamos que não oferecer, de nenhuma forma, essas 

reflexões, gera lacunas na formação docente, desfavorecendo o ofício em sua 

plenitude.  

 Para finalizar, após analisarmos os discursos presentes nos PPC’s de 

formação inicial docente da UFSM, percebemos que, embora, apareçam 

disciplinas que tratem do assunto dentro da maioria dos cursos, aparentemente, 

elas estariam apenas cumprindo as determinações de adequação curricular 

dispostas na Resolução CNE/CP 02/2015.  

A premissa da análise em AD que segundo Orlandi (2007b) coloca o 

silêncio como fundador, afinal, ele é tanto ou mais carregado de carga histórico-

discursiva que o próprio discurso, nos permite refletir que todos os cursos, 

exceto Dança, possuem atravessamentos mais tradicionais, não que evitem 

tratar do tema, mas ainda trazem uma bagagem cultural provida de estigmas e 

tabus. O medo em tratar essas temáticas não está só nos currículos e nas salas 

de aula da educação básica, mas também, nos currículos e salas de aula do 

ensino superior.  
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 Principalmente, se pensarmos nessas ondas reacionárias que estão 

governando nosso país, é só olharmos para a BNCC e para a BNC – Formação 

para entendermos que esses assuntos não são bem-vindos à escola. Contudo, 

fica a reflexão de que a formação para esses temas se tornou mais necessária 

do que nunca, pois, pela configuração social atual o único espaço em que 

receberemos informações pertinentes sobre identidades de gênero e orientação 

sexual será na escola.  

 

7.2 Os discursos presentes nas falas dos/as futuros/as profissionais 
docentes: a relevância da temática para a atuação profissional docente 

 

“só abaixo a cabeça 
quando preciso pegar impulso 

relembrar raiz e alçar voo 
parti 

pois sou ininterrupta”  
(LEÃO, 2019. p. 191) 

 
As discussões sobre identidades de gênero e orientação sexual estão 

presentes na vida cotidiana de cada um, obviamente, ganharam mais espaço 

após as conquistas feministas das últimas décadas. Observamos essas 

questões na mídia televisiva, nos jornais e, também, nos espaços educacionais. 

Temos inclusive, em nosso país, uma caminhada de Políticas Públicas 

Educacionais que visavam a inserção da temática nos currículos tanto de 

formação inicial docente quanto na educação básica. 

Cabe refletir que se faz necessário a inclusão desses assuntos nos 

currículos e práticas da educação básica, pois, segundo Junqueira (2009) existe 

hoje uma conscientização do papel das instituições na reprodução de 

preconceitos, violências e discriminações. No entanto, essa inserção só será 

possível se os cursos de formação inicial docente trouxerem o tema em seus 

currículos.  

Na tentativa de entendermos como os espaços de formação inicial 

docente deveriam trazer/trabalhar ou ainda formar sobre identidades de gênero 

e orientação sexual, questionamos os/as estudantes que serviram de corpus 

para a pesquisa, a fim de investigarmos sobre a relevância do tema, tanto na 

sociedade quanto para sua formação e atuação enquanto docentes.  
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Estes quando questionados se o tema é relevante para ser tratado na 

sociedade atual, entendem, em sua maioria, que sim, é importante para que se 

busquem formas de banir o preconceito, diminuir as desigualdades sociais, ou 

ainda, desmistificar os tabus que existem em torno do assunto. Argumentam que:  

 

“Sem dúvidas. Considero que essa temática seja de extrema 
importância porque percebo que, mesmo que nossa sociedade tenha 
evoluído muito nos últimos anos, ainda nos deparamos com muitas 
pessoas que sentem certo "incomodo" ao falar sobre este assunto, sem 
falar que vivemos em uma sociedade muito excludente, que tem muita 
dificuldade em aceitar pessoas que sejam fora do "padrão" esperado 
por eles. Então, acredito que proporcionar cada vez mais momentos 
de diálogos e discussões sobre esse tema seria sim muito 
relevante.” (Acad 13, grifo nosso) 

 

“Sim, porque acredito que essa temática ainda seja pouco 
comentado e proposta em discussões em nossa Sociedade, ao 
mesmo tempo, que é urgente a discussão desta.” (Acad 18, grifo 
nosso) 

 

“Com toda a certeza, acredito que necessitamos debater esse tema 
em nossa sociedade e quebrar tabus construídos” (Acad 29, grifo 
nosso)  

 

 Interessante analisar aqui que Acad 13 e Acad 18 são acadêmicos/a 

vinculados/as ao curso de Educação Especial que oferece uma disciplina sobre 

o tema já no primeiro semestre do curso. Com isso, entendemos que 

independentemente do período a que estejam vinculados/as, já ouviram falar 

sobre a temática dentro do seu ambiente de formação profissional, o que 

corrobora com o fato de expressarem sobre a importância do mesmo, no âmbito 

social. Portanto, como salientam Leão e Ribeiro (2013) todo/a profissional 

docente necessita ter acesso ao conhecimento o que resultará em reflexões 

acerca da sua atuação pedagógica.  

Embora, todas essas informações não estejam expressas diretamente 

nas falas descritas das acadêmicas, elas estão inseridas nela, afinal, nossos 

discursos são atravessados por tudo que vivenciamos, de acordo com Cruz 

(2015) analisar as falas, os discursos é também perceber o que os torna 

possíveis.   

Ainda sobre a relevância da temática, percebemos uma resposta que se 

diferenciava das demais e nos chamou atenção. Importante perceber que o/a 

acadêmico/a responsável por ela está vinculado/a ao curso de licenciatura em 

Geografia, único curso em que não consta nenhuma referência a identidades de 
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gênero e orientação sexual em seu PPC. Não há nesta nenhuma disciplina nem 

obrigatória, nem optativa e em nenhum momento do documento se faz referência 

a uma formação voltada para o respeito a diversidade. 

E embora esteja o/a acadêmico/a em seu quarto semestre e já atuante 

em sala de aula através dos programas de inserção à docência, PIBID ou 

Residência Pedagógica, sua posição quando questionado/a sobre a relevância 

da temática é de que:   

 

“Não, acredito que cada um tenha seu posicionamento e escolha a 
respeito, logo não precisa ser extremamente debatido. Cada um 
escolhe seu ponto de vista e se posiciona conforme.” (Acad 23)  

  

 Obviamente, o discurso acima é atravessado por inúmeras situações 

cotidianas, vivências familiares e práticas culturais, no entanto, percebemos aqui 

que, embora a temática esteja disseminada pela sociedade como um todo, o 

silenciamento que observamos no currículo de licenciatura em Geografia muito 

tem responsabilidade sobre ele. Afinal, se o curso não traz para a discussão 

essas questões, não podemos esperar que os/as egressos/as desta formação 

entendam a importância das mesmas.   

Peculiar essa posição do curso de licenciatura em Geografia, pois, cabe 

em seus estudos questões políticas-identitárias, formação de sociedade, enfim, 

conteúdos que, também, perpassam as relações de identidades de gênero e 

orientação sexual, afinal, fazem parte dos processos sociais.  

 Ainda, o/a mesmo/a acadêmico/a quando questionado/a se o 

conhecimento sobre identidades de gênero e orientação sexual agregaria algo 

em sua formação docente, salienta que:   

 

“Não, pois acredito que ter respeito e empatia já é o bastante para ter 

um bom diálogo.” (Acad 23) 

 

 No entanto, percebemos no entorno social que respeito e empatia não 

bastam, pois ainda vivenciamos situações de extrema violência relacionadas as 

identidades de gênero e, também, a orientação sexual. Como bem apresenta 

Mott (2017) o Brasil é um dos países em que mais se registram crimes contra 

LGBTQIA+ no mundo, e, também, um dos países onde mais se registra 

violências contra a mulher.  
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Interessante perceber que embora o/a estudante acredite que não faça 

diferença estas discussões em sua formação docente, observamos neste ano de 

2020 e 2021 um aumento substancial no número de registros de violência contra 

a mulher e LGBTQIA+. Considerando que aulas presenciais foram suspensas e 

nem todos têm acesso ao ensino remoto. Podemos refletir que a ausência 

dessas interlocuções nos ambientes educacionais e o confinamento 

contribuíram para que esse número aumentasse. Conforme corrobora Freire et 

al (2020, p.7) “O isolamento social obrigatório, além de ser responsável por 

essas mulheres estarem constantemente próximas de seus agressores, 

impossibilita que essas vítimas tenham acesso físico a delegacias, hospitais e 

locais de apoio” 

 Sobre a mesma questão, se discutir a temática agregaria em sua 

formação docente, todos os/as outros/as acadêmicos garantem que é de suma 

importância para a sua formação que a mesma seja trabalhada, para que tenham 

clareza em sua prática na hora de tratar sobre em sala de aula. Ademais, 

salientam que “todo conhecimento é bem-vindo”, “seremos profissionais 

melhores”. Como podemos ver:  

 

“Sim com certeza, vou atuar como docente em escolas e temos que ter 
o conhecimento sobre e ao mesmo tempo respeitar a diversidade de 

casa um.” (Acad 32) 

 

“Sim. Entender melhor as identidades de gênero e questões como 
transexualidade. Saber a importância desses temas e enfrentar os 

preconceitos.” (Acad 24) 

 

“Sim muito, compreender a diversidade é algo essencial na formação 
e como futura docente, saber respeitar a escolha de cada um entender 
que ninguém é igual ao outro.” (Acad 27, grifo nosso) 

 

 

Não obstante, o que mais chama a atenção é uma repetida frase que 

aparece em maioria dos discursos que enquanto docente devemos “saber 

respeitar as escolhas de cada um”. 

 Mais uma vez a palavra “escolha” aparece relacionada a ideia de 

identidades de gênero e orientação sexual o que nos representa que faltam 

estudos e discussões sobre a temática na formação desses/as futuros/as 

profissionais. Pois, consta em diversos documentos governamentais como em 

Brasil (2007) a prescrição por não tratarmos as questões relacionadas a gênero 
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e sexualidades como escolhas, de modo que, estaríamos trazendo uma ideia de 

que aquele sujeito escolheu ser assim, intensificando discursos de 

discriminação. Afinal, se pensarmos dessa forma, quem opta/escolhe por ser 

diferente do que seria socialmente considerado normal, está infringindo as 

regras e deverá arcar com suas escolhas.  

 Olhando com atenção para as falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, 

percebemos que em quase totalidade, esses futuros/as profissionais docentes 

acreditam ser relevante existir em todo curso de licenciatura disciplinas que 

trouxessem a temática de forma ampla, discutindo as Políticas Públicas e, 

também, os possíveis enfrentamentos que terão em sala de aula. Como uma 

forma de conseguirem exercer melhor seu fazer docente, livres de preconceitos 

e aptos a terem uma melhor desenvoltura frente as adversidades que possam 

vir a aparecer em suas práticas.  

 Outro discurso que emergiu neste item foi sobre o papel da família neste 

contexto. Questionamos os participantes da pesquisa se acreditavam que 

Identidades de Gênero e Diversidade Sexual devesse ser um tema tratado 

somente em família, pois, segundo Cerdera (2017, p.3)  

  

assistimos a um embate entre aqueles que defendem a inclusão da 
temática de gênero nas salas de aula e outros que têm a certeza de 
que a escola não deveria levantar essas discussões por acreditarem 
que esse debate pode “ferir as bases da família tradicional”. 
(CERDERA, 2017, p. 3)  

 

 Atentamos que em sua maioria, as respostas a esse questionamento 

foram negativas, afinal, os/as acadêmicos/as entendem que essas discussões 

atravessam a sociedade como um todo, portanto devem ser tratadas no 

ambiente escolar, não só em conjunto com a família, mas prioritariamente, como 

podemos observar:  

 

“É um tema que deve ser discutido em diferentes ambientes, não 
somente em família, muitas vezes a família nem toca nesse assunto.” 
(Acad 27)  

 

“O meio social da escola também é lugar de tratar assuntos da vida.” 
(Acad 2) 

 

“Identidades de Gênero e Diversidade Sexual é um assunto que diz 
respeito a todos nós que fizemos parte da sociedade, não se resume 
somente a família. Além disso, tratar deste assunto coletivamente é 
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uma forma de informar, dialogar e, assim, quebrar, preconceitos e 
discriminações em relação a esse tema.” (Acad 13) 
 

 No entanto, voltamos a argumentar: para que as intervenções que 

ocorram nas escolas em relação ao tema sejam efetivas, desprovidas de 

preconceito, deverá se investir em uma formação profissional que vise estar em 

consonância com os direitos humanos, que busque uma formação docente 

integral, capaz de refletir continuamente sobre sua prática. Não limitado a 

conteúdos, mas um/a profissional que possua as qualidades necessárias para 

atuar de forma a entender e respeitar os processos que constroem as 

identidades de cada ser. Pois a escola, segundo Cerdera (2017, p. 5 e 6) é o 

local onde ocorre “processos de violência simbólica, silenciamento e exclusão”.   

 Ainda, observamos que muitos futuros/as profissionais docentes 

acreditam que nem sempre a família consegue dar conta de entender conceitos 

que são tidos como fora da normalidade, não sabendo lidar com esses sujeitos, 

promovendo situações de violência:  

 

“Muitas vezes essas pessoas não são respeitadas dentro de casa, os 
pais não sabem lidar e acabam expulsando ou espancando. Então, 
trabalhar sobretudo em outros ambientes é fundamental.” (Acad 30) 

  

 Sim, de fato muitos processos de violência começam nas famílias, como 

bem frisa Mott (2017) é nesses espaços que LGBTQIA+ estão mais vulneráveis 

e, por isso, mais passíveis de violência. Corrobora, ainda, dizendo que a maioria 

dos casos de violência física acontece dentro dos lares, a falta de informação, 

portanto, é o maior responsável, fazendo com que os próprios pais e cuidadores 

cometam atos de agressões físicas e verbais contra os/as seus/as familiares.  

 Um dado interessante nessa relação escola e família é que como bem diz 

Cerdera (2017) existem, sim, aqueles que defendem que as discussões acerca 

das identidades de gênero e orientação sexual devam ficar no plano da família. 

Embora não tenhamos tido nenhuma resposta que afirmasse pontualmente que 

as discussões não devam chegar à escola, obtivemos discursos que circundam 

essas proposições, como podemos observar na fala de dois acadêmicos(as):  

 

“A família e a base de toda a criança e esses temas devem ser 
trabalhados na família sim” (Acad 29) 
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“Acredito que é um tema que Pode ser falado em vários ambientes, 
mas de como qualquer tema que envolva a opinião pessoal nunca 
deve forçado. Logo abordar na escola pode envolver exposição e 
acabar forcando um diálogo improdutivo.” (Acad 23, grifo nosso)   

  

 Na fala do/a Acad 29 podemos analisar que o/a estudante está 

implicado/a em afirmar que a família é a base de tudo, e que a temática deverá 

ser tratada dentro das famílias também, não deixando claro se considera errado 

ou não essas discussões na escola. Já na fala do/a Acad 23 observamos que 

ele/a considera que assuntos referentes a identidades de gênero e orientação 

sexual devam ser tratados em qualquer lugar, porém, sinaliza que o mesmo 

encontrasse na esfera do pessoal, e que a escola, poderá intervir de forma 

negativa.  

O que gostaríamos de frisar desses dois discursos é que eles estão 

ligados a um/a estudante do segundo semestre de Pedagogia (Acad 29) e Acad 

23, como já identificamos anteriormente, vinculado/a ao curso de Geografia. 

Como o curso de Pedagogia oferece uma disciplina sobre o tema apenas no 

quinto semestre, como o/a acadêmico/a está vinculado/a ao segundo semestre, 

ainda não passou por uma intervenção formativa sobre o assunto. Não obstante, 

o/a Acad 23 é vinculado ao curso de licenciatura em Geografia, que não trata da 

temática em nenhum momento da formação docente.  

Podemos inferir que a ausência de diálogos sobre essas questões 

durante a formação destes/as acadêmicos/as favorece para que esse tipo de 

discurso apareça. 

 O fato é que não há como fugir desses assuntos em sala de aula, como 

corrobora Louro (2001) quando a temática atravessa os espaços escolares 

deverá ser tratada, e ela atravessa a todo o tempo, pois faz parte da essência 

humana. Como bem lembra Figueiró (2006, p.18), é papel docente e  

 

[...] é função da escola, também, ensinar sobre sexualidade para os 
alunos, não porque os pais, na maioria das vezes, não sabem fazêlo 
(sic); não apenas porque existem problemas sociais ligados à vivência 
da sexualidade, como gravidez na adolescência e contaminação por 
DST e Aids; mas, sobretudo, porque é função da escola como parte do 
processo de formação integral do educando. (FIGUEIRÓ, 2006, p. 18) 
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Sobretudo devemos pensar que a única maneira de criarmos um diálogo 

improdutivo a respeito do tema é na ausência de formação adequada para tratar 

sobre estas questões.  

Neste item percebemos que a maioria dos/as acadêmicos/as consideram 

relevante a inserção da temática em seus currículos, pois acreditam que a escola 

também é lugar para falar sobre identidades de gênero e orientação sexual. 

Notamos em seus discursos, que há nesses/as uma preocupação em relação a 

falta de informação das famílias, o que gera processos de discriminação e 

violência dentro delas. Local em que deveríamos nos sentir em segurança. Como 

salienta Acad 4, a  “Maioria dos casos de abuso é dentro da família”.  

Notável perceber que os/as acadêmicos/as que serviram de sujeitos para 

esta pesquisa, pensam nessas questões e acreditam na relevância das mesmas 

para a contribuição de sua formação profissional. No intuito de falarmos sobre 

elas, na tentativa de desmistificar conceitos e pré-conceitos que se 

estabeleceram ao longo dos anos.  

 

7.3 Os discursos presentes nas falas dos/as futuros/as profissionais 
docentes: Relações entre a formação e a prática em contextos 
educativos  

 

“minha liberdade 
não te pertence”  

(LEÃO, 2017, p. 76) 

 

O currículo dos cursos de formação inicial docente de acordo com Brasil 

(2015) deverá prover uma formação que permita que seus/as egressos/as 

possuam capacidade de refletir sobre suas práticas, atender as possíveis 

demandas sociais e culturais que possam aparecer em sala de aula, estar aptos 

ao enfrentamento as questões relacionadas as diversidades e diferenças. 

Mesmo assim, como afirma Souza (2018a, p. 28) “Por mais que tenhamos 

respaldo, para um trabalho democrático e de respeito à diversidade, ainda 

encontramos resistências na abordagem dessas temáticas nos ambientes de 

formação docente.” 

A partir disso, refletimos sobre as falas dos sujeitos dessa pesquisa que 

tratam sobre a formação docente e sua prática em sala de aula. E perceber se a 
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preparação que estão recebendo dá conta das questões que podem atravessar 

suas práticas, relacionadas a temática deste estudo.  

 Esses sujeitos, quando questionados se seria correto que os cursos de 

formação inicial docente trouxessem as discussões sobre identidades de gênero 

e orientação sexual nos seus currículos, responderam em sua maioria que sim. 

Portanto, entendemos que os mesmos consideram importante ter em sua 

formação disciplinas que tragam a temática.  

No entanto, quando questionados se em seus respectivos cursos havia 

alguma disciplina obrigatória ou optativa que tratasse do tema, em sua maioria, 

responderam que não. Contudo, a exceção do curso de Geografia, todos os 

outros possuem em sua matriz curricular disciplinas, obrigatórias ou não, sobre 

a temática. Cabe dizer aqui, que, embora considerem que sejam importantes 

essas discussões, não buscaram informações em sua matriz curricular sobre 

elas.  

Isso nos remete novamente a importância de se falar sobre o assunto. 

Provavelmente, a grande parte dos/as acadêmicos/as participantes da pesquisa 

só lembraram da importância da temática quando se depararam com as 

questões sobre ela. Assim é também em nossa prática docente. A maioria das 

adversidades que nos atravessam no cotidiano escolar, nos pegam de surpresa, 

por isso, se faz importante que tenhamos um preparo para lidar com elas.  

Consideramos, também, a possibilidade de essas discussões 

atravessarem outras disciplinas. Era importante para este estudo entender, 

primeiramente, se o assunto era discutido e, depois, como estava sendo 

trabalhado com esses futuros/as profissionais. Pois, conforme Souza (2018a, p. 

54) 

 

As temáticas de Gênero e Sexualidade, ao se fazerem presentes na 
sociedade e nos ambientes escolares, deveriam, necessariamente, 
fazer parte do processo de formação de professoras/es, uma vez que 
professoras/es exercem papel fundamental na promoção ao respeito à 
diversidade humana, mediando situações de preconceitos que podem 
emergir em salas de aula. (SOUZA, 2018a, p. 54) 

  

 Tendo isso em vista, questionamos aos/as licenciandos/as se ouviram 

sobre o assunto em alguma outra disciplina e, se a resposta fosse afirmativa, 

como ele foi trabalhado. Perguntamos se, porventura, havia sido mencionada 
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alguma Política Pública que trate sobre a inserção da temática nos currículos de 

formação inicial e de educação básica. Indagamos, também, se houve espaço 

para debate, ou as informações haviam sido apenas repassadas. Aqueles/as 

que viveram a experiência, registraram que:  

 

“Foi aberto um espaço de debate durante uma disciplina.” (Acad 4) 

 

“Só Direitos Humanos, abriu um amplo debate.” (Acad 7) 

 

“O tema foi trazido através de experiências do professor com relação 
a área, com relação a situações específicas relacionadas aos alunos 
na prática.” (Acad 15, grifo nosso)  

 

“Foi apenas uma citação, onde o professor nos mostrou a importância 
de tratarmos esse tipo de assunto nas aulas.” (Acad 21) 

 

“O tema foi mencionado, mas não foi citada nenhuma política pública. 
Houve espaço para debate sim.” (Acad 24)  

 

“sempre foi conversado sobre a importância de nós, como docentes, 
estarmos engajados nessa luta mas nunca falado de política pública 
específica desse tema.” (Acad 26)  

 

 Percebemos nos relatos acima que, aqueles/as que tiveram a 

oportunidade de participar de atividades em alguma disciplina, ou ainda, ouvir 

alguma experiência sobre o assunto o fizeram sem respaldo teórico. Como no 

relato de Acad 15 em que deixa que claro que o professor trouxe uma situação 

que ocorreu em sua aula com seus/as alunos/as, porém, não fica claro se a 

partir disso, o docente viabilizou estudos teóricos para complementar sua fala.  

 Obviamente, um relato de sua experiência é importante, mas este 

precisa estar alicerçado nos estudos sobre identidades de gênero e orientação 

sexual, até para que o próprio docente entenda se resolveu a situação de 

maneira adequada, ou se por acaso, acabou abrindo mais espaços para 

situações de preconceito e violência.  

Talvez, em um primeiro momento possamos pensar que é um ganho 

algum professor dialogar sobre essas questões em suas aulas. Com certeza o 

docente abriu esse espaço para que através dos seus relatos fossem criados 

mecanismos de subjetivação. E, embora entendamos que segundo Foucault 

(2007b) é através dos saberes/poderes e da ação do outro sobre nós e, 

também, de nossas ações sobre o outro e sobre nós, que nos constituímos 

enquanto sujeitos. Não podemos esquecer que nossos discursos são 
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carregados de marcas ideológicas, e sem o devido embasamento e finalidade 

para essas intervenções, elas podem gerar ainda mais confusão no processo 

de formação desses sujeitos.  

 Como corrobora Figueiró (2006) os processos de formação inicial de 

professores/as necessitam que esses sejam preparados para encarar as 

temáticas de identidades de gênero e orientação sexual na escola de forma 

democrática, crítica, desenvolvendo aspectos éticos e morais, para uma 

educação que vise o respeito e a equidade.  

 Outra questão a ser analisada foi se os/as estudantes sentiam-se aptos 

a trabalhar o tema com seus/suas alunos/as, promovendo uma 

discussão/reflexão sobre ele, na busca de tentar eliminar os episódios de 

preconceito que viessem a surgir em uma de suas aulas. As respostas ficaram 

divididas entre afirmativas e negativas, ou seja, metade dos/as futuros/as 

profissionais docentes não se sentem preparados/as para lidar com essas 

questões a fim de promover uma reflexão crítica sobre. 

 É importante refletir aqui que o entendimento para essa questão é de que 

para que haja uma intervenção a partir de uma discussão, de uma reflexão, o/a 

futuro/a professor/a deverá ter informações fundamentadas sobre a temática, 

em outras palavras ou, ainda, em palavras de professor/a, ele/a precisaria 

“dominar o conteúdo”. Como não tiveram/têm uma formação adequada sobre a 

temática não se sentem capazes de expor o assunto com seus discentes.  

Contudo, na questão complementar a essa: “Como professor/a, 

independentemente de suas convicções, você conseguiria tratar o assunto 

com imparcialidade em sala de aula? Justifique.” Podemos perceber uma 

mudança de tom em algumas respostas, como em:  

 

“Sim, pois temos saber ser imparciais diante de alguns temas.” (Acad 
6) 

“Acredito que sim. Consigo separar minhas convicções e geralmente 
sou capaz de ser objetivo quanto a assuntos polêmicos.” (Acad 24) 
“Acredito que sim pois tenho algumas vivências com o tema.” (Acad 
25) 

 

 Duas questões importantes atravessam essas respostas 

independentemente de suas convicções e imparcialidade, essas expressões 

tiveram um peso muito forte no entendimento sobre o questionamento. Pois, 

afinal, aparentemente leva a discussão para a ordem do pessoal, como se 
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independentemente de o sujeito considerar errado ser homossexual, por 

exemplo, ele seria capaz de através do discurso convencer seus/as discentes 

que não legitima práticas preconceituosas. Ou ainda, em uma discussão sobre 

gravidez na adolescência, estaria agindo com imparcialidade quando informa 

somente os métodos contraceptivos femininos.  

Pois, segundo Florêncio (2009) como o sujeito faz seu discurso a partir 

de um lugar social, embutindo nele crenças e visões de mundo, esse mesmo 

discurso nunca será neutro. Com isso, chegamos à conclusão de que nossos 

discursos não são imparciais e dificilmente agiremos independentemente de 

nossas convicções. Para mediar conflitos em sala de aula necessitamos de 

formação profissional adequada, de conhecimento científico, de teoria e prática. 

Como bem argumentam esses acadêmicos/as quando relatam que não se 

sentem preparados para agir em sala de aula no enfrentamento de questões 

relacionadas a identidades de gênero e orientação sexual. 

 

“Não, por não ter conhecimento sobre o assunto.” (Acad 17) 

 

“Acredito que sim, mais ainda me sinto despreparada em tratar o 
assunto. É preciso oportunidade de formação com ênfase sobre esse 
assunto”. (Acad 18) 

 
“Eu acredito que sim, porém gostaria de trabalhar mais sobre o tema.” 
(Acad 21) 

 
“Poderia tentar trabalhar, mas acredito que várias questões pessoais 
poderiam atravessar as discussões.” (Acad 15) 

 

 Como salienta Acad 15, podemos tentar, mas várias questões pessoais 

irão atravessar essas discussões, afinal, somos seres formados pelo convívio 

social, por heranças culturais, políticas, não somos seres neutros. O que 

salientamos aqui é que não buscamos uma neutralidade na formação inicial 

docente, afinal, nosso currículo também não é neutro. Contudo, uma formação 

adequada capacitaria os/as profissionais a agirem de forma a dizimar os 

preconceitos. Como verificamos no relato abaixo 

 

Não existe trabalho docente que trabalhe através de "imparcialidade" 
somos sujeitos das nossas experiências, da nossa história, e não há 
maneira de ser professor sem trazer consigo a sua própria história. 
Dito isso, o meu alicerce para trabalhar esses temas não seriam 
apenas as minhas vivências, seriam as políticas públicas, o material 
científico acerca destes temas, as estatísticas, a história, a ética para 
a diversidade. (Acad 16)  
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 Para finalizarmos, percebemos ao longo da jornada que os currículos 

dos cursos de formação inicial docente da UFSM, embora ainda estejam em 

consonância com a Resolução CNE/CP 02/2015 não dão conta de trabalhar a 

temática a partir das bases das políticas públicas, da reflexão sobre os 

conceitos teóricos existentes sobre o tema e ainda trabalhar as subjetividades 

dos sujeitos.  

 Quando pensamos nas novas diretrizes a Resolução CNE/CP 02/2019, 

a BNC – Formação o quadro tende a piorar, afinal, não teremos a inserção das 

temáticas como obrigatórias aos cursos de formação docente, o que deixará 

mais distante essas discussões das salas de aula.  
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8 PRODUTO EDUCACIONAL: CURSO DIALÓGOS SOBRE 
GÊNEROS E SEXUALIDADES 

 
ela só ama 

onde encontra alma 
nas coisas 

 (LEÃO, 2017, p.100) 
 

Tínhamos desde o início deste estudo como um dos objetivos elaborar 

um produto educacional que vise qualificar a formação inicial docente para tratar 

com propriedade das temáticas envolvidas na pesquisa. Afinal, esta está 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 

Educacional da UFSM – Mestrado Profissional.  

Cabe dizer que os mestrados profissionais, segundo Bispo (2014) 

surgiram em nosso país após os anos 90, sendo institucionalizados a partir de 

1998. E, buscam, interligar os contextos formativos às práticas dos sujeitos. Ao 

falarmos sobre o mestrado profissional voltado a área da educação, o mesmo, 

exige que ao final do caminho da pesquisa, elabore-se um produto educacional, 

que vise resolver ou minimizar os problemas que originaram a pesquisa.  

Nosso produto educacional tem, portanto, o intuito de contribuir com a 

formação inicial docente, afinal, como observamos ao longo da pesquisa já não 

possuímos mais políticas educacionais que regulamentem a inserção da 

temática nos cursos de formação inicial de professores/as. Segundo Louro 

(1997) silenciar as diversidades na formação profissional não significa que fará 

com que elas desapareçam da escola.  

Portanto, pensou-se em um produto educacional que possa ser divulgado 

pelas licenciaturas da UFSM, buscando agregar na formação docente. Trata-se 

de uma proposta de um Curso destinado aos/as acadêmicos/as vinculados/as 

aos cursos de licenciatura da universidade. O mesmo tem caráter de projeto de 

ensino e viabilizaremos sua execução através do Grupo de Estudos em 

Educação, Tecnologias e Sociedade – INTERFACES, para que com isso, 

tenhamos registro e possamos oferecê-lo como carga horária de Atividades 

Complementares a Graduação.  

Articulamos também o provimento de investimentos através do Programa 

de Licenciaturas, Fundo de Investimentos ao Ensino e ainda do Observatório de 

Direitos Humanos entre outros, visto que todos esses programas vinculados à 
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universidade se enquadram no propósito do produto educacional em questão, 

incentivar a formação acadêmica. 

Para entendermos a organização deste conteúdo, mostraremos aqui a 

estrutura deste produto. Tem-se como proposta estabelecida, então, refletir a 

construção sociocultural das relações de gênero na interface com a educação. 

Para isso, atenta-se na discussão das perspectivas teóricas presentes na 

elaboração dos conceitos de gênero, corpo e sexualidade nas teorias 

contemporâneas, bem como, na reflexão de seus usos nas pesquisas voltadas 

para a área da educação.  

Busca ampliar os horizontes acerca das Políticas Públicas nacionais e 

internacionais que tratam a respeito do tema identidades de gênero e orientação 

sexual. Contempla, ainda, o tensionamento crítico dos/as profissionais da 

educação para compreender as relações entre as problemáticas educacionais 

e as construções e interpelações de gênero e dos feminismos no contexto 

escolar e nas relações estabelecidas nos processos de interação entre os 

sujeitos.  

O curso, portanto, foi organizado para que seja disponibilizado de forma 

híbrida, contemplando os dois formatos de ensino, presencial e remoto. Para 

isso, faz-se necessário que o mesmo esteja abrigado em um ambiente virtual 

de aprendizagem, o Moodle da universidade por exemplo.  

O mesmo está dividido inicialmente em 3 módulos, contemplam as aulas: 

textos expositivos, vídeos explicativos, infográficos, slides, abertura de fóruns 

para diálogos entre os participantes, encontros presenciais ou síncronos on-line 

via plataformas de videoconferência. No entanto, como o mesmo visa articular 

diálogos sobre gêneros e sexualidades, provavelmente será necessário, ao 

longo de seu percurso alterar números de aulas, ou ainda, introduzir mais 

módulos a essa proposta. Cabe dizer que o mesmo estará em consonância com 

as determinações do calendário acadêmico da UFSM.  

  



110  
  

Figura 9 - Layout da Capa do Curso 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021 

 

Os assuntos abordados no curso estão dispostos e organizados 

conforme proposta abaixo: 

Proposta Curso de Ensino 

Diálogos sobre Gêneros e Sexualidades  

Objetivos:  

 

• Discutir as questões teóricas presentes na elaboração dos conceitos de 

gênero, corpo e sexualidade;  

• Debater sobre as configurações de gênero, corpo e sexualidades no 

âmbito educacional; 

• Compreender as políticas públicas nacionais e internacionais que tratam 

a temática;   

• Refletir sobre a formação docente frente à essas novas configurações. 

 

Módulos do Curso 

 

Módulo 1: Os conceitos de Identidades de Gênero e Orientação 

Sexual 

O módulo prevê estudos acerca da trajetória dos estudos feministas, 

também refletir sobre a sexualidade como construção histórica. Discutir sobre 

os conceitos de orientação sexual, identidade sexual e identidade de gênero.  
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• Aula 1- As ondas feministas:  

Texto: As ondas feministas: continuidades e descontinuidades no movimento 

feminista brasileiro, Diana Ribeiro; Conceição Nogueira; Sara Magalhães.  

Vídeo: Origens dos movimentos e teorias feministas com Amelinha Teles e 

Adriana Piscitelli 

  

• Aula 2 - Conceito de gênero  

Texto 1: Gênero: A história de um conceito, Adriana Pisciteli.  

Texto 2: Interpretando o Gênero, Linda Nicholson.  

Texto 3: Feminismo, Identidade e Gênero em Judith Butler: Apontamentos a 

partir de “Problemas de gênero”, Flavio Firmino; Patrícia Porchat.  

 

• Aula 3 – Conceito de sexualidades 

Texto 1: Uma interpretação do desejo: ensaios sobre o estudo da sexualidade, 

J. Gagnon.  

Texto 2: O desejo, os corpos e os prazeres em Michel Foucault, Oscar Cirino.  

 

• Aula 4 - Interseccionalidade: Gênero, Sexualidade, Raça e Classe   

Texto: A interseccionalidade na discriminação de raça e gênero, Kimberle 

Crenshaw.  

Vídeo 1: Interseccionalidade - Gênero, Raça, Classe, Sexualidade. 

Vídeo 2: Djamila Ribeiro: “O que é lugar de fala?” 

 

• Aula 5 - Estudos Queer: (des)fazendo gênero, corpo e sexualidades  

Texto 1: Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer, Guacira 

Louro. 

Texto 2: A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analítica da 

normalização, Richard Miskolci.  

Vídeo: Judith Butler e a Teoria Queer 

 

Aula 6 - Estudos sobre Orientação sexual e Identidades de Gênero 
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Texto 1: Orientação sexual na identidade de gênero a partir da crítica da 

heterossexualidade e cisgeneridade como normas, Bagagli. 

Texto 2: Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos, Jaqueline 

Gomes de Jesus.  
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Bibliografia em vídeo 

OFICINAS CULTURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Djamila Ribeiro: “O 
que é lugar de fala?” YOUTUBE Disponível em: 
https://youtu.be/evE4GjXVYlQ 

 

PROGRAMA JOVEM INDEPENDENTE. Interseccionalidade - Gênero, 
Raça, Classe, Sexualidade. – YOUTUBE Disponível em: 
https://youtu.be/b95QLta2Hy0 
 
SESC SÃO PAULO. Origens dos movimentos e teorias feministas com 
Amelinha Teles e Adriana Piscitelli – YOUTUBE. Disponível em 
https://youtu.be/CwYlK0O6WIg 

 

SESC SÃO PAULO. Judith Butler e a Teoria Queer – YOUTUBE. Disponível 
em https://youtu.be/TyIAeedhKgc 
 

 

Módulo 2: Currículo e Políticas Públicas sobre Gêneros e 

Sexualidades  

O módulo 2 prevê estudos referente a organização curricular e as 

políticas públicas que debatem o tema. Busca, também, elucidar o termo 

Ideologia de gênero, e o movimento Escola Sem Partido. 

 

• Aula 1- Teorias do Currículo 

Texto 1: Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo, 

Tomaz Tadeu da Silva 

Texto 2: O currículo: uma reflexão sobre a prática, J. Gimeno Sacristán 

 

• Aula 2- Políticas públicas gênero e sexualidades – um panorama 

Texto 1: Gênero, sexualidade e políticas públicas de educação: um diálogo com 

a produção acadêmica, Claudia Vianna. 

Texto 2: O discurso curricular da proposta para BNC da formação de 

professores da educação básica, Farias.  

Texto 3: BNCC e BNC da formação de professores: repensando a formação por 

competências, Albino e Silva 

Site: Agenda 2030 – ODS 5 

https://youtu.be/evE4GjXVYlQ
https://youtu.be/b95QLta2Hy0
https://youtu.be/CwYlK0O6WIg
https://youtu.be/TyIAeedhKgc
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• Aula 3- Gêneros, sexualidades e educação 

Texto 1: Gênero, sexualidade e educação. Uma perspectiva pós-estruturalista, 

Guacira Lopes Louro.  

Texto 2: Caderno de Gênero e Diversidade Sexual na escola: reconhecer 

diferenças e superar preconceitos, Mec.  

 

• Aula 4- Escola Sem Partido  

Texto 1: ESCOLA “SEM” PARTIDO: esfinge que ameaça a educação e a 

sociedade brasileira, Gaudêncio Frigotto. 

Texto 2: As demandas conservadoras do movimento escola sem partido e a 

base nacional curricular comum, Macedo. 

 

• Aula 5- Ideologia de Gênero 

Texto 1: A invenção da “ideologia de gênero”: a emergência de um cenário 

político-discursivo e a elaboração de uma retórica reacionária antigênero, 

Rogério Diniz Junqueira.  

Texto 2: Ideologia de Gênero: uma falácia construída sobre os planos de 

educação brasileiros, Reis e Eggert.  
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Módulo 3: Relações de gênero e sexualidades na escola 

 O módulo 3 visa explanar as possíveis relações e enfrentamentos das 

questões relacionadas a orientação sexual e identidades de gênero na escola.  

 

Aula 1: Gênero e sexualidades na Educação Infantil 

Texto 1: Meninas e meninos na Educação Infantil: uma questão de gênero e 

poder, Claudia Vianna e Daniela Finco 

Texto 2: Relação de Gênero na Educação Infantil: Apontamentos da literatura 

científica, Giachini e Leão.  

Texto 3: Marcadores sociais da diferença e infância: relações de poder no 

contexto escolar, Érica Renata de Souza 

 

Aula 2: Gênero e sexualidades na escola 

Texto 1: A construção escolar das diferenças, Guacira Lopes Louro 

Texto 2: Pedagogia do armário - A normatividade em ação, Rogério Diniz 

Junqueira 

Texto 3: Educação sexual: como ensinar no espaço da escola, Figueiró. 

 

Aula 3: Gênero, sexualidades e seus atravessamentos  

Texto 1: A Eloqüência do Silêncio: gênero e diversidade sexual nos conceitos 

de família veiculados por livros didáticos, Cláudia Vianna e Lula Ramires. 

Texto 2: Aqui não temos gays nem lésbicas”: estratégias discursivas de agentes 

públicos ante medidas de promoção do reconhecimento da diversidade sexual 

nas escolas, Rogério Diniz Junqueira 

Texto 3: Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola, Lins; 

Machado; Escoura.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“quanto a mim 
serei poesia 

até o fim” 
 (LEÃO, 2017, p.195) 

 

Ao nos depararmos com o capítulo final, buscamos uma reflexão de tudo 

que nos atravessou até aqui. Com isso, já adiantamos que como a pesquisa 

sobre identidades de gênero e orientação sexual é fluída, não podemos dar 

como acabado este assunto em uma dissertação de mestrado. Portanto, que 

este estudo possa servir para que mais pessoas busquem informações a 

respeito do tema, e que surjam a partir disso novos questionamentos.  

A fim de elucidar nosso caminho, vamos refletir sobre os passos que 

foram dados para a construção teórica e aos objetivos que nos levaram de 

encontro a esta pesquisa.  

A luta feminista foi o percurso que escolhemos trilhar para entender as 

identidades de gênero e as sexualidades, neste capítulo da dissertação 

buscamos trazer conceitos que nos fizeram pensar em como somos construídos 

e atravessados pela cultura, pela política, pela sociedade. Trouxemos, também, 

considerações a respeito da construção das identidades, bem como, as 

questões referentes as sexualidades, e como isso é inerente ao ser humano.  

É inegável que as discussões a respeito de identidades de gênero e 

orientação sexual ganharam espaço nas agendas internacionais nos últimos 

anos. No Brasil não foi diferente, desde a LDBEN 9394/96 observamos um 

movimento de inserção dessas questões nos currículos de formação inicial 

docente e, também, da educação básica, assim seguimos nosso caminhar, 

pensando sobre as Políticas Públicas.  

Devemos lembrar, também, dos PCN’s e tantos projetos que buscavam 

informar sobre a temática e proteger os mais vulneráveis, na tentativa de 

erradicar o preconceito oriundo de identidades de gênero e orientação sexual. 

Projetos como o Programa Nacional de Políticas para Mulheres, Brasil sem 

Homofobia, Escola sem Homofobia, Plano Nacional de Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos de LGBT+. Através deles muitas conquistas foram 

alcançadas.    
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Buscávamos, então, no início dos estudos que deram origem a essa 

dissertação compreender como estavam sendo implementados esses temas no 

currículo de formação inicial docente, visto que estávamos amparados pela 

Resolução CNE/CP 02/2015, que entre outras coisas, regulamentava a 

inserção de estudos de gênero e sexualidades nos currículos dos cursos de 

licenciatura.  

No entanto, fomos atravessados por algumas situações ao longo do 

percurso desta dissertação. A primeira delas foi a aprovação da BNCC no final 

de 2018, uma base curricular contraproducente, que visa organizar e 

sistematizar a reprodução de conteúdo na educação básica. Devemos salientar, 

também, que nesse documento não constam especificações para o tratamento 

das questões de gênero e sexualidades nos currículos, aliás a palavra gênero 

foi retirada de todo o texto.  

Outro ponto foi a extinção da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão no dia 02 de janeiro de 2019. Tão logo 

assumiu o governo federal o então presidente e ministro da educação vigente 

na época, emitiram o decreto que sinalizava uma era diferente no Brasil, em 

relação as Políticas Públicas Educacionais. Uma era em que os governantes 

não estariam preocupados com as questões relacionadas a discriminação, 

aceitação das diferenças, erradicação das violências.  

Não obstante, o Conselho Nacional de Educação define aos vinte dias 

de dezembro de 2019 novas diretrizes para os cursos de formação inicial 

docente – o BNC – Formação. Que visa deliberadamente instituir que futuros/as 

profissionais docentes tenham uma formação voltada exclusivamente para a 

BNCC, ou seja, professores/as reprodutores de conteúdo. A Resolução 

CNE/CP 02/2019 extingue de suas diretrizes toda e qualquer referência as 

discussões sobre identidades de gênero e orientação sexual dos currículos de 

formação inicial docente.  

Pensamos que a inserção da temática nas universidades já era difícil 

devido toda a carga cultural que lhe atravessa, ficou quase impossível que 

ocorra após as novas diretrizes. Falta formação profissional para tratar sobre 

essas questões, principalmente, nas universidades. A UFSM, por exemplo, 

segundo informações coletadas no site, oferece seleção interna de 

professores/as para uma disciplina que trata sobre direitos humanos, 



121  
  

praticamente, todos os semestres. Na maioria das vezes, o edital precisa ser 

prorrogado, devido à ausência de docentes inscritos. Podemos refletir no 

mínimo que, os/as profissionais da instituição ou não querem ou não se sentem 

capazes de ofertar a disciplina.  

Observamos, portanto, durante o percurso da pesquisa que os PPC’s 

das licenciaturas estavam se adaptando, buscando maneiras de implementar 

as questões relacionadas a identidades de gênero e sexualidades em seus 

currículos. No entanto, percebemos, a partir de nossas análises que a maioria 

das disciplinas ofertadas ocorre de uma maneira mais teórica, buscando 

elucidar sobre a trajetória da luta feminista ou sobre as Políticas Públicas que 

envolvem a temática.   

Salientamos que este conhecimento é sumariamente importante quando 

tratamos de assuntos relacionados aos direitos humanos, todavia, também se 

faz necessário uma reflexão em torno de tudo que esses assuntos envolvem: 

as construções das identidades de cada sujeito, bem como, toda a sua jornada 

até conseguir entender sua orientação sexual. Porque, afinal, são essas 

questões que mais geram violência e preconceito. E são esses 

atravessamentos que os/as futuros/as profissionais docentes encontrarão em 

sala de aula. Faz -se necessário também que seja explorada as possíveis 

situações que possam surgir na escola.  

Não obstante, dois pontos nos chamaram a atenção na análise dos 

PPC’s, primeiro a predileção encontrada nos documentos do Curso de 

Pedagogia de tratar orientação sexual por escolhas sexuais. O que ao nosso 

ver, contribui para práticas preconceituosas. Afinal, faz pensar que se o sujeito 

é capaz de escolher o alvo de seu desejo, poderá também assumir as 

consequências de seus atos. Em uma sociedade na qual o padrão de 

relacionamento é heteronormativo, todo e qualquer outro tipo de 

relacionamento não seria bem visto. 

Segundo, temos o PPC de licenciatura em Geografia em que não 

constam orientações para que a temática seja trabalhada com seus/as 

acadêmicos/as. Não há, também, no currículo deste curso nenhuma disciplina 

que trate do assunto, nem de forma paralela a outras questões de direitos 

humano, por exemplo. O que nos faz refletir que há um silenciamento em todo 

o documento, mesmo este estando em consonância com a Resolução CNE/CP 



122  
  

02/2015, que entre outras coisas, regulamentava a inserção da temática nos 

currículos de formação inicial docente, visando a qualificação profissional.  

A contento, frisamos novamente que a formação voltada para a temática 

da pesquisa existe na maioria dos cursos analisados, porém, há lacunas que 

precisam ser preenchidas para que a formação se consolide de forma integral.  

 A partir das análises dos discursos dos sujeitos que serviram de corpus 

para a coleta de dados, buscamos entender como esses pensavam as questões 

relacionadas a identidades de gênero e a orientação sexual. Se consideravam 

relevantes entenderem essas questões e, mais ainda, se achavam importante 

que em sua formação tivessem orientações sobre o tema.  

 Percebemos que a maioria dos/as acadêmicos/as que participaram da 

pesquisa julgam importante que as temáticas sejam inseridas em seus 

contextos de formação inicial. Principalmente, em tempos como o nosso, em 

que nos deparamos com situações de extrema violência contra mulheres e 

LGBTQIA+. Revelam, também, uma preocupação com a intensidade que essas 

violências ocorrem no âmbito familiar, em sua maioria por falta de informação e 

preconceito.  

Cabe lembrar, que esses acadêmicos/as já estão no contexto escolar, 

afinal, participam dos programas PIBID e Residência Pedagógica, esse fato 

corrobora com essas preocupações. Provavelmente, já ouviram ou viveram 

alguma situação envolvendo essas questões no ambiente escolar.   

 Com isso, consideram de suma importância que tenham uma formação 

adequada para tratar sobre esses assuntos de forma clara, didática, livre de 

preconceitos. Afinal, é no ambiente escolar que vivenciamos grande parte de 

nossa infância e adolescência. É, também, no ambiente escolar que sofremos 

os primeiros acontecimentos envolvendo violências de gênero e sexualidades. 

Por isso, faz-se importante que o tema seja tratado de forma respeitosa, a fim 

de extinguir essas situações.  

 No entanto, ao longo das análises, notamos que, embora considerem 

relevante a inserção desses assuntos em seus currículos, a maioria dos sujeitos 

não sabia que em seu curso havia uma disciplina sobre o assunto. O que nos 

faz refletir que perceberam a urgência da temática ao se deparar com questões 

sobre ela. Ainda, podemos considerar que o próprio silenciamento de alguns 

cursos corrobora para que haja esse esquecimento sobre o tema.  
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 Além disso, compreendemos, também, que os/as acadêmicos/as que 

vivenciaram em algum momento de sua formação práticas pedagógicas 

envolvendo o tema, estas estavam ligadas basicamente as questões teóricas. 

Salientando as Políticas Públicas que trazem algo a respeito de identidades de 

gênero e orientação sexual.  

 Consideramos importante frisar sobre esta etapa das análises que a 

maioria dos sujeitos acredita que necessita de mais formação para lidar com a 

temática em sala de aula, inclusive, aqueles que já passaram, dentro de seu 

curso, pela disciplina correspondente. Entendem que faltou algo para que o 

tema fosse entendido em sua totalidade, julgam necessário entender não só as 

teorias, mas como os processos se dão com os sujeitos. Enquanto docentes, 

como poderiam ajudar seus/as estudantes em possíveis situações ocorridas na 

escola.  

 Outra questão a pensar ao final desta dissertação é que, com a 

revogação da Resolução CNE/CP 02/2015 e as futuras adaptações curriculares 

que serão feitas com base na Resolução CNE/CP 02/2019, que retira toda e 

qualquer menção da temática em suas diretrizes, provavelmente muitos dos 

cursos não terão mais nenhuma disciplina que fale sobre identidades de gênero 

e orientação sexual. Por isso, consideramos que trazer e manter a temática ao 

âmbito educacional é de suma importância, principalmente, se olharmos para o 

cenário de retrocesso em que estamos inseridos. A urgência em se falar sobre 

essas questões fica, ainda, mais visível quando nos deparamos com a violência 

em que se destroem vidas de mulheres e LGBTQIA+ todos os dias em nosso 

país.  

 Refletindo sobre todas as questões que vislumbramos ao longo desta 

jornada, principalmente, sobre o cenário que se apresenta em nosso país 

quando falamos de Políticas Públicas que tratam a respeito do currículo de 

formação inicial docente, na tentativa de minimizar os efeitos das lacunas que 

existem referentes a inserção de discussões sobre identidades de gênero e 

orientação sexual, propomos como produto educacional um curso que vise 

agregar na construção de debates sobre o tema.  

 O curso, que terá caráter de projeto de ensino, traz como proposta a 

reflexão sobre os conceitos de identidade de gênero, orientação sexual, 

políticas públicas, mas principalmente, nas relações que se estabelecem na 
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escola, afinal, é neste local em que observamos vários episódios de violência e 

preconceito. Cabe salientar, também, que o curso viabilizará momentos de 

debates, sejam estes presenciais ou on-line, para que a construção deste 

conhecimento seja de forma dialógica.   

 Por fim, acreditamos que, embora a Resolução CNE/CP 02/2019 tenha 

cerceado essas temáticas da formação inicial docente, vivemos em um mundo 

plural e esses assuntos nos atravessam cotidianamente, não há como essas 

questões não serem tratadas em algum momento. Consideramos, portanto, 

viabilizar a inserção das temáticas através do curso, no intuito de promover uma  

formação capaz de refletir sobre suas práticas, de tensionar questões 

particulares de cada ser, de formar para a diversidade. Em que todas e todos 

sejam incluídos e capazes de cumprir com seu papel social de futuros/as 

docentes críticos, reflexivos, desprovidos de preconceito e que possam ser 

reprodutores de respeito em sua prática.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE) – ACADÊMICOS/AS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: “AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE E AS 

DISCUSSÕES SOBRE AS DIVERSIDADES DE GÊNERO E SEXUALIDADES NOS CURSOS 

DE LICENCIATURA DA UFSM”. 

Orientador (a): Andréa Forgiarini Cecchin 

Pesquisador (a): Daiana Godinho Martins Correia 

Instituição: Universidade Federal de santa Maria (UFSM)/ Centro de Educação (CE) Programa 

de Pós- Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 

Contato: (51) 995379731 (pesquisadora)                  

               (55) 32208023 (PPPG/UFSM) 

Endereço: CE/UFSM – Sala 3155                 

 

Prezado/a Acadêmico/a: 

A pesquisa proposta tem como objetivo: “Compreender como os estudantes de cursos de 

licenciaturas presenciais da UFSM, pensam as questões de identidades de gênero e 

sexualidades, tendo em vista sua atuação como futuros/as docentes”.  

A colaboração dos/as acadêmicos/as consiste em participar de um questionário on-line A coleta 

das informações se dará a partir das respostas ao questionário, que em outro momento serão 

tabuladas e analisadas.  

Os/as acadêmicos/as terão a liberdade de deixar de participar do estudo, caso desejarem, sem 

nenhuma penalidade. Não haverá riscos de danos morais, e não acarretará custos ou despesas 

ao colaborador/a. 

As informações obtidas serão utilizadas única e exclusivamente para esta pesquisa, sendo 

acessadas somente pela pesquisadora e pela orientadora e, estando sob responsabilidade das 

mesmas para responder por eventual extravio ou vazamento de informações confidenciais. As 

informações fornecidas terão sua privacidade garantida pelos pesquisadores responsáveis. Em 

nenhum momento, os sujeitos da pesquisa serão identificados, inclusive durante a divulgação 

dos resultados. As informações coletadas serão mantidas na sala 3155, CE/UFSM durante o 

período de 5 anos e após, serão destruídas através de queima de arquivos. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa serão divulgados em revistas, periódicos e eventos 

relacionados à Educação. 

Antes de concordar com a participação neste estudo é importante que você compreenda a 

pesquisa e as informações contidas neste documento. É dever da pesquisadora responder a 

todas as dúvidas antes do início das atividades.  

Em caso de qualquer dúvida, e qualquer fase do desenvolvimento da pesquisa, ou para cessar 

a participação no estudo aqui proposto, o colaborador deverá entrar em contato com a 
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pesquisadora (051995379731- email: daiana.mcorreia@gmail.com) ou com a orientadora 

(055996154649- email: afcechin@gmail.com).            

Eu_________________________________, CPF_____________________, acredito ter sido 

suficientemente informado/a a respeito das informações que li, tendo ficado claro para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante, 

sem penalidade ou prejuízo. 

 

            _____________________________________________ 

                Acadêmico/a 

 

Declaramos, abaixo assinados, que obtivemos de forma apropriada e voluntária o 

consentimento livre e esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para 

participação neste estudo. 

  

___________________________                           ________________________ 

        Andréa Forgiarini Cecchin                               Daiana Godinho Martins Correia        

                Orientadora                                                          Pesquisadora 

  

                                 

Santa Maria, ______ de __________ de 2020. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO UTILIZADO 
PARA COLETA DE DADOS  

Questão Tipo 
1. Sexo:

2. Idade:

3. Em qual curso de licenciatura da UFSM você está vinculado?

4. Qual semestre você está cursando?

5. Para você, Identidades de Gênero e Diversidade Sexual são nomenclaturas
iguais para uma única definição? Fechada

6. Em sua opinião, Identidades de Gênero e Diversidade Sexual é um tema
relevante para ser tratado na sociedade atual? Por quê?

7. Na matriz curricular de seu curso, existe alguma disciplina obrigatória sobre a
temática Identidades de Gênero e Diversidade Sexual?

8. Na matriz curricular de seu curso, existe alguma disciplina DCG sobre a
temática Identidades de Gênero e Diversidade Sexual?

9. Se não existe ou você, ainda, não tenha feito uma disciplina que trate
especificamente do tema, o mesmo foi abordado em alguma outra disciplina?

10. Em caso afirmativo na questão anterior, descreva como o docente trabalhou o
tema, foi mencionada alguma Política Pública que trate sobre o tema? O/a
docente abriu espaço para debate sobre o assunto?

11. Você acredita que o conhecimento sobre Identidades de gênero e diversidade
sexual possa agregar algo em sua formação como futuro/a docente? Como?

12. Como futuro/a professor/a, você acredita que tratar do tema em sala de aula é
relevante para sua atuação em sala de aula?

13. Você acredita que Identidades de Gênero e Diversidade Sexual deva ser um
tema tratado somente em família?

14. Justifique sua resposta da questão anterior

15. Você considera correto que os currículos dos cursos de licenciatura tragam a
temática Identidades de Gênero e Diversidade Sexual, para que os futuros/as
docentes estejam aptos/as a promover uma discussão a favor da inclusão de
todos/as os/as estudantes e para uma tentativa de normalizar esse assunto?

16. Se acontecesse alguma situação de preconceito em relação a Identidade de
Gênero ou Diversidade Sexual em sua sala de aula, você se consideraria apto a
trabalhar o tema com seus/suas alunos/as, promovendo uma
discussão/reflexão sobre a temática, na busca de tentar eliminar os episódios
de preconceito?

17. Como professor/a, independentemente de suas convicções, você conseguiria
tratar o assunto com imparcialidade em sala de aula? Justifique.

Fechada 

Fechada 

Aberta 

Aberta 

Fechada 

Aberta 

Fechada 

Fechada 

Fechada 

Aberta 

Aberta 

Fechada 

Fechada 

Aberta 

Fechada 

Fechada 

Aberta 
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