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Resumo 

Este artigo apresenta a implementação do projeto de 

intervenção pedagógica e é parte constituinte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná ano 

2014/2015, realizado junto aos/as profissionais da educação 

do Colégio Estadual Rui Barbosa EFMP. O intuito deste projeto 

é o de problematizar a questão da temática sobre a 

diversidade sexual e de gênero e como esta se apresenta 

dentro e fora do ambiente escolar, sendo necessário dar 

ênfase ao assunto devido a sua complexidade. Por se tratar de 

um tema polêmico e imbuído de preconceitos tornou-se 

imprescindível a preparação dos/as profissionais da educação 

por não ter sido contemplado durante a formação acadêmica.  

Palavras-chave (3 a 5 palavras) Gênero, Sexualidade, Diversidade na Escola, 

Preconceito, Grupo de Estudos. 
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Resumo 

Este artigo apresenta a implementação do projeto de intervenção pedagógica e é parte constituinte 
do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná ano 2014/2015, realizado 
junto aos/as profissionais da educação. O intuito deste projeto é o de problematizar a questão da 
temática sobre a diversidade sexual e de gênero e como esta se apresenta dentro e fora do ambiente 
escolar, sendo necessário dar ênfase ao assunto devido a sua complexidade. Por se tratar de um 
tema polêmico e imbuído de preconceitos tornou-se imprescindível a preparação dos/as profissionais 
da educação, por não ter sido contemplado durante a formação acadêmica. A implementação ocorreu 
através de grupo de estudos perfazendo um total de 40(quarenta) horas com 43(quarenta e três)  
profissionais do Colégio Estadual Rui Barbosa EFMP, objetivando abordar a questão da diversidade 
sexual de forma contextualizada buscando a sensibilização desses/as profissionais minimizando o 
preconceito e a discriminação no ambiente escolar, salientando que esta não é uma possibilidade que 
se possa escolher, mas sim uma função social e cidadã, e a escola e seus integrantes tem o dever de 
assumir este compromisso.  
 
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Diversidade na Escola. Preconceito. Grupo de 
Estudos. 

 

1. Introdução 

 

Proposto pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), o presente 

estudo está vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), e trata-

se de uma política educacional de formação continuada direcionada aos/as 

profissionais da educação da rede pública do Estado do Paraná. 

Este artigo é a apresentação da implementação do projeto “Educação das 

Relações de Gênero e Sexualidade: pressupostos de uma práxis com as/os 

professoras/professores do Colégio Estadual Rui Barbosa” visando romper com os 

                                                           
1  Professor PDE 2014. Formada pela FAFIJA, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com 
Especialização em Educação Matemática. Atua como mediadora de conflitos junto a equipe pedagógica Colégio 
Estadual Rui Barbosa – EFMP, Jacarezinho – Pr. 
 
2 Graduado em Ciências Biológicas – Universidade Estadual de Londrina (UEL). Mestrado em Ensino de Ciências 
e Educação Matemática (UEL), com dissertação em Educação Sexual na Escola e as Tendências da Prática 
Pedagógica dos Professores. Docente na Universidade do Norte Pioneiro (UENP) – Colegiado de Ciências 
Biológicas do Centro de Ciências Humanas de Educação – Campus de Jacarezinho. 



velhos paradigmas, discutir “verdades absolutas” sendo que este tema não consiste 

em uma tarefa de fácil abordagem, pois refletem inúmeras crenças, culturas, hábitos 

e costumes. 

Este artigo tem por objetivo dar visibilidade às questões que envolvem a 

diversidade sexual e de gênero. Salienta-se que a mesma é mais uma das 

diversidades que as escolas devem trabalhar, a fim de atender ao Programa 

Nacional do Governo Federal. Plano que também contempla as diversidades étnico-

raciais, culturais, bem como ecologia, desenvolvimento sustentável, movimentos 

sociais. Portanto, não há escolha a não ser buscar meios para efetivá-los nos 

currículos, nas Diretrizes Curriculares e no cotidiano escolar. 

O material do Ministério da Educação e Cultura (MEC): Gênero e 

Diversidade Sexual na Escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos (Brasil 

2007), a escola se configura em um lugar de opressão, discriminação e preconceito, 

no interior da qual existe um preocupante quadro de violência na qual estão 

submetida milhões de jovens e adultos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e 

transgêneros), tanto estudantes quanto profissionais da educação. Sendo assim não 

é possível fugir dessa responsabilidade, devendo então, tratar desse assunto com 

projetos concretos e contínuos que possibilitem relacionar diversidade e gênero com 

as disciplinas e que os mesmo façam parte do PPP (plano político pedagógico) 

tornando – se assim uma rotina em sala de aula. 

 Neste sentido é primordial, não esquecer-se de que a sociedade 

historicamente passou e passa por várias formações e transformações, portanto 

todos/as devem estar abertos/as para outras e novas possibilidades e demandas. 

Fechar os olhos e limitar as ações não muda a realidade, é preciso então preparar-

se para ela.  

A sociedade passa por muitas transformações e permanências, 

compreendê-las e assimilá-las, pode determinar o tipo de sociedade que desejamos, 

nenhum fundamentalismo deve nortear estes debates e estas ações. Daí a 

necessidade de romper com os padrões dos “achismos”, dos “determinismos”, para 

sermos atuante na sociedade contemporânea. 

 

 

 

 



 

2. Fundamentação teórica 

 

2.1. Sexo e Gênero 

Pensar sobre as questões de gênero e diversidade sexual nos remetem a 

propostas complexas, uma vez que a distinção entre sexo e gênero é substancial e 

muitas vezes confundida.   

De acordo com (BRAGA, 2007) embora pareçam sinônimos, sexo e 

gênero não convergem para o mesmo sentido, ambos se distinguem seja em mera 

interpretação, seja em sua aplicação prática. Ainda comumente se relaciona o termo 

“sexo” para distinguir o homem da mulher, portanto, esse raciocínio, compreende-se 

que “sexo” tem conotação biológica ou ainda sociológica quando o relaciona com 

determinada ações de cunho social, específicas a homem ou à mulher.  

O sexo, masculino e feminino, na concepção de Korim (2010) tem um 

significado legal, no sentido de atribuir a cada uma das determinadas 

especificidades jurídicas, como, por exemplo, em documentos e ou legislações 

especificas que determinam tratamento diferenciado para o sexo masculino e 

feminino entre outras condições. Assim sendo, pode-se compreender que o termo 

“sexo” tende-se ao aspecto fisiológico, anatômico e jurídico do indivíduo definindo-o 

como homem ou mulher em sua constituição física e jurídica, bem como ao ser e 

estar na sociedade.  

Concernente ao termo gênero, a definição é mais ampla, além dos 

aspectos comuns da definição de “sexo”, implica-se peculiaridades de 

comportamentos dos indivíduos de ordem psicológica, cultural, social.  

Assim sendo, a partir desta colocação introdutória, Giddens (2004, p. 

109) define sexo e gênero, como sexo sendo anatômica e fisiológica e gênero sendo 

de natureza psicológica, social e cultural entre sujeitos. 

Portanto é equivocado pensar que gênero, diferente de como ocorre com 

a definição de sexo, não leva em consideração os aspectos que definem a 

especificidade de homem e a mulher, muito embora anatomicamente e 

fisiologicamente haja essa distinção entre eles, ou seja, transportando a definição 

para noções sociais. O gênero associa-se a masculinidade e feminilidade, não leva 

em consideração o contexto biológico do indivíduo. Essa distinção é de grande 

importância, uma vez que muitas diferenças existentes entre sexo, isto é, entre 



 

homem e mulher, não são de ordem biológica, mas sim à identidade e personalidade 

do indivíduo. 

Para compreender melhor essa circunstância Carrara e Helborn (2009) 

colocam que o conceito de gênero foi desenvolvido no sentido de diferenciar homem 

e mulher, considerando a dimensão biológica e social, assim, ambos se distinguem 

biologicamente e socialmente, de modo a exemplificar que a maneira de ser e estar, 

do sexo na sociedade, é determinado pela cultura.  

Assim sendo Carrara e Helborn (2009, p. 99) conceituam o gênero como 

à construção social do sexo anatômico diferenciando-o dimensão biológica da 

dimensão social. 

Compreendem-se então dessa colocação que homem e mulher são 

produtos sociais, embora tenham constituição biológica específica. Dessa forma, o 

conceito de que a mulher é um ser frágil e deve estar submetido ao homem já não 

cabe mais à realidade contemporânea, portanto, pode-se concluir que o conceito de 

gênero é variável de acordo com o desenvolvimento das sociedades, bem como a 

novos valores culturais.  

Ao que se refere às sociedades ocidentais, o gênero masculino e 

feminino praticamente se confundem no que tange à participação social. De acordo 

com Carrara e Helborn (2009), Não há um marco que delimite a origem do conceito 

de gênero, mas fatos históricos que levaram a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, onde antes apenas homens faziam parte, acabou originando movimentos 

feministas que passaram a criar organizações sociais das relações entre sexos que 

exigiam igualdade social. 

Essa concepção de gênero teve como pressuposto ir de encontro à ideia 

de essência proposta por Freud (apud. BRYM et. al., 2006), na qual defendia a 

concepção de que a anatomia masculina e feminina explicaria as distinções de 

papeis do homem e da mulher, opondo-se assim a condição de determinismo 

biológico e imutável dos comportamentos humanos.  

Assim sendo, compreende-se que o gênero é determinado conforme as 

atribuições culturais que são oferecidas aos sexos, masculino e feminino, visando 

justificar as distinções e relações de poder ou de opressão ocorridos entre eles. 

Portanto, conforme as mudanças de valores ocorridas no tempo, histórico; e no 

espaço, geograficamente, a perspectiva de gênero também se altera, tal condição 

não ocorre com o sexo, pois é uma estrutura biológica.  



 

2.2. Formação ideológica do gênero 

        De acordo com Norbet Elias, Cada indivíduo traz consigo a marca de 

uma sociedade específica, de uma nação e de uma classe específica. E esta é a 

chave para compreendermos o que é sociedade: analisar a historicidade do 

indivíduo e o fenômeno do seu crescimento até a idade adulta. 

Sendo assim a socialização é um processo não inato, sendo um 

processo, portanto, construído no curso de vida do indivíduo, há a necessidade de 

um fator que incutirá nele os valores e atitudes de comportamento que farão parte 

de sua personalidade, este fator é a cultura. 

De acordo com Pereira (apud. FIGUERÓ, 2001) as influências exercidas 

pela cultura sobre o desenvolvimento da personalidade são de duas ordens 

distintas. De um lado, têm-se as influências resultantes do comportamento 

culturalmente padronizado de outros indivíduos para com a criança. De outro lado, 

tem-se a influência que deriva da observação, pelo indivíduo, dos padrões de 

comportamento característicos de sua sociedade, ou da instrução que sobre estes 

lhe foi fornecida. Muitos destes padrões não o afetam diretamente, mas proporciona-

lhe modelos para o desenvolvimento de sua personalidade. 

Portanto a cultura de qualquer sociedade determina as personalidades 

de seus membros, que se inicia com a educação infantil e se prolonga por toda vida. 

Desaprendendo padrões que deixaram de ser eficientes e aprendendo novos, mais 

apropriados em determinadas fases da vida, a cultura serve de guia. Sendo assim, 

esta dinâmica da cultura é que desenvolverá a personalidade no indivíduo 

promovendo a socialização do mesmo, embutindo nele a consciência social e o 

princípio de coletividade em detrimento do individual. Pereira (apud. FIGUERÓ, 

2001). 

Além disso, importante destacar que as regras de socialização, 

principalmente ao que se refere às culturas ocidentais, historicamente, procuram 

valorizar a distinção de gênero.  Segundo Brym (et. al. 2006) a indústria de 

brinquedo procura relacionar à sua produção às características sexuais, masculina e 

feminina, de modo que os brinquedos masculinos represente a competitividade, 

enfatizando a força física e a agressividade; enquanto os das meninas representam 

a delicadeza, a fragilidade e as atribuições de uma dona de casa. No próprio 

processo educacional, coloca Brym et. al. (2006), pais e mães tendem a encorajar 



 

os filhos em atividades violentas e agressivas, porém não fazem o mesmo com as 

filhas.  

Horney (1997), discípulo de Freud, e, diferentemente dele, abordou a 

constituição da personalidade com um enfoque sociocultural, emancipando do 

psicologismo de Freud. 

Portanto é durante o processo de formação psicológica e social que as 

crianças passam a assimilar a sua função de gênero, de modo que, na 

adolescência, passa a se constituir como ideologia de gênero, influenciando 

diretamente em sua formação profissional. 

Não obstante predominar essas circunstâncias, o desenvolvimento da 

tecnologia e da disseminação da comunicação de massa, a construção de conceitos 

de gêneros ganhou novas possibilidades. Nesse sentido, enfatiza Brym et.al. (2006), 

citando como exemplo, as revistas de outrora, os antigos programas de televisão 

que veiculavam contextos em que os papeis de homens e mulheres bem definidos, 

contemporaneamente, tal realidade já não é mais tão evidente.  

Trazendo essa realidade para o contexto contemporâneo, não somente 

os meios de comunicação passaram a valorizar o aspecto de gênero, representando 

a imagem de uma mulher competitiva, não somente no mercado de trabalho, mas 

também ao que se refere à sua valorização pessoal, a própria indústria passou a 

tender-se a essa valorização, criando produtos específicos para o consumo 

feminino.  

Essa realidade também foi transmigrada para outras áreas como o 

esporte, por exemplo, menciona Brym et. al (2006) que atualmente é comum 

esportes culturalmente masculinos serem praticados por mulheres, como o futebol, 

atletismo, automobilismo entre outros. 

 

2.3. Gênero, sexualidade e educação 

 Conforme se pôde constatar, independente da condição ideológica do 

gênero, a sexualidade sempre vai estar presente, portanto, essencial que as 

realidades demonstradas sejam esclarecidas, cabendo à Educação Sexual decidir 

acerca desses aspectos.  

É importante deixar evidente na prática educativa que, não obstante, o 

fracionamento de gênero, sexualidade, raça entre outras perspectivas, todas estão 

interligados no contexto social contemporâneo, necessitando, portanto, de uma 



 

abordagem. Contudo, enfatiza Carrara e Helborn (2009), que essa abordagem deve 

emancipar da teoria essencialista de Freud (apud. BRYM et. al., 2006) exposta 

anteriormente, mas sim, tratar as diferenças a partir de uma concepção 

construtivista, a fim de oferecer um tratamento mais ético.  

Portanto, se faz de grande importância que a prática educativa nesse 

contexto desenvolva um comportamento crítico ao que se concerne aos processos 

de naturalização das distinções. Além disso, reduzir perspectivas de desigualdades 

contribui para a redução dos preconceitos e aversões a determinados grupos sociais 

ou comportamentos de gênero. Deve-se então esclarecer que a sexualidade e as 

ideologias de gêneros não vão de encontro à ordem estabelecida, aos atuais valores 

morais e éticos e nem aos valores familiares.  

A questão da homossexualidade ainda é um tema polêmico quando se 

trata de uma abordagem de gênero, conforme mencionado anteriormente, desde a 

infância a criança é doutrinada a diferenciar o homem da mulher. Mas, de acordo 

com Brym et. al. (2006) os indivíduos aprende, culturalmente, que atos 

homossexuais vão de encontro ao que é norma, contra os preceitos sociais, 

portanto, contra a lei, muito embora, não exista lei que proíba tal condição.  

É importante também destacar que a homossexualidade não se trata de 

um comportamento contemporâneo, ele sempre existiu desde a mais remota 

sociedade, em determinados períodos de forma dissimulada, em outros nem tanto. 

De acordo com Foucault (1988), a homossexualidade é uma diversidade de prática 

sexual, sendo assim, normal, independente das tentativas de explicações científicas 

de ordem biopsicossociais.  

Atualmente, embora ainda o preconceito seja evidente, o gênero 

homossexual é menos criminalizado, sendo, inclusive aceitos pela sociedade e pelas 

relações de consumo, movimentos específicos difundidos em todo o mundo. 

 

2.4. Sexo, Gênero e a Escola 

A escola contemporânea visa corresponder às necessidades do atual 

modelo econômico-social, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao que se 

refere a uma educação inclinada às perspectivas de sexo e gênero, em nenhum de 

seus títulos, artigos ou parágrafos há a menção de uma educação que inclua a 

perspectiva de gênero, ou seja, todo o processo educacional considera o indivíduo 

como um todo. A única menção que se observa é que o currículo do ensino 



 

fundamental ou médio deve obedecer ao que determina o artigo 26 da Lei de 

Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.  

Considerando que a questão de gênero é uma circunstância cultural, 

entende-se que a lei, mesmo que timidamente, inclinou-se à valorização de uma 

educação, igualmente, voltada para a perspectiva de gênero, no entanto, o que se 

observa é que o termo “cultura”, expresso na lei, é considerado pelas escolas e 

docentes, como diversidades voltadas a outros aspectos tidos como tradicionais, 

como cultura regional, cultura racial entre outros; mas, conforme mencionam Carrara 

e Helbron (2009), o gênero, por determinar comportamento, também se refere à 

cultura, mais especificamente, cultura de comportamento que constitui uma 

identidade. 

A escola, em sua prática pedagógica, promove a educação inclinada a 

uma perspectiva de sexo ou sexualidade sem considerar a questão do gênero, ou 

seja, sem considera a identidade do aluno como individuo único. Essa realidade 

pode resultar um processo de exclusão involuntária por parte do/a docente que age 

dessa forma porque assim é acostumado/a a proceder. 

O importante na prática pedagógica é que o/a professor/a deixe de lado a 

questão da orientação sexual ou da sexualidade do/a aluno/a, mas que privilegie a 

sua identidade como ser sociocultural, fato de um menino ou menina se identificar 

em termos de gênero em condições opostas ao de seu sexo, não o/a coloca em 

condição de demérito aos outros e nem como um ser distinto/a, mas sim se trata de 

uma condição que satisfaz suas necessidades e o realiza como um ser social.   

A ideia que se tem, de início, é a liberdade da sexualidade, mas não é 

essa a proposta, a proposta é o respeito à individualidade do aluno/a ao que se 

refere à sua orientação, seja sexual, seja cultural em relação à sexualidade, mesmo, 

porque a Constituição em seu artigo 5º eleva a igualdade de todos perante aos 

institutos jurídicos. Diante disso, sendo a educação preconizada de modo a 

promover a inclusão escolar, subtende-se que ao não considerar a realidade de 

gênero nesse processo, está-se indo contra a Constituição e contra ao que defende 

a educação.  

Dessa forma, compreende-se que a questão da sexualidade e do gênero 

no ambiente escolar é algo complexo e que o/a professor/a e a escola devem saber 

trabalhar de forma a não promover a exclusão social. As ações docentes, no sentido 

de promover a educação, devem valorizar as questões de gênero, independente da 



 

sexualidade do/a aluno/a. Sendo assim, consideramos que para uma boa relação 

entre pessoas na sociedade é preciso que haja conhecimento acerca dos grupos 

com os quais convive e interage. 

Torna-se então de grande relevância dentro dos cursos de formação de 

professores/as e formação continuada, a abordagem dessas temáticas que 

contemplem especificamente a questão de respeito aos gêneros e diversidade 

sexual e quanto ao próprio combate da homofobia dentro da escola. 

 

3. Implementação do projeto na escola. 

A implementação do projeto foi realizada junto aos/às professoras/es do 

Colégio Estadual Rui Barbosa EFMP no ano de 2015, através de um Grupo de 

Estudos com certificação de 40(quarenta) horas, para 43(quarenta e três) 

professores da própria escola, tendo como objetivo geral, promover a reflexão 

elaborando e aplicando material didático-pedagógico junto aos mesmos, acerca dos 

temas que envolvem a diversidade sexual e de gênero, com o intuito de melhorar a 

práxis das(os) envolvidas(os) e possibilitar uma melhor compreensão da diversidade 

que se encontra no espaço escolar, a fim de promover uma educação democrática e 

inclusiva, sem preconceitos e discriminação.  

As 40(quarenta) horas foram organizadas em sete encontros, sendo 

parte presencial e parte online. A parte online foi utilizada para a realização de 

leituras e preparação de materiais, para que os/as professores/as fizessem uso em 

suas aulas e junto à comunidade escolar, sendo incorporada à Produção Didática 

Pedagógica (PDP) e ao Projeto Político Pedagógico (PPP). 

O resultado da Implementação do Projeto no Colégio Estadual Rui 

Barbosa, foi parcial, pois este trabalho não é estanque, será trabalhado com afinco 

nos próximos anos, embora tenha sido de fundamental importância para a promoção 

da reflexão em todos/as profissionais da escola em relação ao tema da Diversidade 

Sexual e de Gênero.  

No primeiro momento foi realizada a argumentação dos principais 

tópicos, previamente elencados, por meio de um questionário que expôs o que cada 

participante conhecia sobre o tema da Diversidade Sexual e de Gênero, como nos 

mostram os gráficos. Este instrumento de pesquisa foi ofertado a todos/as os/as 

profissionais da educação do Colégio Estadual Rui Barbosa, diretores/as, 

zeladores/as secretários/as e cozinheiras. O intuito era trabalhar com toda a 



 

comunidade escolar, pois é preciso salientar que somos educadores/as sexuais, 

estejamos ou não conscientes disso e a escola toda deveria abraçar este tema a fim 

de atender a atual demanda da sociedade. Devido ao ano de 2015 ter sido atípico 

(greves) muitos profissionais da escola tiveram dificuldades em participar do Grupo 

de Estudos, pois seu tempo já estava tomado com atividades variadas, como 

planejamento, organização e execução de trabalhos pedagógicos. Apenas 

43(quarenta e três) profissionais dos 180(cento e oitenta) que preencheram o 

questionário de sondagem,  participaram do Grupo de Estudos, razão do mesmo se 

estender nos próximos anos aos demais componentes da escola. A finalidade é que 

todos/as compreendam sobre a Diversidade Sexual e se comprometam a auxiliar os 

educandos na manifestação da sexualidade para que os mesmos construam suas 

ideias, seus valores e seus sentimentos em relação a ela.  

O instrumento de pesquisa gerou os seguintes resultados: 

As duas primeiras questões foram: “Sobre a homossexualidade, você 

acredita que é uma doença?” e “Sobre a homossexualidade, você acredita que é 

desvio de caráter ou personalidade?”.  Na qual 56% (figura 1) dos pesquisados 

responderam não considerar a homossexualidade uma doença, porém o mesmo 

porcentual (figura 2) acredita que a homossexualidade é um desvio de caráter. 

 

Figura 1. Gráfico com os resultados da primeira questão.         Figura 2. Gráfico com os resultados da segunda questão. 

As questões 3 (três) e 4 (quatro) envolvem a presença do aluno 

homossexual dentro da sala de aula e como o docente lidaria com sua presença 

dentro da sala de aula. Sobre ter um aluno homossexual, 34% disseram que não se 

importariam com a presença do aluno, porém teriam dificuldade com a situação 

(figura 3). Já 23% não se importariam, porém não admitiriam que o/a discente 

expressasse  sua orientação em sala de aula. 

 A questão 4 (quatro) vem discutir a posição da escola em relação ao 

aluno homossexual, sendo ela: “Qual deve ser a atitude institucional com relação a 

um aluno (a) que a escola descobriu ser homossexual?”.  Conforme pode ser visto 



 

no gráfico da figura 4 (quatro), 27% dos professores/as que participaram da 

pesquisa, encaminhariam o/a aluno/a para orientação psicológica e 20% 

convocariam os responsáveis para discutirem o assunto. 

 

Figura 3, Gráfico com os resultados da terceira questão. 

 

Figura 4. Gráfico com os resultados da quarta questão. 

As perguntas 5 (cinco) e 6 (seis) vem tratar da homossexualidade dentro 

de casa com as perguntas: O que você faria se descobrisse que seu filho é gay ou 

sua filha é lésbica? E Como você lidaria diante do fato de você ter um(a) filho(a) 

transexual ou travesti?”. Na questão 5 (cinco), o gráfico mostra que 20% 

expulsariam o filho de casa e 40% ignorariam, levando a crer que nem querem 

pensar em determinada situação. Na questão foi vista também que apenas 8% 

tentariam aceitar apesar de ter dificuldades pessoais com o assunto (figura 5). A 

pergunta 6 (gráfico figura 6) que trata da questão de filhos serem travestis ou 

transexuais, revelou que 68% dos docentes não saberiam lidar com a situação, e 

apenas 4% aceitariam os problemas.   

 



 

Figura 5. Gráfico com os resultados da quinta questão. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico com os resultados da sexta questão. 

Os questionamentos 7  (sete) e 8 (oito) tratam de como o/a professor/a 

reagem ao ver casais homossexuais em público. O que você acha sobre casais 

homossexuais andando de mãos dadas ou se beijando em locais públicos? (Figura 

7) e O que você acha sobre casais homossexuais andando de mãos dadas ou se 

beijando na televisão? (Figura 8). Na questão 7 (sete), 33% ignorariam a questão, 

28% ficariam chocadas, mas não seriam contra, 22% achariam má influencia aos 

jovens e às crianças, e 17% um desrespeito às outras pessoas. Os resultados da 

questão 8 (oito), 32% não veem problema em cenas homoafetivas na televisão. 

 

Figura 7. Gráfico com os resultados da sétima questão.        Figura 8. Gráfico com os resultados da oitava questão. 

As questões nove (9) e dez (10) tratam da demonstração homoafetiva e 

sobre a transexualidade na escola. Com relação à questão nove, 18% acham que 

tais demonstrações de afeto não deveriam ser permitidas entre pessoas do mesmo 

sexo, 25% acham que não deveriam ser reprimidos diretamente, mas aconselhados 

a não manifestarem sua orientação sexual dentro da escola (figura 9). Sobre a 

transexualidade na escola 33% admitiram que por ser homossexual é desnecessário 

um homem se vestir de mulher ou uma mulher se vestir de homem (figura 10). 

 



 

  Figura 9. Gráfico com os resultados da nona questão.                    Figura 10. Gráfico com os resultados da décima 
questão. 

A questão 11(onze) refere-se à presença de amigos/as e parentes 

homossexuais e ou transexual/travesti. Os resultados mostraram que 32 % possuem 

parentes transexual/travesti, 21 % parentes homossexuais e somente 5 % disseram 

não ter amigos ou parentes homossexuais e ou transexual/travesti. 

 

 

Figura 11. Gráfico com os resultados da décima primeira questão. 

As questões 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze), 15 (quinze) e 16 

(dezesseis), referem-se à discriminação e violência contra homossexuais na escola.  

Sobre presenciar discriminação relativa à orientação sexual na escola 31% 

responderam que testemunharam tal prática contra alunos e 28% com direção, 

professores e funcionários (figura 12). 

 

Figura 12. Gráfico com os resultados da décima segunda questão. 

Sobre a violência física e verbal na escola relacionada à orientação 

sexual 25% presenciaram tal ato contra pais ou responsáveis de alunos/as e 23% 



 

contra pais, responsáveis de alunos/as, e ainda professores/as, funcionários/as  

(figura 13). 

 

Figura 13. Gráfico com os resultados da décima terceira questão. 

Sobre as reações, que os/as professores/as teriam nesse tipo de 

situação de discriminação 27% levantariam um debate com a turma sobre o tema, 

21% chamariam os responsáveis que promoveram a discriminação e 19% 

chamariam os pais ou responsáveis pelos alunos discriminados. 

 

Figura 14. Gráfico com os resultados da décima quarta questão. 

As questões 15 (quinze) e 16 (dezesseis) tratam da reação quando o 

autor da discriminação é um/a professor/a, funcionário/ ou direção da escola. No 

caso de professor/a e funcionário/a 33% responderam que levariam o caso para 

direção da escola, 20% conversariam com o/a aluno/a sobre as suas atitudes que 

podem ter provado essa discriminação, e 17 % denunciariam o caso para o NRE ou 

Secretaria da Educação (Figura 15).  

Se a discriminação partisse da direção 35% discutiriam a questão em 

reunião para resolver o problema, 26% conversariam com os/as alunos/as sobre os 

motivos que levaram a discriminação, 19% não se envolveriam e 17% denunciariam 

ao NRE ou Secretária da Educação. 



 

 

Figura 15. Gráfico com os resultados da décima quinta questão 

 

Figura 16. Gráfico com os resultados da décima sexta questão 

Estes dados nos fazem compreender que uma pessoa gay não é 

diferente das outras. Possuem sonhos e objetivos e desejam amar e ser amados 

como todo mundo. Além disso, estes resultados foram ponto de partida para a 

palestra proferida pelo Ativista dos Direitos Humanos, Senhor Elson Gomes 

Cyuwah, onde seu objetivo foi esclarecer sobre os conceitos que envolvem esta 

temática através da sua fala sobre ”Desmitificação de Gêneros Sexuais.”  

Em encontros posteriores houve discussão a respeito dos materiais 

enviados online, Direitos Humanos, Gênero e Diversidade Sexual, Homofobia nas 

Escolas e reflexão sobre o filme “Minha Vida em Cor de Rosa.” O objetivo desta 

atividade foi despertar entre as/os participantes a discussão sobre os diferentes 

modelos de família e as relações estabelecidas diante do comportamento com os/as 

filhos/as e a forma de tratamento da escola quanto à diversidade sexual e de 

gênero. 

Foi assistido também o vídeo “Meu Eu Secreto”, o qual se refere à 

experiência interna e individual do gênero de cada pessoa. Logo em seguida, 

orientamos os/as participantes na leitura do livro infanto-juvenil: “A Menina que 

queria ser menina”, dos autores Mateus Luiz Biancon e Eduardo Alberto da Silva, 



 

com o intuito de discutir a transexualidade e saber o que os/as professores/as 

entendiam sobre a temática e como lidavam com este assunto dentro da sala de 

aula, ao mesmo tempo em que buscavam um parecer das/os envolvidas/os na 

pesquisa de utilizar o livro didático como instrumento de ensino para se levar esta 

temática para a sala de aula. 

Os resultados foram controversos, conforme relatos abaixo: 

 

“(...) Creio que não há comentários, porque não cabe à escola ditar 
comportamentos, a escola faz parte da sociedade, mas não é a sociedade. 
A escola já carrega muitos encargos que não são seus, deixando de cumprir 
o que deveria ser seu. Não aplicaria estes conhecimentos em nenhuma 
turma. Esse livro é muito vago para ser discutido com os alunos. Tem que 
haver mais leitura, estudos, para uma discussão em sala de aula 
envolvendo alunos de diferentes tratos familiares (Professor A)”. 

 
“(...) Estes conhecimentos, na minha opinião devem ser aplicados de acordo 
com a percepção que o/a professor/a tem nas situações que ocorrem na 
sala de aula. Como no livro “A menina que queria ser menina”,  os pais não 
instigam e nem repreendem a escolha de Igor ou Ingrid. Um livro que auxilie 
nesse processo é importante, pois o conhecimento a respeito deste assunto 
ainda é muito precário (Professor B)”. 

 
“(...) Eu acredito que não cabe à escola trabalhar estes assuntos em sala de 
aula, é um assunto muito delicado e depende da família (Professor C)”. 

 
“(...) Eu não trabalharia com esse livro, pois na minha visão, o texto está 
muito longe da realidade. Assumir uma opção sexual diferente do corpo 
físico, sem dúvida é um ato de coragem, mas também de sofrimento, pois o 
preconceito sempre existirá (Professor D)”. 

 
“(...) A leitura do livro “A menina que queria ser menina”, é um desafio a ser 
trabalhado em sala de aula, pois o presente livro propõe repensar a 
sexualidade e o sexo de forma informativa e crítica (Professor E)”. 

 

Refletindo sobre os relatos do/a professor/a como educador/a sexual, 

vejo que os/as mesmos/as necessitam de auxilio, e a formação continuada é o 

melhor caminho.  

De acordo com Rubem Alves (1991), 

 

“(...) em educação sexual, ao se investir na formação continuada do 

professor, não basta apenas repassar-lhe as técnicas de ensino e os 
conhecimentos básicos necessários, é preciso despertar o educador que 
existe dentro dele, para que o trabalho seja feito com comprometimento e 
paixão, além da competência técnica”. 
 

 



 

Nesta etapa, após debate a respeito dos materiais até então 

apresentados em outros encontros (textos, vídeos, filmes, livro infanto-juvenil), foi 

proposto uma questão para os participantes divididos em quatro grupos:  

Grupo I- Como os educadores/as devem agir diante das situações que 

envolvem as diversidades sexuais e de gênero em sala de aula? 

Grupo 2- Como deve agir a equipe pedagógica diante de situações que 

envolvem esta temática na sala de aula, ambiente escolar e comunidade escolar? 

Grupo 3- Como a equipe de direção e funcionários/as devem trabalhar 

com a questão da diversidade sexual e de gênero no âmbito escolar? 

Grupo 4- Como integrar estes conteúdos às disciplinas e aplicá-las em 

sala de aula? 

Nesta atividade cada grupo apresentou suas considerações e materiais 

por eles elaborados e que constarão no Projeto Político Pedagógico da escola para 

o ano de 2016. Também foram retomados os questionamentos iniciais a fim de que 

todas/os reavaliassem suas posições anteriores. Foi um momento importante e 

necessário para que os/as docentes percebessem o que sabiam e o que passaram a 

perceber de forma diferente e principalmente compreenderam que vivemos em uma 

democracia onde os direitos devem ser iguais, mesmo que os sujeitos sejam 

diferentes. 

Através das respostas dos grupos acima e do questionário reaplicado 

aos mesmos, certificamos que houve mudanças de paradigmas com propostas e 

ações a serem aplicadas em 2016. 

Com a aplicação do questionário notamos que as dúvidas entre os/as 

professores/as, eram devido à falta de subsídios científicos e pedagógicos assim 

como um pré-conceito intrínseco das(os) mesmas(os). Após a reaplicação do 

mesmo os avanços foram significativos em relação aos preconceitos existentes 

anteriormente. Esses avanços foram avaliados no ultimo encontro através de uma 

mesa redonda onde os professores/as puderam fazer uma retrospectiva de todo 

estudo feito sobre a Diversidade Sexual e de Gênero colocando seus pontos 

positivos e negativos. 

Também foi observado  através das falas dos professores/as, no inicio do 

Grupo de Estudos que havia entre as(os) participantes da pesquisa, uma grande 

desinformação sobre a sexualidade, acarretando uma grande insegurança para 

trabalhar o tema em sala de aula como relata o/a professor/a A, B e C 



 

 

Não me sinto totalmente preparada para falar sobre inclusão de gênero, 
acho que preciso de um maior aprofundamento teórico sobre o assunto e 
tudo que está envolvido quando se aborda este assunto. Os alunos 
expressam muitas dúvidas e preconceitos vindos dos pais (Professor A). 

 

Afinal a escola é o espaço que contribui na formação do indivíduo, os seus 
valores e conceitos, muito mais hoje em dia nesta sociedade onde a escola 
faz o seu papel e muitas vezes o da família. Concordo que os temas devem 
ser colocados e discutidos de forma natural sem rótulos, porem com 
embasamento do professor, que nao pode considerar somente seus 
preconceitos, acho importante ter um conhecimento mais profundo sobre o 
tema (Professor B). 

 
Consigo perceber que o problema maior em relação à diversidade de 
gênero não está nos educandos e sim nos educadores, visto que alguns 
colegas de trabalho não sabem como trabalhar esse assunto e muitas 
vezes não procuram entender essa diversidade, evitando o assunto e 
assim, colaborando para a não erradicação do preconceito em relação à 
diversidade de gênero. Acredito que o conhecimento e o respeito ao outro 
são as principais formas de combater a intolerância à diferença de gênero 
(Professor C). 

 

   

Após os temas que foram estudados no Grupo, por meio de diversas 

atividades, como vídeos, filmes, leitura do livro infantil e participação nas palestras, 

os professores sentiram-se mais seguros em trabalhar a temática em suas aulas, e 

foram unânimes em afirmar a necessidade do envolvimento das/os mesmas/os num 

processo contínuo de formação em relação a essa temática. 

 

4. Considerações finais 

 

De uma forma geral, o debate sobre o que ensinar e como fazê-lo são 

polêmicos. Muitas vezes as ações pedagógicas educacionais criam vícios ou no 

mínimo acomodações por parte dos envolvidos, sejam os/as profissionais da 

educação, as famílias ou a própria sociedade.  

É preciso que a educação busque acompanhar, compreender e atuar 

junto a esta sociedade, garantindo assim, que mesmo diante de mudanças como: 

tecnológicas, científicas, culturais, políticas, sociais, busque-se a humanização do 

ser. 

Este projeto sobre “Diversidade sexual e de gênero” buscou elucidar uma 

realidade iminente na sociedade que, embora presente na escola, não esta 

recebendo o tratamento adequado por várias razões aqui já elencadas. Teve como 



 

objetivo informar, debater, refletir, analisar e desmistificar os estereótipos e 

preconceitos arraigados ao longo da história da sociedade sobre a questão de 

gênero e sexualidade, possibilitando um novo olhar para o trabalho dos conteúdos 

do currículo da educação básica propondo mecanismos para atender às 

necessidades das/os professoras/es em suas novas demandas e cumprir a função 

social das quais são responsáveis. 

A primeira etapa na continuação deste projeto em 2016 será oportunizar 

a todos/as profissionais da educação do Colégio Estadual Rui Barbosa, uma 

explanação sobre o tema diversidade sexual e de gênero, a fim de que tenham 

ciência de que precisamos continuar a nossa capacitação. Devemos lembrar que a 

implementação da temática foi somente com um grupo de professores/as, e 

devemos estender a outros profissionais da educação, inclusive às famílias e aos 

estudantes.  

Para isso será usado uma parte do Manual de Comunicação LGBT, bem 

como material áudio visual, a fim de que todos/as possam identificar de forma 

responsável como estas se apresentam na sociedade e no ambiente escolar. 

Para o melhor aproveitamento desse material, seu conteúdo deverá ser 

difundido e discutido durante a Semana Pedagógica do próximo ano, sem, no 

entanto restringir-se a ela. 

A proposta para a equipe pedagógica e direção será o estudo dos 

materiais relacionados às legislações que garantem os direitos conquistados no 

âmbito civil pelos indivíduos que compõem a sociedade. Ainda neste sentido é 

necessário rever as normas de procedimentos pedagógicos e disciplinares entre 

outras, normatizadas pelo Regimento Escolar, bem como no próprio Projeto Político 

Pedagógico, a fim de corrigir possíveis falhas ou inexistência das ações realizadas 

pela escola e por sua equipe.  

No que tange o trabalho dos/as docentes, será necessário oportunizar o 

debate, a desconstrução de conceitos existentes e a necessidade de criar espaço 

para o contínuo estudo dos temas relacionados à diversidade. 

Ressalta-se neste caso, que os conteúdos que contemplam estas 

temáticas existem, inclusive nos manuais didáticos, o que falta é priorizá-los, sem 

necessariamente criar um momento específico para que isto ocorra. 

Como a jornada de trabalho do/a docente é intensa, seu tempo torna-se 

insuficiente para desenvolver trabalhos de inovação da pratica pedagógica. Dessa 



 

forma propõe a criação de uma equipe multidisciplinar, formada por professores/as 

que se encontram em afastamento de função, para dar suporte técnico pedagógico, 

no que se refere aos conteúdos contemplados por este projeto. Esta equipe 

atenderá aos/às professores/as em suas dúvidas, bem como, por meio do livro 

didático utilizado pela escola, elaborar e sugerir meios para abordar o tema de forma 

objetiva e simples.  

Esta equipe também ficará incumbida de organizar materiais, subsídios 

para o Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, Plano de Trabalho Docente 

e demais normas burocráticas necessárias para que a escola desenvolva sua 

proposta pedagógica, podendo assumir inclusive a função de “educadores/as 

sexuais” dentro do espaço escolar. Dessa forma o apoio se estenderá também 

aos/às alunos/as, pais ou responsáveis, enfim atender toda a escola, sem assumir 

uma postura determinista. 

Já é hora, então, de assumirmos e construirmos a nossa própria história, 

no que tange ao ensino da sexualidade nas escolas (Figueiró 2006, p.71).   

Para que esta proposta tenha aceitação, estas e estes profissionais 

deverão ser convidados a assumir este desafio, dando voz e vez aos mesmos e 

respeitando suas condições e possibilidades.  

O trabalho de educação sexual desenvolvido no Grupo de Estudos 

(2015) foi importante para os/as professores/as, pois demonstraram atitudes 

diferenciadas no decorrer do ano letivo, no sentido de mostrar interesse em assistir 

outros filmes, vídeos e artigos, em relação à temática diversidade sexual, além de 

confeccionarem materiais pedagógicos para suas práticas em sala de aula, 

envolvendo também a participação dos/as alunos/as. Durante o processo também 

pudemos observar que o trabalho de conscientização e motivação dos/as 

professores/as sobre o tema será lento, pois existem divergências entre costumes, 

crenças e cultura de muitos deles, apesar disso, não foi algo impossível. Muitos dos 

participantes perceberam que a questão não é aceitar e sim respeitar as diferenças. 
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