
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

Campus Universitário de Jequié/BA 
Programa de Pós-Graduação 

- Educação Científica e Formação de Professores - 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“DURANTE O CURSO EU VI VÁRIAS PESSOAS 
MEXIDAS...”: EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORAS/ES EM 

UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE 
GÊNERO E SEXUALIDADE.   

 
 

BEATRIZ RODRIGUES LINO DOS SANTOS 
 

- 2018 - 



 

 

 
BEATRIZ RODRIGUES LINO DOS SANTOS 

 
 
 
 
 

 
“DURANTE O CURSO EU VI VÁRIAS PESSOAS 

MEXIDAS...”: EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORAS/ES EM 
UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE 

GÊNERO E SEXUALIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para obtenção do título Mestre em 

Educação Científica e Formação de Professores  

 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza  

 

 

 

 

 

 

Jequié/BA – 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafaella Câncio Portela de Sousa - CRB 5/1710. Bibliotecária – UESB - Jequié 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

S237d    Santos, Beatriz Rodrigues Lino dos.         

            “Durante o curso eu vi várias pessoas mexidas...”: experiências de professoras/es em um curso de 

formação continuada sobre gênero e sexualidade / Beatriz Rodrigues Lino dos Santos.- Jequié, 2018. 

         124f.     

          

               (Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, sob orientação do Prof. Dr. 

Marcos Lopes de Souza)                  

            

1.Formação docente 2.Experiência 3.Gênero 4.Sexualidade I. Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia   II.Título                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        

                                                                                                      CDD – 372.372 

                                        

                                                                                    

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico essa pesquisa a minha mãe, uma mulher que com sua 
força me ofertou tudo de melhor na/para vida e que me 
impulsiona a seguir;  
 
Dedico também ao meu padrinho por ser um pesquisador que 
me inspira e um militante que me ensina com sua coragem e 
garra – GRATIDÃO! 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

―Quem cultiva a semente do amor 
Segue em frente e não se apavora 

Se na vida encontrar dissabor 
Vai saber esperar a sua hora 

Às vezes a felicidade demora a chegar 
Aí é que a gente não pode deixar de sonhar 
Guerreiro não foge da luta, não pode correr 

Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer 
É dia de sol, mas o tempo pode fechar 

A chuva só vem quando tem que molhar 
Na vida é preciso aprender 
Se colhe o bem que plantar 

É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar 
Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé 

Manda essa tristeza embora 
Basta acreditar que um novo dia vai raiar 

Sua hora vai chegar!‖  
(Tá Escrito – Revelação) 

 

Dizem por aí que no período do mestrado acontece de tudo, alguns perdem 

entes queridos, outros ganham anjos queridos; já eu tive a sorte de caminhar ao lado 

de pessoas queridas e extremamente amáveis, aprendendo nesse percurso a 

sobreviver com as chegadas e partidas. Assim, a travessia é fundamental para a 

conquista de bons momentos e ainda que eu goste de reclamar, não poderei deixar de 

afirmar que na travessia encontrei pessoas surpreendentes. Durante o percurso 

houve momentos em que muitas vezes a tristeza foi minha aliada, mas, como diz a 

música, logo erguia a cabeça e seguia a estrada. É interessante perceber também 

como neste processo os ciclos de amizade fortalecem a travessia, algumas pessoas se 

distanciam e outras se aproximam como possibilidade de perceber que a travessia é 

cheia de expectativas e surpresas. 

Considero importante iniciar agradecendo a Espiritualidade, afinal toda 

gratidão que sinto em meu espírito é a garantia que Eles me mantiveram firme, por 

mais que eu tenha pensado muitas vezes em desistir. A certeza da presença de Deus 

e de Nossa Senhora é que me acalmou e afagou durante toda minha vida... 

 Gratidão a Casa São Francisco de Assis, onde mesmo eu não sendo 

merecedora, a energia de paz e amor sempre estiveram próximas a mim; estendo 



 

 

toda minha GRATIDÃO de forma especial a minha mãezinha Dete, minha mãezinha 

Helena e meu paizinho Beleleu, sem vocês aqui no Planeta Terra a vida seria mais 

difícil, vocês três são a prova física de que o nosso jardim, para ficar repleto de flores 

e frutos no futuro é necessário ter excelentes jardineiros como vocês. Afinal, vocês 

sempre me ensinaram que um coração que deseja florescer é preciso à sabedoria da 

semeadura, a sensibilidade de regar os momentos oportunos e aprender que silenciar 

também é uma forma de regar nossas aprendizagens. E acima de tudo, a delicadeza 

de um plantio carregado de serenidade, caridade, amor e paz... E quando a vida 

começou a florescer senti dentro de mim toda paz, gratidão e felicidade em meu 

coração. Muito obrigada por todo aprendizado, vocês são essenciais para minha vida, 

muito ainda quero conquistar e por isso muito tenho que aprender! 

Em seguida gostaria de dizer com toda a certeza deste mundo que o amor de 

minha mãe me trouxe até aqui, todas as abdicações em sua vida por mim e pelo meu 

irmão valeram a pena, pois se a caminhada muitas vezes se fez pesada, você me 

mostrou novas possibilidades de caminhar de forma tranquila, essa vitória é sua, 

obrigada por ser meu alicerce, todas as formas de agradecimento ainda são poucas, 

pois sem dúvidas, escolhi a melhor mãe do mundo, que muitas vezes apesar de 

nossas diferenças, ainda assim prevalece o amor, te amo demais. Gratidão também 

ao meu pai, que mesmo sem compreender a vida acadêmica, esteve ao meu lado e do 

seu jeito me ofertou o único amor que sabes me doar, te amo muito. 

Agradeço de forma especial ao meu padrinho Marcos e minha madrinha 

Karla, posso afirmar que eu os escolhi para esse lugar porque sabia que vocês se 

tornariam um porto seguro, tanto no período do mestrado, como na vida, gratidão a 

todos os conselhos e contribuições para que eu siga no caminho da paz, do amor e da 

caridade. 

Um agradecimento imprescindível a minha família, minha base, pois são 

vocês que me sustentam ao olhar, ao falar, ao caminhar; ainda que agora distantes 

fisicamente, mas eternamente juntos no coração. Junior e Valéria, vocês sem dúvida 

são os irmãos que Deus me ofertou aqui na Terra para cuidarmos uns dos outros, 

gratidão pelos momentos de risos e pelos momentos de gritos que também me 

oportunizaram novos significados para vida, amo vocês. Aqui não me esquecerei de 



 

 

você André, pois hoje você compreende a importância do plantio e eu fico muito feliz 

em saber que a distância não apagou o nosso amor. Agradeço também a Neto, meu 

primo/irmão/amigo obrigada pelo cuidado para comigo. Nossa família é muito 

grande, por isso quero estender os demais agradecimentos em nome de Tia Neuza, a 

mulher a qual inspira a todas/os de nossa família, obrigada tia por acreditar em 

nossa família e nunca desistir de nós. 

A palavra família me remete a muitas lembranças, desde a infância até os 

familiares que a Espiritualidade me ofertou desde a adolescência até os dias de hoje. 

Por isso costumo dizer que não é sorte ter pessoas tão especiais por perto, acredito 

em merecimento e creio também que boas energias se aproximam então a família que 

hoje construí para além da consanguínea é fruto do que eu emano ao Universo, assim 

jamais me esquecerei de meus amores de luta, de garra e energia; gratidão pela 

existência de vocês em minha vida!  

Desta forma, farei referência aos irmãos que a vida me trouxe: Luli, que nunca 

me abandonou em meio a um turbilhão de descobertas e emoções; a Gabi, que é 

muito mais que uma cunhada é alguém que aprendi amar e perceber reciprocidade – 

amo muito você; a Priscilla, que é um porto/amigo/abrigo, com você ao meu lado a 

caminhada se fez leve; Lorruan, que mesmo com seu silêncio impenetrável tem uma 

sensibilidade enorme em perceber nosso amor; ao Pábulo, que em meio a correria da 

vida nossos encontros transbordam amor, cumplicidades e lealdades; ao Renatinho, 

que muita vezes mesmo sendo um poço de mistério deixa em mim uma paz enorme; 

ao Roniel, que durante toda minha caminhada nunca me abandonou, mesmo quando 

eu me fiz distante, você me ensinou a ser uma pessoa mais sensível e mais reflexiva, 

ainda que eu não quisesse; a Erlon, que hoje é mais que um cunhado, é um cumplice 

e amigo que ganhei nesse período para toda a vida; a minha irmã Suzane, que 

consegue retirar de mim o melhor sorriso, a melhor gargalhada e a força para 

permanecer na luta contra toda discriminação e preconceito, você além de me 

inspirar, me alegra – te amo; gostaria de estender os demais agradecimentos a minha 

irmã que conheci por meio do grupo de pesquisa, Laís e que sempre esteve próxima 

para compartilhar momentos de aprendizagem e de leveza por meio dos nossos 



 

 

encontros.  Realmente, a espiritualidade nos aproximou e me fez irmã dos melhores – 

GRATIDÃO. 

Um agradecimento carregado de amor, carinho, respeito, fidelidade e 

cumplicidade ao meu companheiro Carlos Diran, que ao meu lado se fez presente em 

todos os meus passos, me fortalecendo, me ajudando, me relaxando e me fazendo 

uma mulher extremamente feliz apesar de toda turbulência da vida, te amar é meu 

prazer. Quero viver ao teu lado e compartilhar novas emoções – GRATIDÃO! 

Gratidão também a Jucileide, que mesmo sem compreender a trajetória 

acadêmica sabe da necessidade dos estudos. Mulher guerreira que apesar de tantas 

dificuldades que passou na vida subverteu as dores em amor e me oferta todos os 

dias um pouco dele por meio do cuidado e carinho, tenho muita admiração por você, 

obrigada por cuidar de mim e compreender esse período – te amo muito! 

Agradeço as/os minhas/meus colegas do mestrado acadêmico que fizeram 

dessa caminhada mais satisfatória, em especial ao ―Grupo Certo‖: Janaína, 

Nayomara, Raviellen, Dani Machado e principalmente a minha anjinha Fernanda, 

pois nesse percurso caminhar ao lado de vocês, foi (re)aprender muitas coisas da/na 

vida, inclusive a ter mais paciência e sabedoria, sabendo que tudo tem sua hora, me 

emociono quando lembro de tudo que vivemos juntas. Obrigada meninas por tudo – 

gratidão! 

Agradeço também ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores que me proporcionou esse momento de aprendizagem, 

agradeço especialmente aos docentes desse Programa que me movimentaram de 

forma que eu tenha refletido e construído novos olhares para a educação a partir de 

seus ensinamentos, carinhosamente estendo minha gratidão a/aos professoras/es 

Ana Cristina, Daisi Chapani, Júlio Razera e Silvana do Nascimento. Agradeço 

também a secretaria do Programa, especialmente a Leinad e Laila que com muita 

tranquilidade sempre nos mostrou que tudo daria certo – Gratidão! 

As/os amigas/os do Grupo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Diversidade 

Sexual, aprendo a cada instante com todas/os vocês, venho aprendendo que 

juntas/os somos mais fortes e por isso existe uma necessidade de nos mantermos 

unidas/os e fortalecidas/os nas discussões, contra todo tipo de sexismo, homofobia, 



 

 

transfobia e lesbofobia, somos a favor do amor, do respeito e da dignidade humana. 

Aqui, agradeço a/aos amigas/os de luta, Jefferson, Lânia, Suse, Rita, Vitor e tia Cris, 

pois caminhar ao lado de vocês é o que desejo para vida, obrigada por serem 

alicerces tão importantes.  

Agradeço também ao Órgão de Educação e Relações Étnicas – ODEERE que 

me ensinou a ser mais humilde e humana aprendendo que a vida acadêmica deve ser 

aliada da cumplicidade humana e do respeito ao próximo. Estendo meus 

agradecimentos a professora Marise de Santana que foi minha coordenadora e hoje é 

muito mais; a considero uma mãe/amiga que sempre está por perto para me 

proteger e ensinar nos momentos oportunos. Agradeço também ao pai/amigo 

Natalino Filho que dentro e fora do espaço do ODEERE nunca me abandonou – 

gratidão. 

 Jamais me esquecerei das/os amigas/os para além do universo acadêmico, 

todas/os que se fizeram presentes, obrigada Vini (irmão), Danilo, Celiane, Silvana, 

D. Judite, D. Idalia, Ozeias, Cláudia, Danusa, Heitor e Maviel por se fazerem 

presentes em minha vida. Estendo a minha gratidão as famílias Menezes, Pereira e 

Reis que nunca me abandonaram e souberam compreender a minha ausência por 

conta das tarefas acadêmica. 

Gratidão aos novos chegados do município de Eunápolis, pois ao lado de 

vocês venho compreendendo que Deus só nos aproxima de pessoas com a mesma 

energia que a nossa, portanto, vocês são pessoas do bem, muito obrigada a Viviane, 

Larissa, Gabriela, Katiuscia, Valmir, Evelyn e Daiana, não tenho dúvida que vocês 

foram essenciais para que eu conseguisse concluir essa etapa de forma mais 

tranquila, aprendi que a família que podemos escolher é a que nos ensina, nos 

protege e nos alegra. Estendo esses agradecimentos a todas da Creche Irmã Benta 

Fedelina Cinelli que cotidianamente me ensina que a educação é feita com e por 

amor e que as crianças que ali estão são nossa esperança e nosso real motivo e 

incentivo pela profissão. As colegas, que conquistei na creche e que já fizemos laços 

importantes para caminhada, minha eterna gratidão a Lidiane, Marilene, Luzimaria, 

Marcia, Luciana, Grace e Ruth que souberam entender a minha ausência presente.  



 

 

Gostaria de agradecer especialmente a/aos amigas/os que se foram, porque 

concluíram sua caminhada no plano terrestre e tiveram que seguir. Para nós que 

ficamos ainda é difícil compreender. No dia da seleção para o mestrado eu perdi uma 

amiga querida. Emanuelle (in memorian), certa feita tu me disseste que me veria 

brilhar e sei que de onde você se encontra tem visto mais esse passo da minha vida – 

dedico essa vitória a você, que mesmo com todas as dificuldades da vida buscou aqui 

no Planeta Terra ser uma pessoa melhor. Gostaria de declarar também o meu amor 

por André Andrade (in memorian); você, que no percurso até o mestrado foi meu 

primeiro (co)orientando da graduação, em seu e-mail tinha a seguinte frase: 

"ninguém pode fugir de sua própria história", você não fugiu da sua e por isso teve 

que seguir em frente, minha admiração por você será eterna, não consegui dizer em 

vida o quanto te amei – obrigada por tudo! 

De forma imprescindível quero agradecer as professoras e o professor que 

fizeram parte dessa investigação, sem dúvida vocês são a parte fundamental e 

essencial desse trabalho, obrigada pelo carinho e pela compreensão em nossos 

diálogos. Aprendi com cada palavra de vocês, me senti tocada em alguns momentos 

e passei a refletir a partir das entrevistas – serei eternamente grata pela oportunidade 

de aprender com vocês. 

Com o coração carregado de gratidão, também agradeço a banca examinadora, 

prof. Dr. Anderson Ferrari e ao prof. Dr. Alfrâncio Ferreira Dias pelas valiosas 

contribuições desde a qualificação até a conclusão do trabalho final. O olhar 

precavido de vocês fizeram com que eu tivesse mais oportunidade de (re)pensar 

sobre a formação docente e as questões de gênero e sexualidade – a vocês minha 

eterna gratidão. 

Gratidão ao grande mestre Marcos Lopes de Souza, você que é meu pai, 

amigo, abrigo, conselheiro e acima de tudo um eterno orientador. O ser humano que 

és me ensina a ter comprometimento profissional e para, além disso, me ensina a ser 

uma mulher do bem, agradeço por todos os ensinamentos e principalmente por não 

ter desistido de mim, quando até eu mesma pensei que não conseguiria, você se fez 

presente e me ensinou a ter força para vencer a vida apesar dos atravessamentos. 

Mais do que isso, tu me ensinaste que na vida às vezes precisamos fazer escolhas e 



 

 

acreditar em nós próprios antes de acreditar no próximo – eu te amo e quero você 

sempre por perto. 

Por fim, como diz Mariene de Castro ―eu carrego patuá, uso figa de Guiné, 

aqui não sobra dinheiro, mas também não falta fé...‖, afinal durante esses dois anos 

eu aprendi que ―na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar e é Deus 

quem aponta a estrela que tem que brilhar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, 

manda essa tristeza embora, basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai 

chegar!‖(Revelação), minha hora chegou! 

Gratidão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“E eis que ali me encontro 
Entre pequenos jovens, grandes e velhos 

Entre gente 
Que a todo momento vive 

E vivendo me mostra o que é possível 
Viver as margens 

E eis que ali me perco 
Diante de tudo que sou, eu pensava ser 

Diante de olhos que derrubam tudo que sei 
Entre vidas que me provocam 

Me fazem reaprender 
Ser outra, enfim 

Diante de outros 
Que a todo momento escapam 

Daquilo que penso ter nas mãos 
Fogem, mas ao mesmo tempo, ficam 

Permanecem 
Estabilidade instável 
Ser, não ser, ser outro 

Sou outra 
E... por enquanto, assim 

Pois o que sou, não tem ponto final, 
Mas reticências...” 



 

 

RESUMO 
 

Esta investigação objetivou identificar e analisar os possíveis desdobramentos de um 
curso de formação continuada sobre diversidade de gênero e sexual para os/as 
docentes e a suas práticas educativas. Destaco que este estudo está ancorado nos 
estudos pós-críticos, baseando-me em autoras/es como Michel Foucault, Jorge 
Larrosa, Guacira Lopes Louro, Richard Miskolci, Dagmar Meyer, Marlucy Alves 
Paraíso, Anderson Ferrari, Marcos Lopes de Souza, dentre outras/os. Desta forma, 
este trabalho se construiu nas subjetividades que estão entrelaçadas na pesquisa 
qualitativa, baseando-se em questionamentos das verdades e das certezas absolutas, 
aguçando um olhar para as incertezas, com a ambiguidade e provisoriedade. Desta 
forma, para responder ao objetivo da pesquisa, busquei aquelas/aqueles docentes 
que concluíram o curso de formação continuada em diversidade de gênero e sexual 
ofertado por uma universidade estadual baiana, campus de Jequié-BA. O curso de 
formação continuada teve 4 turmas, sendo desenvolvido anualmente nos períodos de 
2009 a 2013, exceto no ano de 2012, pois estava aguardando o recurso financeiro para 
a sua execução. A carga horária anual da formação era de 200 horas. Para a escolha 
das participantes, elegi alguns critérios: atuarem na educação básica; terem concluído 
o curso em turmas diferentes; trabalharem em escolas diferentes e, se possível, de 
outras cidades que não apenas aquela em que ocorreu o curso e interesse em 
participar da pesquisa. Como ferramenta de produção das informações foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas gravadas em áudios e, posteriormente, 
transcritas na íntegra com sete professoras e um professor. Nas análises 
desenvolvidas entendeu-se que após a formação docente, algumas/alguns 
professoras/es conseguiram desenvolver atividades no ambiente escolar sobre as 
discussões de gênero e sexualidade com maior propriedade e encorajadas em lidar 
com os conflitos e tensões envolvendo esse debate, enquanto outras/os mesmo 
passando pela formação e sendo tocadas/os ainda não se sentiam confortáveis para 
levar esse debate para o âmbito escolar. Para algumas/alguns docentes, a formação 
docente deixou marcas, pois embora tenham ido fazer o curso por outros interesses, 
perceberam como existiam normatizações e preconceitos que aprenderam em toda 
vida e que o curso as/os ajudou nas suas relações pessoais, como também no 
trabalho docente, tendo maior sensibilidade em olhar essas questões no ambiente 
escolar. Algumas/alguns docentes sugeriram que a transgeneridade possa ser uma 
das temáticas de novas propostas de espaços formativos sobre gênero e sexualidade. 
Também relataram que os cursos poderiam ter mais ações educativas contínuas nos 
espaços escolares, além de uma articulação maior com as famílias e demais pessoas 
da comunidade extraescolar. 
 
Palavras-chave: Formação docente; experiência; gênero; sexualidade. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to identify and analyze the possible consequences of a 
continuing education course on gender and sexual diversity for teachers and their 
educational practices. I emphasize that this study is connected with post-critical 
studies, based on authors such as Michel Foucault, Jorge Larrosa, Guacira Lopes 
Louro, Richard Miskolci, Dagmar Meyer, Marlucy Alves Paraíso, Anderson Ferrari, 
Marcos Lopes de Souza among others. Therefore, this work was built on the 
subjectivities that are intertwined in qualitative research, based on questions of 
truths and absolute certainties with ambiguity and provisionality, taking a look at 
uncertainties. Thus, in order to respond to the research objective, I met some teachers 
who completed the course of continuing training in gender and sexual diversity 
offered by a state university in Bahia (UESB), Jequié campus. The continuing training 
course had 4 classes and was developed annually from 2009 to 2013, except in 2012 
since it was necessary the financial support for its execution. The annual workload of 
the course was 200 hours. To choose the participants, I adopted some criteria: to 
work in basic education; have completed the course in different classes; work in 
different schools and, if possible, work in other cities not only the one in which the 
course took place and have interest in participating in this research. As a tool for the 
production of information, semi-structured interviews with eight teachers were 
recorded in audios and later transcribed in full. In the analyzes carried out, after the 
teacher training, some teachers were able to develop activities in the school 
environment about gender and sexuality debates with deeper knowledge and they 
were encouraged to deal with the conflicts and tensions about this topic, while other 
teachers who took the same training course did not feel comfortable about discussing 
this topic in their classrooms. Although some teachers took the course aiming at 
other interest, the teacher training left marks on these teachers because they realized 
some norms and prejudices learned throughout their lives. The course helped in their 
personal relations and their work as a teacher, creating a growing understanding of 
these issues in school environment. Some teachers have suggested that 
transgendering may be one of the themes of new proposals for formative spaces on 
gender and sexuality. They have also reported that the courses could have more 
continuous educational actions in the school environment, besides a closer 
connection between the families and other people from community. 
 
Key-words: Teacher training; experience; gender; sexuality. 
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AS MARCAS DE UMA TRAJETÓRIA: A CAMINHADA ATÉ 

MINHA PESQUISA (...) 

 

―Que o mundo é sortido 
Toda vida soube 

Quantas vezes 
Quantos versos de mim em minha’alma houve 

Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente 
Tudo carrega seus tons, seu carmim 

O vício, o hábito, o monge 
O que dentro de nós se esconde 

O amor 
O amor 

A gente é que é pequeno 
E a estrelinha é que é grande 

Só que ela tá bem longe 
Sei quase nada meu Senhor 

Só que sou pétala, espinho, flor 
Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator 

Água, terra, calmaria e fervor 
Sou homem, mulher 

Igual e diferente de fato 
Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e 

estupefato 
Sou ser humano, sou inexato 

Passarinho de toda cor 
Gente de toda cor 

Amarelo, rosa e azul 
Me aceita com eu sou 
Eu sou amarelo claro 

Sou meio errado pra lhe dar com amor 
No mundo tem tantas cores 

São tantos sabores 
Me aceita como eu sou‖ 

De Toda Cor - Renato Luciano 

 

Historicamente, temas como diversidade de gênero e sexual foram 

entendidas/as como inadequados para serem abordados nas escolas. Tais discussões 

são marcadas pelas relações de poder, onde alguns discursos são mantidos na escola 

e outros silenciados. As discussões sobre a sexualidade, por exemplo, eram voltadas 

para os temas relacionados às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ou a negação da masturbação, já 
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nas relações de gênero eram debatidos apenas discursos sobre a gravidez na 

adolescência (ALTMANN, 2013). 

Ainda nos dias atuais é comum perceber entre as/os professoras/es a 

dificuldade em abordar tais questões, porque ainda se tem a ideia de que essas 

temáticas devem ser inseridas apenas no campo biológico ou restritas ao ambiente 

familiar. Na educação, observamos a reiteração da heteronormatividade, na qual, 

todas/os devem ser naturalmente heterossexuais. Dessa forma, existe uma 

preocupação intensa em afirmar a heterossexualidade como expressão legítima da 

sexualidade, negando outras expressões da sexualidade. Nas instituições escolares, 

geralmente, estas questões provocam inquietações e atritos entre a comunidade 

escolar e a família (LOURO, 2011). 

Apesar do avanço de discussões, ainda carecemos de refletir amplamente 

sobre as diversidades que existem nos ambientes escolares. Muitas vezes é preferível 

reiterar normas sociais e culturais de longos séculos, do que possibilitar um olhar 

para o novo, para novas possibilidades. Ainda é mais fácil perceber entre as pessoas 

a negação das diferenças do que o reconhecimento delas. De modo que, quando 

pensamos a instituição escolar, pensamos em um espaço que respeite os direitos de 

todas/os as/os presentes na instituição, porém a cultura que já vem impregnada nas 

pessoas referente às questões de gênero e sexualidade torna difícil o respeito mútuo 

no local, tanto de alunas/os, quanto de professoras/es, também por isso, a 

necessidade da formação docente, para que existam novas oportunidades de 

participação em discussões que contribuam para a reflexão das/os docentes.  

Assim, a formação docente pode possibilitar a/o professor/a uma 

oportunidade de ter um olhar mais reflexivo para o âmbito escolar e que esse olhar 

ultrapasse os conteúdos programáticos, bem como os muros das escolas. Ferrari e 

Castro (2013) nos fazem refletir, 

 

A formação docente pode ser um espaço/tempo em que os/as 
professores/as têm a oportunidade de desconstruir concepções 
naturalizadas, abalar certezas prontamente construídas, revisar seus 
próprios valores, colocá-los sob suspeita, repensar os currículos 
escolares e as práticas pedagógicas, com vistas à ampliação das 
noções de saberes legítimos e da pluralidade em torno da vivência da 
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sexualidade, percebendo, também, sua contingência (FERRARI; 
CASTRO, 2013, p. 23). 

 

Pensando nessas questões revisitei minha memória e me percebi tão envolvida 

nas questões de gênero e sexualidade, compreendendo que ao longo dos anos fui me 

constituindo e me movendo nessas temáticas, muito mais do que imaginava. Desta 

forma, enquanto sujeito-pesquisadora, acredito ser necessário dar lugar aquilo que 

me trans-forma e tudo que vem me inquietando. As marcas que carrego dizem muito 

do que eu sou e muito do que um dia eu quis ser, por isso acredito ser relevante 

descrever um pouco desse processo, algumas das vivências, aquelas que produziram 

experiência, sobre todo o processo que me move, dando voz e lugar as marcas e aos 

saberes singulares e particulares que vêm me constituindo. 

Antes de apresentar o meu lugar de fala, gostaria de dizer que por muito 

tempo desejei que as pessoas me aceitassem apenas como sou, na verdade, até hoje 

tenho esse desejo de que haja um respeito mutuo entre as pessoas, sem ter que se 

preocupar como o outro vive, pensa e diz ao meu respeito. E foi por isso que iniciei 

com a música de Renato Luciano, intitulada como ―De toda Cor‖, porque ela 

representa o que eu desejo para vida e para o mundo, afinal se o mundo tem tantas 

cores e diversos sabores por que não viver como queremos, sem rótulos e sem 

prescrições? Talvez, Renato Luciano fale muito do que eu sempre desejei para minha 

vida.  

Agora gostaria de apresentar o meu lugar de fala. Sou nascida e criada em 

uma cidade do interior da Bahia, atualmente considero-me uma mulher negra, pobre, 

moradora de bairro periférico, e umbandista. Filha de uma professora da rede 

pública e de um pai com o nível de escolaridade no ensino fundamental incompleto, 

também servidor público. Tenho um irmão, por parte de pai e mãe, e mais quatro 

irmãos por parte paterna. 

Buscando pensar sobre a minha infância, recordo-me que esse momento foi 

marcado como um lugar de fragilidade e delicadeza, pois sempre fui aquela que 

precisava de ajuda, por conta de alguns problemas de saúde (bronquite, asma, 

sinusite, rinite entre outras). Existia uma preocupação exacerbada com meu bem-

estar. Então, naquela época, não me era permitido brincadeiras que utilizassem de 
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esforço físico. Assim, para entrar na brincadeira, eu era sempre vista como ―café com 

leite‖ expressão que é utilizada, em minha cidade, para pessoas que apesar de 

estarem na brincadeira, eram neutras e não podiam receber nenhuma penitência 

e/ou fazer nenhum esforço. 

Hoje, compreendo que tal ―fragilidade‖ era atribuída para além das 

dificuldades que tinha com a saúde, pois a menina delicada e indefesa que me tornei, 

fez parte de um processo de fuga, um escape de algumas situações vivenciadas em 

casa, dentre elas o alcoolismo do meu pai e a não aceitação, por parte dele, da 

religião de minha mãe, que na época era espírita. 

Em seguida, em minha adolescência fui me constituindo como uma menina 

que usou de outros mecanismos para se sobressair em meio as/os amigas/os. Assim 

comecei a ter prazer por estudar, e sempre gostava de resolver os problemas de 

todas/os, alguns até me diziam que eu era a ―advogada‖ e a ―psicóloga‖ delas/es, 

pois as/os oportunizava desabafar e sempre as/os defendia. Ainda assim, o lugar da 

fragilidade era mantido como prioridade em minha vida. Enquanto meu irmão era 

visto como uma criança sadia, esperta e forte, o meu lugar foi dado de amiga, 

conselheira e frágil, pois são os lugares construídos do que é ser menina e do que é 

ser menino para a nossa sociedade e prontamente reiterado pela minha família. Essas 

marcas de alguma forma ainda surgem e lutar contra esses pensamentos é também 

me refazer e me repensar a mulher que me tornei. 

Quando eu tinha treze anos de idade, meu pai e minha mãe se divorciaram e a 

partir desse momento me submeti a usar a capa de uma pré-adolescente, pois eu 

precisava ajudar minha mãe nos processos do cuidado com a casa, aprendendo a ser 

uma menina/mulher que deveria aprender a ajudar minha mãe e por ser a única 

filha, o exemplo de mulher da minha mãe deveria ser transferido para mim, então a 

fragilidade não cabia mais, fui me consolidando como uma menina que apesar de 

todos os problemas de saúde, teria que ser o apoio do seio familiar.  

Com o tempo fui percebendo que esse lugar tem marcas profundas, pois para 

algumas amigas de minha mãe eu não era apenas uma filha, mas sim a filha de uma 

mulher divorciada. Recordo-me que uma vez no grupo de jovens do Centro Espírita 

que participávamos, uma das mães de uma amiga minha, disse que sua filha não 
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poderia sair comigo, pois eu era ―filha de Idalia‖ e que as pessoas poderiam 

comentar. Na época não compreendia muito bem aquela expressão. Hoje entendo 

que a preocupação era de como a sociedade compreenderia a filha de uma mulher 

divorciada interagindo com outras meninas ―recatadas e do lar‖. Com o passar do 

tempo outras atitudes das/os amigas/os de minha mãe foram me inquietando e me 

fazendo perceber que o carinho que as pessoas tinham por mim existia, mas havia 

um limite para essa afeição, assim toda essa amizade poderia acontecer no Centro 

Espírita, fora de lá as meninas não podiam sair comigo para não ficarem ―faladas‖. 

Afinal, qual risco as minhas amigas teriam próximas a mim? Por que distanciar? O 

que temiam? O que fazia das minhas amigas serem superiores a mim? 

Nesse grupo de jovens havia muitas reuniões nas casas das/os amigas/os e 

esses encontros eram marcados de risos, brincadeiras e diálogos. Durante toda minha 

adolescência foram nesses espaços que fui me constituindo. Só que as brincadeiras 

que, comumente, aconteciam com minha mãe, me tiravam do lugar. Nossas/os 

amigas/os diziam que minha mãe tinha de ―dançar com todos os homens casados, 

porque ela era a única que não tinha seu homem‖ ou que ―ela era daquele jeito 

porque nunca mais tinha tido relações sexuais‖, dentre outras ―brincadeiras‖. De 

alguma forma esses dizeres me machucavam, porque eu não gostava de como minha 

mãe era vista, só porque ela era uma mulher que ―não tinha um homem‖ não queria 

dizer que ela não seria feliz ou satisfeita consigo mesma. Cada palavra dita pelos 

nossos amigas/os ressoavam no meu ouvido ao ponto de pensar, será que vai ser 

assim para sempre? Depois da minha mãe eu serei a próxima a ficar nesse lugar? 

Essas reflexões me fazem lembrar Jorge Larrosa (2014) quando ele diz que: 

 
[...] as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, 
funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Eu creio no 
poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos coisas 
com as palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco. As 
palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com 
pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma 
suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. 
E pensar não é somente ―raciocinar‖ ou ―calcular‖ ou ―argumentar‖, 
como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar 
sentido ao que somos e ao que nos acontece e isto, o sentido ou o 
sem-sentido, é algo que tem haver com as palavras. E, portanto, 
também tem haver com as palavras o mundo como nos colocamos 
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diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que 
vivemos. E o modo em que reagimos em relação a tudo isso 
(LARROSA, 2014, p. 16-17).  

 

De certo modo, esse grupo de jovens funcionava como um tipo de formação 

que regulava nossos pensamentos, atitudes e ações. Naquela época o grupo me 

ajudou em diversas coisas, inclusive suprimiu a falta do meu pai, porque muitos me 

chamavam de filha e o carinho que tinha também era recíproco. Apesar de toda 

diferença que acontecia em relação à minha mãe, naquele momento sei que existia 

amor e admiração. Mas, com o passar do tempo fui perdendo o interesse em 

caminhar ao lado de algumas das pessoas desse grupo, porque ao mesmo tempo em 

que sentia um carinho, também percebia que muitos ali só tinham o interesse em 

ditar regras para a minha vida e para a vida da minha família, sempre baseadas na 

religião; ao ponto de uma dessas pessoas propor que eu namorasse com um dos 

jovens que na época ainda não havia se assumido gay, mas já havíamos percebido 

que ele vivia no armário. Quando decidi não ter um relacionamento que só existiria 

para os outros, comecei a pensar que aquele controle me incomodava e não queria 

permanecer vivendo daquela forma, afinal como as pessoas diziam me amar e 

estavam me pedido para viver em um relacionamento de fachada? 

Ressalto que a minha infância e início da adolescência também foram 

marcadas por um controle especificamente da minha mãe e do meu irmão, pois, para 

que eu não sofresse, eles me colocaram em um lugar ―essencialmente puro‖, aquele 

que era marcado pela menina atenciosa, prestativa, inteligente, desprotegida e que 

sabia lidar com todos os problemas apesar da pouca idade, em alguns momentos 

cheguei até acreditar em minha fragilidade, hoje cada passo que se distancia desse 

posicionamento é uma aprendizagem e enriquecimento para mim. 

Assim percebo como as questões de gênero1 e sexualidade2 foram me 

constituindo e me colocando em um lugar que, talvez eu nunca quisesse estar. As 

                                                           
1 Neste trabalho, compreendo [...] 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 esta 
definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995, p. 75). 
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instituições como família, igreja e medicina foram fundamentais no meu processo de 

disciplinarização, me fazendo acreditar que eu devia obediência e respeito absoluto. 

Para além desse lugar, tais vivências foram me possibilitando reações e depois de um 

tempo a coragem para dizer que não aceitava algumas daquelas situações.  

Por meio desse processo consigo perceber como ao longo da vida as 

demarcações socioculturais do feminino e do masculino foram me produzindo em 

determinados padrões e por mais que ainda não houvesse entrado nas discussões, o 

lugar que me foi apresentado sempre me incomodou, pois aprendi que sexo-gênero-

sexualidade deveria caminhar de forma  alinhada e numa suposta coerência (p. ex., 

sendo nomeada como mulher, deveria ser feminina e gostar de homem), sendo que 

tudo aquilo que escapasse desse ―padrão‖ seria visto como anormal e desviante. 

 Saliento aqui que a minha produção enquanto heterossexual ocorre por ter os 

meus desejos e prazeres ainda contemplados na heterossexualidade, o que não foi em 

nenhum momento uma obrigação vivenciá-la. Mas, fui ensinada e até aos vinte anos 

de idade compreendia que as relações sexuais só deveriam ser feitas com e por amor, 

e para ter um relacionamento estável e sólido seria necessário ter certeza que ―seria 

feliz para sempre‖ como nos contos de fadas, e que antes de ter e pensar em qualquer 

relacionamento, eu precisaria ser funcionária pública, ter estabilidade financeira para 

assim não depender de ninguém financeiramente e nem emocionalmente, que já se 

distancia do padrão de ser mulher idealizado e imposto pela sociedade.  

Acredito que minha mãe me ensinou a pensar desta forma, porque foi a forma 

que ela conseguiu de me manter na norma e tentar escapar de mais comentários e 

especulações sobre nossas vidas. Automaticamente eu reproduzir esses 

ensinamentos, por entender naquele momento que eu não poderia dar margem as 

pessoas falarem de mim, e eu teria que ser um orgulho para minha mãe.  

E foi nessa caminhada que consegui chegar ao ensino superior, sendo aluna do 

curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus 

                                                                                                                                                                                     
2Neste contexto, venho compreendendo a sexualidade como um ―Dispositivo da 
modernidade constituído por práticas discursivas e não-discursivas que produzem uma 
concepção do indivíduo enquanto sujeito de uma sexualidade, ou seja, saberes e poderes que 
buscam normalizar, controlar e estabelecer ―verdades‖ acerca do sujeito na relação com seu 
corpo e seus prazeres (FOUCAULT, 1988, p.68). 
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Jequié. Pouco a pouco fui saindo do casulo que minha família tinha preparado para 

mim, e que muitas vezes, percebia-o como confortável para sobreviver. A formação 

inicial atrelada à iniciação científica e os estudos sobre as questões de gênero e 

sexualidade permitiram perceber que por mais que eu desejasse estar no centro, lá 

não era meu lugar e que eu só desejava o tempo todo não ser apenas um abjeto, ficar 

de fora ou ser diferente. Ou seja, o lugar do centro era o desejável para escapar da 

margem. Assim, foi aflorando o desejo por estudar as questões de gênero, de 

sexualidade para tentar compreender qual a minha posição diante dessas questões, 

mesmo eu estava e de como eu passei anos de minha vida idealizando amigas/os 

que talvez eu nunca as/os tivesse de verdade. 

Comecei a participar de movimentos na Universidade que me garantiram 

refletir sobre minha vida, e sobre minha formação acadêmica que estava iniciando. 

No movimento estudantil fui presidenta do Centro Acadêmico de Pedagogia e 

também fiz parte do Diretório Central dos Estudantes – DCE. Esses lugares me 

garantiram reflexões sobre o universo acadêmico e aprendizagens como militante. 

Também houve outros processos de formação como o estágio renumerado na creche 

da Universidade. Lá aprendi a trabalhar com crianças, quando algumas situações 

começaram a me inquietar.  

Uma das vezes foi quando fomos levar as crianças da sala que eu estagiava 

para o refeitório, e chegando lá eu percebi que faltavam dois dos alunos. Quando 

senti a falta deles, fui até a sala eles não estavam. Procurei no parque, na sala do sono 

e quando os encontrei, eles estavam na sala de outra professora, um menino deitado 

sem o short com o bumbum para cima e o outro menino em pé com o pênis para o 

lado de fora, segurando-o. Eles estavam rindo da situação. Ao entrar na sala eles se 

assustaram e logo vestiram a roupa, disseram ―estávamos brincando, tia Bia‖. Eu 

disse ―brincadeira agora não, agora é hora da merenda‖ e, prontamente os levei para 

o refeitório e imediatamente desabafei com a professora regente da sala. Ela me 

pediu que fôssemos conversar com a coordenadora administrativa. Nesse momento 

fiquei decepcionada, pois ela me disse que não poderíamos fazer nada, pois essa era 

uma situação muito difícil e que não tínhamos prova concreta; as famílias das 

crianças poderiam não gostar e interpretar seus/suas filhos/as como homossexuais e 
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isso não seria bom para creche. Para solucionar o caso, ela sugeriu que eu buscasse 

ter mais atenção com esses dois meninos para não acontecer novamente. Quando a 

coordenadora pedagógica foi acionada, ela apenas reiterou a fala da coordenadora 

administrativa, destacando que o melhor a ser feito era ―fingir que nada aconteceu‖ e 

como solução solicitou que a professora regente fizesse um projeto para que as 

crianças pudessem conhecer seus corpos e entender que cada um deve cuidar do seu 

próprio corpo. O projeto foi realizado, no sentido de assegura os corpos das meninas 

e os corpos dos meninos, as crianças passaram a conhecer apenas duas 

possibilidades.  

O silenciamento foi atitude escolhida pela creche, igualmente escolhida pelas 

coordenadoras, mas não por mim. Permaneci inquieta em não poder mais falar sobre 

aquela situação e angustiada por também não poder dialogar mais com as crianças 

sobre aquele momento. Quando comecei a fazer parte do grupo de estudos e 

pesquisas em gênero e sexualidade - GEPGDS, comecei a desabafar com o líder do 

grupo do por que ainda temos que silenciar com situações que vivenciamos nas 

escolas relativas às questões de gênero e sexualidade? Por que tantos/as 

professores/as fingem não ter visto as manifestações das sexualidades dissidentes e 

seguem reiterando a heteronormatividade? Foi quando comecei a perceber os 

desafios socioculturais frente à educação, como também repensar a minha formação 

enquanto docente. 

Em se tratando das temáticas de gênero e sexualidade, é comum perceber em 

alguns professoras/es a dificuldade em abordar tais temáticas na sala de aula, 

porque ainda se entende que está relacionadas ao campo biológico. Se pensarmos nas 

discussões dos corpos, por exemplo, em alguns momentos é possível perceber que 

essas questões podem se dar pelo processo de anulação dos corpos, afinal a sala de 

aula não é lugar para diálogos sobre o desejo, mas sim de sua negação (DIAS, 2014). 

Logo, o silenciamento nas creches e nas escolas nos mostra que ainda precisamos 

discutir essas temáticas nesses espaços.  

Nesse sentido, entendo que discutir gênero e sexualidade tem a ver com as 

situações que experienciamos no decorrer de nossas trajetórias. São as marcas que 
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esses processos deixam em nós que impulsionam as nossas discussões. Como nos diz 

Jorge Larrosa (2014):  

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa, não o que acontece, não o que toca. A cada dia se 
passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 
nada nos aconteça. (...) Nunca se passaram tantas coisas, mas a 
experiência é cada vez mais rara (LARROSA, 2014, p. 18). 
 

De fato, essa experiência foi essencial para que eu percebesse a transformação 

e a modificação das minhas atitudes em minha prática docente, podendo me tornar 

diferente daquilo que era. Diante de tantas vivências que se passaram na minha 

trajetória como estagiaria da creche, esse foi um momento que me tocou, me 

possibilitou olhar com ―novas lentes‖ e me sensibilizar para novas possibilidades de 

trabalho na educação. Deste modo, todos os porquês que tinha em mente, aos poucos 

foram dando lugar a pesquisas, estudos e necessidade de aprofundamento e 

entendimento de tais discussões; além de contribuir para minhas reflexões sobre as 

vivências que passei. 

Ainda no curso de graduação, no ano de 2011 fui aluna do Curso de Formação 

Continuada de Professores(as) nas temáticas de gênero e sexuais e de fato esse curso 

foi um divisor de águas em minha formação profissional. Com base nos relatos que 

escutava, me sensibilizava e passei a pensar e me questionar: afinal, o que estamos 

fazendo nas creches e/ou escolas? Por que temos medo de abordar tais questões? E 

para além de pensar apenas nas docentes, pensava também nas/os discentes e nos 

seus anseios para dialogar sobre tais temáticas. Ao me por a escuta, comecei a 

perceber as transformações que o curso estava me proporcionando e como comecei a 

olhar o espaço escolar como um lugar de possibilidades, de lutas e de investimentos. 

Pensar a formação como um devir plural e criativo, sem padrões e prescrições 

é um desafio que requer mudanças. Corroborando com esse pensamento, Larrosa 

(2002) nos diz que a formação implica em exercitar nossa capacidade de escuta, de se 

ex-por, se colocar à deriva, ler o que as coisas têm a nos dizer. Desta forma, a 

formação docente não da garantia que a/o professor/a se modificará e desenvolverá 



28 

 

trabalhos nas escolas, mas existe uma intencionalidade que a formação venha 

contribuir para um olhar transformador, onde seja possível que as/os docentes 

revejam suas práticas pedagógicas e desconstruam algumas certezas que ao longo do 

tempo foram impostas como verdades absolutas. Ainda assim, não existe garantia 

que depois da formação aconteça uma transformação. 

Ainda em processo de formação, em 2011 iniciei a Iniciação Científica, 

analisando imagens nos livros didáticos de ciências nas questões de gênero em livros 

didáticos de ciências, triênio 2011-2013, sendo que o objetivo da pesquisa foi de 

discutir as compreensões sobre gênero apresentadas nas produções textuais e nas 

imagens dos livros didáticos de Ciências para verificar se os mesmos se constituem 

como materiais educativos e auxiliaram no combate ao sexismo. Esses livros eram 

utilizados em escolas públicas de ensino fundamental (6° ao 9° ano) da cidade de 

Jequié-BA, como bolsista da FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia). Foram momentos de aprendizagens, momento de aprender as 

minunciosidades de uma pesquisa, de perceber as lacunas que existem em livros 

didáticos e como isso afeta diretamente as/os alunas/os na escola. Essa pesquisa 

corroborou para meu trabalho final de curso, no ano de 2013, que teve como título 

central: ―As discussões sobre gênero em livros didáticos de ciências do ensino 

fundamental‖. 

Formei-me no ano de 2013 e permaneci engajada no GEPGDS participando 

ativamente das atividades e debates. No ano de 2014 comecei a trabalhar na 

secretaria do Órgão de Educação e Relações Étnicas – ODEERE da UESB, campus 

Jequié e passei a me envolver ainda mais com a pesquisa e extensão na universidade. 

Saliento que o ODEERE surgiu no ano de 2005 apenas com atividades relativas às 

discussões de raça e etnicidade; no ano de 2014 foi aprovado o Programa de Pós-

Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade – PPGREC no ODEERE, 

assim, as temáticas relativas às discussões de raça, etnicidade, indígena, quilombola, 

gênero e diversidade sexual passaram a fazer parte das linhas de pesquisa do 

ODEERE.  

Ressalto que falo do ODEERE como um momento relevante para eu pensar a 

importância da formação docente, mas nessa investigação vou dialogar com as/os 
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docentes que já fizeram o curso de formação em gênero e sexualidade coordenado 

pelo professor Marcos Lopes de Souza, entre os anos de 2009 a 2013. 

Ao pensar a formação docente, recordo-me das/os professoras/es que 

adentravam o curso de gênero e sexualidade e como algumas/ns delas/es foram 

tocados nesse processo formativo, embora não haja garantias de que todas/os 

passem por essa experiência. Jorge Larrosa (2014) vem explicar que a informação não 

é a mesma coisa que a experiência; então não se pode pensar que todas/os docentes 

que passaram pelo curso foram tocadas, para algumas/ns nada aconteceu, não 

havendo formação e nem trans-formação. 

Nesse contexto, com entradas e saídas de turmas, percebia que a preocupação 

do coordenador do curso de extensão em gênero e sexualidade não era apenas que 

as/os profissionais saíssem de lá capacitados/as para fazer essas discussões nas 

instituições de ensino, mas provocar aquelas pessoas e fazê-las compreender que não 

dá mais para negar essas temáticas, e se as/os docentes já saíssem 

desestabilizadas/os e pensando sobre essas discussões, para o coordenador, já valia a 

pena a manutenção do curso.  

Assim, com esse ir e vir de muitas/os das/os professoras/os no curso de 

formação em gênero e sexualidade, fui me inquietando e querendo saber como 

eles/as estavam após a formação. Ao dialogar com o professor e amigo Alfrancio 

Ferreira Dias que também trabalha com as questões de gênero, sexualidade e 

formação de professores, ele me despertou ―se você tem essa curiosidade porque não 

pensar na análise da prática das/os professoras/es, após a formação continuada em 

diversidade sexual na cidade de Jequié-BA? Se joga, menina‖. De fato, essas palavras 

foram estimulantes e fundamentais para chegar até meus interesses de estudo. 

Aceitei o desafio apresentado e, portanto, minha pesquisa foi desenvolvida 

com docentes que participaram do projeto de extensão contínuo sobre formação 

docente e as questões da diversidade de gênero e sexual desenvolvido na UESB, 

campus de Jequié, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2013, totalizando quatro turmas. 

Parti da seguinte questão de pesquisa: quais os possíveis desdobramentos o curso de 

formação continuada sobre diversidade de gênero e sexual provocou/provoca 

nas/os docentes participantes e em suas práticas educativas? 
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O objetivo geral foi identificar os possíveis desdobramentos do curso de 

formação continuada sobre diversidade de gênero e sexual para as/os docentes e 

suas práticas pedagógicas. Já os objetivos específicos foram: conhecer como as/os 

docentes lidam com as questões de gênero e sexualidade na escola após as vivências 

formativas; discutir quais marcas se construíram nas/nos docentes com a 

participação na formação continuada sobre gênero e sexualidade e identificar e 

analisar os novos interesses sobre gênero e sexualidade que ainda inquietam as/os 

docentes e as sugestões que elas/es apresentam para repensar a proposta do curso de 

formação continuada. 

Para argumentar sobre a importância desta minha pesquisa, em relação à 

dimensão pessoal, quero dizer inicialmente que fui uma das cursistas da turma de 

2011, como já mencionei anteriormente. O curso foi uma abertura para entender 

melhor os entreleçamentos entre as questões de gênero e sexualidade, sem contar que 

como as/os demais docentes, me trouxe contribuições nessas discussões, algo que o 

curso de graduação pouco me possibilitou. 

Quanto à dimensão social, investigar esse curso possibilitou compreender 

melhor quais têm sidos os efeitos desta proposta para as/os docentes que estão na 

escola e, para além disso, com base nos discursos das/os concluintes, a coordenação 

do curso terá oportunidade, se assim desejar, de reformular o urso de Formação, com 

base nas análises construídas com a investigação. 

 No que tange à dimensão científica procurei conhecer o campo de 

conhecimento produzido sobre as questões de gênero e sexualidade no âmbito da 

formação docente, realizando um levantamento na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações – BDTD e verificando se existem pesquisas que se aproximam 

da minha investigação. Saliento que esse levantamento foi feito em maio de 2017. O 

quadro 1 demonstra quais discussões se aproximam desse trabalho. 

A dissertação de Silva (2013) intitulada ―Inflexões de aprendizagem em 

gênero, sexualidade, raça e etnia na formação de docentes em EAD‖ analisa a 

formação continuada em um curso lato sensu de educação à distância em gênero e 

diversidade na escola. O autor buscou identificar, por meio dos registros escritos, os 

discursos produzidos pelas professoras e professores que demonstraram ―inflexões 
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de aprendizagens‖. A pesquisa foi de cunho qualitativo e com base na análise 

documental e temática para que o autor pudesse identificar os saberes registrados e 

produzidos no curso. Com base nos discursos analisados foram identificadas 

algumas aprendizagens significativas por meio da modalidade EAD que 

contribuíram para a reflexão e experiência dos/as professores/as-cursistas. Uma das 

aprendizagens foi quando o autor fez um mapeamento das ideias das/os docentes de 

como compreendiam as discussões de gênero, e posteriormente levantadas algumas 

inflexões de aprendizagens que oportunizou as/os docentes cursistas dessa pesquisa 

revisitarem suas compreensões de gênero, buscando um novo olhar para essa 

temática. 

 

Dissertação/Tese Autoras(es) Título do trabalho 

  
SILVA, 2013 

Inflexões de aprendizagem em gênero, 
sexualidade, raça e etnia na formação de 

docentes em EAD 

 
 

 
RIZZATO, 2013. 

Percepções de professores/as sobre gênero, 
sexualidade e homofobia: pensando a 

formação continuada a partir de relatos da 
prática docente 

Dissertações BRANTES, 2015. Gênero e sexualidade  
Concepções e práticas pedagógicas de 
professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental 

  
RIBEIRO, 2012. 

Corpo, gênero e sexualidade na educação 
física escolar. Uma cartografia das práticas 

discursivas em escolas do Paraná 

  
 

GARCIA, 2015. 

Marcas da experiência na formação docente 
em gênero e diversidade sexual: um olhar 
sobre o curso ―Gênero e Diversidade na 

Escola‖ (GDE) 

  
FREITAS FILHO, 

2009. 

As rosas por trás dos espinhos: discursos e 
sentidos na formação de professores em face 

do debate da homofobia 

  
HAMPEL, 2013. 

―A gente não pensava nisso...‖: Educação para 
a sexualidade, Gênero e Formação Docente na 

Região da Campanha/RS 

Teses  
SILVA, 2015. 

Decifra-me! Não me devore! 
Gênero e sexualidade nas tramas das 
lembranças e nas práticas escolares 

 QUARTIERO, 
2014. 

Longe demais das capitais: distâncias e 
desigualdades 

Quadro 1: Levantamento de dados de trabalhos que se aproximam com a minha 

pesquisa feita na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD 
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Rizzato (2013) dissertou sobre as percepções das/os professoras/es em relação 

às questões de gênero, sexualidade e homofobia e como eles/elas lidam com essas 

questões em suas práticas docentes. Foram avaliadas/os professoras/es da rede 

estadual de São Paulo que participaram de um curso intitulado ―Convivendo com a 

diversidade sexual na escola‖. O curso foi oferecido no ano de 2007, por duas ONGs 

e financiado pelo Ministério da Educação – MEC e pela Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos - SEDH. As análises foram feitas com base na análise documental, 

aplicação de questionário e finalizando com entrevistas semiestruturadas. Segundo a 

autora, o relatório final do curso apontou que 93% das/os professoras/es (148) 

concluíram o curso de formação continuada. Nos achados dessa pesquisa, foram 

verificados, dentre um grupo que apresentou preconceito de gênero e diversidade 

sexual em seus relatos, essas/es professoras/es vivenciaram os momentos relatados 

durante o curso e anterior ao mesmo, demonstrando as discriminações que 

vivenciaram no ambiente escolar e como perceberam a discriminação e a homofobia 

na escola. 

Já a autora Brantes (2015) desenvolveu uma pesquisa-intervenção buscando 

avaliar as práticas e concepções das professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental sobre as temáticas de gênero e sexualidade; analisar as mudanças ao 

vivenciarem um processo de formação continuada em serviço sobre as temáticas 

relativas às questões de gênero e sexualidade, bem como tentou compreender os 

aprendizados construídos pelas professoras e pelas crianças ao desenvolverem um 

projeto sobre as questões já citadas. Participaram dessa pesquisa quatro professoras 

que atuavam nos 1º e 2º anos do ciclo 1, do ensino fundamental, numa escola 

estadual de São Paulo. O percurso metodológico da pesquisa foi baseado em um 

processo de ação-reflexão-ação, com base teórica de Paulo Freire. Para tanto, foi feito 

uma sondagem inicial mediante de questionário, e após isso um levantamento dos 

documentos da SEE/SP e da unidade escolar escolhida. Foram feitos cinco encontros 

no período da formação em serviço (em horário de trabalho pedagógico coletivo) e 

após isso desenvolvido um projeto com uma turma de 35 alunas/os do 4º ano do 

ensino fundamental. Dentre algumas análises, a autora constatou a curiosidade das 
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crianças sobre a temática, além da falta de segurança das professoras para abordarem 

o tema. 

A pesquisa de Ribeiro (2012) trata de uma cartografia das narrativas de quatro 

professoras do ensino fundamental, de Educação Física da região de Curitiba-PR, 

sendo três que participaram do curso de formação continuada em Gênero e 

Diversidade na Escola – GDE e uma que não participou do curso, porém teve 

interesse em participar da pesquisa por ser lésbica e saber da necessidade da 

discussão na escola. As narrativas das professoras nessa pesquisa foram divididas 

em quatro momentos, onde o primeiro momento a autora tratou sobre os corpos 

disciplinados na escola; no segundo as professoras narraram as normatizações de 

gênero e as contradições na organização da sala de aula, além de falarem sobre os 

estereótipos de gênero; no terceiro momento falou-se sobre o controle da sexualidade 

na escola e a diversidade que existe nesse ambiente narrando também sobre o nome 

social e o uso do banheiro por travesti e transexuais, e por fim, no quarto momento 

falou-se sobre a formação continuada em gênero e diversidade sexual na escola. 

Saliento que a autora utilizou apenas o Livro de Conteúdo, material base que foi 

utilizada no curso de Gênero e Diversidade na Escola – GDE (2009), no estado do 

Paraná, com base nesse material que foram retirados alguns textos relacionados às 

temáticas de corpo, gênero, sexualidade e diversidade sexual que foram expostos na 

pesquisa de Ribeiro. Com as narrativas das entrevistas, Ribeiro percebeu que existe 

um controle e disciplinarização dos corpos, reforçando a ideia dos corpos padrões 

para a sociedade. 

A dissertação de Garcia (2015) intitulada ―Marcas da experiência na formação 

docente em gênero e diversidade sexual: um olhar sobre o curso ―Gênero e 

Diversidade na Escola‖ (GDE)‖ buscou analisar narrativas de professoras/es da 

educação básica que fizeram parte do curso de Gênero e Diversidade na Escola 

(GDE) entre os anos de 2009-2010. Garcia buscou analisar as discussões mediante os 

memoriais e fóruns entregues por 30 cursistas-professoras/es sobre as questões de 

gênero e diversidade sexual. Assim, o autor examinou o GDE baseando-se em 

estudos de Jorge Larrosa e como essa experiência foi relevante para o agir e pensar 
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das/os cursistas. A análise conseguiu identificar diferentes reflexões, 

(trans)formações em distintas intensidades. 

Freitas Filho (2009) intitula seu trabalho como ―As rosas por trás dos espinhos: 

discursos e sentidos na formação de professores em face do debate da homofobia‖ e 

disserta sobre os discursos de professoras/es sobre os direitos humanos, a homofobia 

e a diversidade sexual. Os discursos das/os professoras/es foram produzidos a 

partir da participação delas no Projeto ―Trabalhar as diferenças é promover a 

educação‖ em quatro escolas da rede pública de ensino em Pernambuco. Os 

discursos das/os professoras/es permitiram entender que tanto os discursos 

homofóbicos quanto os não homofóbicos se cristalizam e se (re)significam  a partir de 

um jogo discursivo entre os sujeitos. Para, além disso, o autor percebeu que a 

formação docente via projeto deixou lacunas, e que essa formação deve acontecer por 

meio dos processos pedagógicos aliados à prática dos sujeitos envolvidos, para assim 

conseguir combater os preconceitos, como a homofobia e lutar pelo respeito à 

diferença no âmbito escolar. 

A tese de Hampel (2013) intitulada ――A gente não pensava nisso...‖: educação 

para a sexualidade, gênero e formação docente na região da Campanha/RS‖ aborda 

sobre a relevância das questões de gênero e sexualidade na formação de 

professoras/es. A pesquisa utilizou de grupo focal por meio de seis encontros com 

estudantes concluintes do curso de Pedagogia da Universidade da Região de 

Campanha. Os encontros auxiliaram as graduanda na reflexão sobre conceitos 

relacionados à educação para sexualidade. Além desses encontros, foram analisados 

os currículos do curso de Pedagogia e os currículos de cursos de formação docente 

em nível médio da região para verificar se existiam disciplinas sobre as questões de 

gênero, sexualidade e diversidade. Dentre os resultados, observou-se a importância 

de compreender a escola como um espaço formativo, revendo as ações sobre as 

temáticas relativas às questões de gênero, sexualidade e diversidade. A autora 

também refletiu sobre como os currículos escolares da Região da Campanha 

poderiam contribuir para as demandas da escola relacionadas a essas discussões. 

A tese de Silva (2015) que tem como título ―Decifra-me! Não me devore! 

Gênero e sexualidade nas tramas das lembranças e nas práticas escolares‖ avaliou 
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como as questões de gênero e sexualidade se ocupam no âmbito pessoal, profissional 

e na prática das/os professoras/es que fizeram o Curso Gênero e Diversidade na 

Escola (GDE) no estado do Maranhão. Por meio da história oral foram entrevistadas 

4 professoras e 3 professores que realizaram o curso no biênio de 2009-2010. São 

debatidas várias questões, dentre elas a falta dessas temáticas na formação inicial de 

professoras/es. A autora também destaca os limites e os avanços conquistado após o 

curso de formação feito por essas/es professoras/es e o desenvolvimento das suas 

práticas pedagógicas após o curso. 

O último achado foi a tese de Quartiero (2014) intitulada ―Longe demais das 

capitais: distâncias e desigualdades‖ onde a autora buscou analisar discursos de 

professoras/es que fizeram um curso de formação semipresencial nas temáticas 

relativas às questões de gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnicos-

raciais. Quartiero percebeu que apesar do curso trabalhar as questões de forma 

fragmentada, as/os professoras/es tiveram a oportunidade de desnaturalizar o 

processo de ensinar e refletir sobre as questões de gênero, sexualidade, orientação 

sexual e relações étnicos-raciais que estão inseridas nas escolas.  

Compreendo, portanto, que este estudo torna-se relevante, pois embora 

existam trabalhos sobre a temática, esta pesquisa pretende produzir conhecimentos 

sobre as potencialidades e as lacunas de um curso de formação continuada de 

professoras/es sobre gênero e sexualidade ofertado para docentes da educação 

básica e licenciandas/os. Um dos elementos singulares deste trabalho é realizar uma 

pesquisa alguns anos após as/os participantes terem concluído o curso (mínimo de 3 

anos), inclusive para entender as possíveis marcas que ficaram. Outro aspecto é o 

fato da pesquisa ser desenvolvida no interior baiano, contexto em que ainda não 

existem muitos trabalhos nesta área e ouvir pessoas das quatro turmas diferentes que 

concluíram o curso (2009, 2010, 2011, 2013). 

No próximo capítulo tratarei do caminhar metodológico, bem como da 

apresentação das/os sujeitas/os da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

O PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 

 

―Você não sabe o quanto eu caminhei 
Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 
Eu nem cochilei 

Os mais belos montes escalei 
Nas noites escuras de frio chorei, ei, ei, ei 

Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei 
A vida ensina e o tempo traz o tom 

Pra nascer uma canção 
Com a fé do dia a dia encontro a solução 

Encontro a solução [...]‖ 
(A estrada – Cidade Negra) 

 

A estrada me parece longa, mas nunca tive medo do que aconteceria, a única 

realização é realmente caminhar e perceber ao longo do caminho como o percurso 

investigativo requer de mim atenção para compreender o turbilhão de experiências 

que aprendi nesse percurso, por isso escolhi a música ―A estrada‖ da banda Cidade 

Negra para iniciar esse capítulo, por compreender que é necessário percorrer muito 

numa pesquisa, mergulhar no dia a dia, trilhando a estrada. 

Assim, a introdução deste trabalho já vem demostrando às inquietações que 

me tocaram e me conduziram para as discussões de gênero e sexualidade desde o 

início da minha trajetória pessoal e acadêmica. De fato, fui me constituindo como 

pesquisadora e cada vez mais aprofundando as leituras que, por vezes, se 

transformaram em dúvidas, incertezas, questionamentos e lembranças que me 

transportaram para a escrita deste trabalho. As muitas idas e vindas que aconteceram 

na elaboração dessa dissertação estiveram alicerçadas na necessidade de me pôr à 

escuta e refletir sobre os múltiplos olhares das professoras e dos professores sobre a 

formação docente, gênero e sexualidade, e como todas essas discussões estão 

entrelaçadas no ambiente escolar.  

Apresento o percurso metodológico desse trabalho não como uma receita 

pronta, acabada e dada, muito pelo contrário, sei da multiplicidade de olhares e 

escolhas para uma pesquisa, portanto tentarei apresentar os modos que elegi para 



37 

 

caminhar o que estão articulados com as minhas escolhas teóricas e políticas. Saliento 

que essas escolhas dizem muito da minha produção enquanto pesquisadora e muitas 

das reflexões que hoje faço são oriundas também de muitos debates e diálogos que 

ocorreram no GEPGDS da UESB – Campus de Jequié e dos diversos encontros com 

meu orientador, em que muitas vezes esses momentos são/eram caracterizados para 

mim, como ―provocações e instigações‖, pois entendia essas reflexões como 

inquestionáveis. Esses encontros foram necessários para pensar o caminho 

metodológico dessa investigação. Corroborando com esse pensamento, Meyer (2014) 

nos apresenta que: 

 

―metodologia‖ é um termo tomado em nossas pesquisas de modo 
bem mais livre do que o sentido moderno atribuído ao termo 
―método‖. Entendemos metodologia como um certo modo de 
perguntar, de interrogar, de formular questões e de construir 
problemas de pesquisa que é articulado a um conjunto de 
procedimentos de coleta de informações (MEYER; PARAÍSO, 2014, p. 
18) 

 

De tal modo, essa pesquisa buscou afastar-se da rigidez, das essências e das 

convicções vistas como únicas no campo da formação docente, passando a se 

preocupar com os caminhos e descaminhos que podem existir, como nos 

movimentos através das pausas, das reflexões, das ressignificações, dos 

questionamentos, nas desconfianças que nos movem (MEYER; PARAÍSO, 2014) e que 

me fez repensar a trajetória metodológica dessa pesquisa.  

Logo, dentre as diversas compreensões que podem ser empregadas, e baseada 

nas subjetividades, nas diversidades de gênero e sexualidade, esta investigação 

compreende-se como qualitativa porque está preocupada em compreender as 

relações intersubjetivas do mundo. É a partir dela que se pode compreender o 

universo dos significados, dos valores, crenças e atitudes relacionados à realidade 

social. Esta abordagem constitui-se como um conjunto de práticas que contribuem 

para as interpretações do mundo e nesta concepção de pesquisa, os/as 

investigadores/as da área observam os fenômenos nos contextos em que eles 

ocorrem (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2009).  
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Corroborando com o pensamento das/os autoras/es acima, Flick (2009) nos 

afirma que, 

 
Os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador 
em campo como parte explícita da produção de conhecimento, em 
vez de simplesmente encará-la como uma variável a interferir no 
processo. A subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que 
estão sendo estudados, tornam-se parte do processo de pesquisa. As 
reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e 
observações em campo, suas impressões, irritações, sentimentos, etc., 
tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte da interpretação 
(FLICK, 2009, p. 25). 

 

Assim, busquei como pesquisadora perceber as subjetividades que estão 

entrelaçadas neste trabalho, fazendo ―pausas para planejar, anotar e avaliar os nossos 

movimentos; e para rever, ressignificar e olhar sob outros ângulos nossas perguntas e 

objetos‖ (MEYER; PARAÍSO, 2014, p. 19). Desta forma, ancorada na pesquisa 

qualitativa, escolhi trabalhar com a vertente pós-crítica, pois esta se baseia em 

questionamentos das verdades e das certezas absolutas, trabalhando, portanto, com 

as incertezas, com a ambiguidade e provisoriedade (MEYER; SOARES, 2005).  

Meyer (2014) ainda alerta para os estudos que se ancoram nessas pesquisas, 

 
Anunciar que nossas pesquisas se situam na interface dos estudos de 
gênero e dos estudos culturais que se apoiam, substantivamente, nas 
teorizações foucaultianas é importante, porque delimita um campo 
teórico e político no qual o fazer pesquisa se conecta com 
determinadas possibilidades de elaborar perguntas e objetos de 
pesquisa, planejar a investigação, movimentar-se no processo de sua 
implementação, operar sobre o material empírico que nele 
produzimos e compor o texto que resulta de análise que dele fazemos 
(MEYER, 2014, p. 51). 

 

Partindo do pressuposto de que é preciso compreender as subjetividades e as 

multiplicidades das expressões de gênero e sexualidade, passei a expandir um olhar 

para os diálogos que existem, e percebi que toda a caminhada até o campo onde a 

pesquisa foi desenvolvida consistiu em muitos sabores e dissabores, porque ao 

tempo em que algumas vozes de professoras/es faziam com que eu me 

impulsionasse e percebesse a necessidade da formação docente, outros 

silenciamentos me inquietavam e muito me questionavam, mas, ainda assim, 
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compreendo a importância desses questionamentos, pois  me fizeram dialogar com o 

material empírico produzido nesta investigação. 

Enveredando pela escritos de Dagmar Meyer e Marlucy Paraíso (2014) pude 

organizar meu caminhar metodológico com base no que elas consideram como um 

processo de ―ziguezaguear‖, movimentando-me entre as escolhas no campo de 

investigação e as produções sobre as discussões de gênero, sexualidade e formação 

de professores. Assim foi possível estranhar, desconfiar, questionar, percebendo as 

lacunas e os atravessamentos que também acontecem nessa investigação. E foi 

ziguezagueando que fiz os primeiros movimentos para iniciar a pesquisa, como 

conto a seguir. 

Neste trabalho também me propus a olhar para as minúcias que subvertem a 

―ordem‖ naturalizada repensando, revendo e refazendo continuamente os caminhos 

que escolhi trilhar. Como Louro (2007) informa:  

 

Conhecer, pesquisar e escrever nessa ótica significa resistir à 
pretensão de operar com «a verdade». Implica entender que qualquer 
verdade ou certeza (incluindo, obviamente, as nossas) está ancorada 
no que é possível conhecer num dado momento, portanto é 
provisória, situada (LOURO, 2007, p. 241). 

 

Conhecer e me debruçar sobre a perspectiva pós-estruturalista me permitiu 

pensar a questão dessa pesquisa de forma mais problematizadora. Entendo que 

problematizar é dar um passo para trás e lançar um olhar carregado de 

estranhamento para as questões que, no decorrer de nossas trajetórias, são 

consideradas normais, naturais ou como verdades. Nesse sentido, parto das palavras 

de Foucault para direcionar o meu olhar para as categorias que desejo refletir no 

decorrer do texto, entendendo que: 

 

Problematização não quer dizer representação de um objeto 
preexistente, nem tampouco a criação pelo discurso de um objeto que 
não existe. É o conjunto das práticas discursivas ou não discursivas 
que faz alguma coisa entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o 
constitui como objeto para o pensamento (seja sob a forma da 
reflexão moral, do conhecimento científico, da análise política etc) 
(FOUCAULT, 2004, p. 242). 
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Em outras palavras, problematizar é estranhar e não se conformar com tudo 

que já é preestabelecido e determinado pela sociedade, pensando os discursos 

enquanto produtores de significados e significações. Problematizar é fazer uso do 

direito da estranheza e do questionamento, da necessidade de entender as estruturas 

por outras perspectivas, de confrontá-las e conhecer os novos sentidos que emergem 

dessas relações. 

Assim Foucault (2017) ainda estabelece os limites entre polêmica e 

problematização, em que a primeira é quando o questionamento é feito com o intuito 

de simplesmente anular os outros sujeitos como interlocutores, não possibilitando 

assim que o diálogo aconteça, usando o questionamento apenas como uma forma de 

legitimar a sua verdade. A problematização, no entanto, é uma forma de estranhar 

tudo aquilo que ouvimos, vemos e falamos, colocando sob suspeita as nossas 

próprias atitudes. Nesse sentido, problematizar é, antes de outra coisa, olhar para nós 

mesmos com um olhar questionador, pensando as engrenagens que nos 

movimentam enquanto sujeitas/os do discurso. 

Dessa forma, a minha caminhada perpassou por um olhar problematizador e 

cuidadoso porque além de reconhecer a diversidade das/os sujeitos que são 

carregadas/os de marcas e particularidades, também fui percebendo que conforme 

novos questionamentos surgiam, novas possibilidades de leituras e releituras foram 

sendo destacadas diante do problema dessa pesquisa. 

Como evidenciado na parte inicial deste trabalho, esta pesquisa se debruçou 

sobre o seguinte problema de pesquisa: quais os possíveis desdobramentos o curso 

de formação continuada sobre diversidade de gênero e sexual provocou/provoca 

nas/os docentes participantes e em suas práticas educativas? 

Neste momento apresentarei os antecedentes que levaram a construção de 

proposta do curso, descreverei aspectos gerais do curso e número de concluintes. 

 

1.1. O curso de formação continuada sobre diversidade de gênero e sexual 

 

 Para saber como e por que surgiu o curso de formação em gênero e 

sexualidade, gravei uma entrevista com o coordenador do curso, Prof. Marcos Lopes 
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de Souza. Segundo ele, dois eventos em que ele participou o mobilizaram a pensar 

em uma proposta de formação continuada na temática em questão. 

 Em 2007, o Prof. Marcos foi convidado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Jequié para realizar uma oficina sobre sexualidade em um encontro que objetivou 

discutir uma proposta curricular para uma disciplina que é oferecida no município 

de Jequié, intitulada Educação para a Sexualidade. Saliento que essa disciplina é 

disponibilizada para as/os alunas/os do 8º e 9º ano do ensino fundamental das 

escolas municipais de Jequié desde o ano de 2005. Na época, a Secretaria Municipal 

de Educação considerou mais apropriado trabalhar sexualidade com alunos dos 

últimos anos finais do ensino fundamental, pois teriam maior maturidade para as 

discussões, além disso, tinham o propósito de diminuir o número de adolescentes 

grávidas nessa faixa etária (AZEVEDO, 2013). 

O convite feito ao professor Marcos veio, sobretudo, de sua história de 

militância nas questões da comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 

travestis e intersexuais – LGBTTI, e que já havia participado de muitos cursos, 

seminários, eventos, apresentações de trabalhos científicos e projetos aprovados pelo 

Ministério da Saúde enquanto era membro de uma Organização Não-Governamental 

na cidade de Ribeirão Preto-SP.  

No seminário que aconteceu durante dois dias, além do professor Marcos, 

outras/os docentes também foram convidadas/os para abordar as temáticas como a 

Profa. Dra. Adriana Maria de Abreu Barbosa da UESB e Prof. Dr. Osvaldo Francisco 

Ribas Lobos Fernandez da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Neste 

seminário, uma das demandas apresentadas pelas/os professas/es que ministravam 

a disciplina no município era o oferecimento de um curso de formação permanente 

para essas discussões porque muitas/os docentes se sentiam inseguras/os para 

trabalhar com a sexualidade na sala de aula. Isso mobilizou o Prof. Marcos a pensar 

em construir uma proposta de formação continuada sobre diversidade de gênero e 

sexual. 

Em seguida, em 2008 aconteceu no município de Jequié a I Conferência 

Territorial de lésbicas, gays, bissexuais e travestis – LGBT na UESB, campus Jequié 

onde o Prof. Marcos esteve presente na organização e construção da conferência 
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junto com a Prefeitura Municipal de Jequié. Uma das propostas aprovadas na 

conferência foi a proposição de projetos de formação continuada para docentes da 

educação básica. 

Diante dos interesses tanto de docentes quanto do próprio movimento social, 

no mesmo ano, em 2008, o Prof. Marcos encaminhou um projeto de extensão para o 

edital de propostas de extensão universitária da UESB, solicitando uma formação 

continuada para professoras e professores da educação básica sobre diversidade de 

gênero e sexual. Este projeto foi aprovado e nos anos seguintes o professor continuou 

encaminhando a proposta.  

Portanto, o projeto de extensão contínuo ―Formação continuada de 

educadoras e educadores nas temáticas relativas às identidades de gênero e sexuais‖ 

aconteceu entre os anos de 2009 a 2011 na UESB, campus de Jequié. No ano de 2012 o 

projeto não aconteceu, pois o coordenador tinha sido contemplado pelo edital do 

Programa de Extensão Universitária - Proext 2011 e estava aguardando o repasse da 

verba que aconteceu em meados de 2012, retomando suas atividades em 2013. Neste 

ano, o curso foi expandido para outras áreas, além da educação, como segurança 

pública, assistente social e para os profissionais da área de saúde, sendo intitulado 

―Formação de profissionais da área de saúde, educação, assistência social e 

segurança pública para o respeito à diversidade sexual‖. 

Nas primeiras turmas do curso (2009 e 2010), o propósito do curso era atingir, 

especialmente, as/os professoras/es que trabalhavam com a disciplina ―Educação 

para Sexualidade‖ do município de Jequié. Já nos anos seguintes, não houve uma 

prioridade e todas as/os docentes de Jequié e região que desejassem participar da 

formação ou mesmo as/os licenciandas/os que ainda cursavam a graduação 

poderiam se inscrever.  

Nos anos de 2009 e 2010, as atividades eram desenvolvidas no Laboratório de 

Ensino e Biologia (LEBIO) onde o professor é lotado e desenvolve as outras 

atividades acadêmicas. A partir do ano de 2011 o curso passou a acontecer no espaço 

físico do Órgão de Educação e Relações Étnicas (Odeere) da UESB – campus de Jequié, 

tendo em vista que o professor Marcos assumiu a coordenação do espaço e preferiu 

concentrar todas as suas atividades em apenas um lugar, mas apesar disso as 
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discussões de raça e etnicidade não fizeram parte do curso de formação, ficando 

restrita para as questões de gênero e sexualidade. Saliento que o curso de formação 

acontece até a presente data com novos desdobramentos, mas nessa investigação vou 

dialogar apenas com algumas/ns professoras e professores dos anos de 2009, 2010, 

2011 e 2013 que concluíram o curso. 

Com base nas informações obtidas por intermédio do coordenador do curso, 

meu orientador do mestrado, e também por meio da leitura dos relatórios de 

extensão (2009 a 2013) enviados para a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários – PROEX, observei que o curso tinha uma carga horária de 200 horas. 

Em geral, os encontros do curso ocorriam aos finais de semana (sextas-feiras e aos 

sábados), pois era um dos horários que as/os docentes tinham mais disponibilidade 

para participar das ações. 

Durante os encontros ocorriam leituras de artigos científicos, relatos de 

experiências vividas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais, dinâmicas, palestras com pesquisadores/as da área, exibições de 

documentários e filmes e debates. Além disso, as/os participantes construíam uma 

intervenção sobre as temáticas de gênero e sexualidade para desenvolverem em 

espaços educativos escolhidos por elas/eles e, ao final do curso, apresentavam os 

resultados das intervenções. 

Os principais objetivos alcançados após a realização de um dos cursos 

conforme apresentado em um dos relatórios foram:  

 

[...] a apresentação e discussão sobre as expressões de gênero como a 
travestilidade e transexualidade; problematização das representações 
construídas socialmente e culturalmente sobre as formas de ser 
homem e de ser mulher na sociedade contemporânea; entendimento 
das diferentes identidades sexuais (homossexualidade, 
heterossexualidade e bissexualidade) e dos estereótipos e a 
marginalização existentes em relação à algumas delas; a elaboração 
das propostas educativas para a abordagem das identidades sexuais e 
de gênero nas aulas sobre sexualidade e mudanças de pensamentos e 
atitudes das educadoras em relação ao preconceito à comunidade 
LGBTT, embora ainda permaneçam algumas restrições a essa 
diversidade (RELATÓRIO PROEX, 2009, p. 02). 
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Diante da proposta do curso e do que foi atingido, tinha interesse em entender 

melhor os desdobramentos dessa formação, bem como identificar, caso existisse, os 

novos interesses construídos por meio dessas experiências formativas sobre as 

questões de gênero e de sexualidade. A fim de conhecer quem eram as/os 

professoras/es, analisei as fichas cadastrais que estavam arquivadas com o 

coordenador do curso. Nesse levantamento, identifiquei a quantidade de 

participantes inscritas/os e o número de concluintes no curso durante os anos de 

2009 a 2013, como mostra a figura 1. Essas fichas também continham os nomes 

das/os professoras/es, local de atuação de trabalho, ano da participação no curso e 

contato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Levantamento das/os participantes dos cursos de formação (2009 – 2013). 
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Com base nos levantamentos que fiz das/os professoras/es e dos lugares que 

lecionavam, solicitei a Janaína Melo, uma grande amiga, que trabalha na Secretaria 

Municipal de Educação, para me informar se as/os professoras/es ainda lecionavam 

nas mesmas instituições escolares mencionadas nas fichas cadastrais. Como Janaína 

tem mais de 20 anos atuando na educação no município de Jequié, ainda que 

essas/es professoras/es não estivessem lotadas/os como regentes do município, 

muitas/os delas/deles eram conhecidas/os, contribuindo para localizá-las/os.  

A partir desse momento, eu e meu orientador elencamos alguns critérios que 

utilizaríamos para a escolha dos sujeitos da pesquisa. Um deles era a/o cursista estar 

atuando na educação básica, já que muitas/os que fizeram não estão na docência. 

Procuramos escolher pessoas de diferentes turmas dos anos em que ocorreram o 

curso (2009, 2010, 2011 e 2013). Além disso, meu orientador sugeriu algumas pessoas 

que após a finalização do curso, o procuraram, em algum momento, para reiterar a 

contribuição que o curso teve para a vida profissional e também pessoal. Outro 

aspecto que consideramos importante era escolher docentes que estivessem 

trabalhando em escolas diferentes para diversificarmos o grupo e se possível de 

cidades diferentes. Diante desses elementos, fui buscar as/os participantes da 

pesquisa. 

No próximo subcapítulo detalharei quais foram as/os docentes que aceitaram 

se enveredar por essa investigação. 

 

1.2 Apresentações das/os sujeitos: encontros, desencontros e reencontros 

 

Antes de apresentar cada um/ das/os entrevistadas/os ressalto que esta 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Plataforma Brasil, 

apreciada e aprovada pelo CEP da Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. 

Durante o contato com os possíveis participantes da pesquisa, inicialmente, eu 

apresentei a proposta da pesquisa por meio dos objetivos, bem como a garantia do 

anonimato delas/es, e a liberdade em não aceitarem fazer parte da pesquisa e/ou 

desistirem em qualquer momento. Também busquei tranquilizá-las/os, pois não 

existia uma obrigatoriedade em responder todas as perguntas. Todas/os que se 
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prontificaram a participar da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice 1).  

Para identificar as/os docentes, utilizei nomes fictícios correspondentes a 

professoras/es que me tocaram durante meu processo de formação. As/os sete 

professoras/es envolvidas nessa investigação decidiram participar sem nenhum 

impedimento ou constrangimento. Saliento que as/os professoras/es 

entrevistados/as têm entre 4 anos e 28 anos de docência. Para melhor esclarecimento, 

exponho o quadro 3 com a apresentação inicial delas/deles: 

Para encontrar cada participante, fui até a escola em que as professoras 

lecionavam, apresentei à direção a minha pesquisa e, solicitei uma conversa inicial 

com as docentes para também apresentar o trabalho e saber se elas tinham interesse 

em participar do trabalho e, caso aceitasse, agendaria um horário para conversar, 

exceto o agendamento da entrevista do professor Tarcísio que por já conhece-lo 

dialogamos por meio de uma rede social (facebook) e da professora Marise, pois 

atualmente também participa do GEPGDS e por isso o agendamento foi por telefone.   

Começarei falando da professora Joanina que é formada em Ciências com 

especialização em Educação para Sociedade Sustentável e é professora da rede 

municipal de ensino há 26 anos. Como não a conhecia, fui  na escola em que ela 

trabalhava e me apresentei a vice-diretora e, posteriormente, conheci a professora 

Joanina. Sua participação foi de extrema importância, pois ela trabalhou alguns anos 

com a disciplina Educação para Sexualidade. Essa disciplina é fornecida apenas para 

alunas/os do oitavo e nono ano nas escolas municipais. Depois que a escola não teve 

mais o oitavo e nono ano, a professora passou a ministrar somente a disciplina de 

ciências. A professora Joanina fez o curso em 2010 e sua entrevista está carregada de 

vivências.  

A professora Cristiane é formada em Letras e trabalha a mais de 30 anos na 

educação infantil, em um município do interior da Bahia, também é professora da 

rede estadual da Bahia e leciona já a quase 10 anos com a disciplina de Português e 

Atualidades. A docente diz se sentir satisfeita com o curso de formação em gênero e 

sexualidade que fez no ano de 2010, ela conta que apesar de o curso não dar conta de 

discuti todas as questões, ainda assim ela conseguiu ter um novo olhar a partir das 



47 

 

leituras e discussões que ocorreram. Hoje ela diz fazer dessa aprendizagem uma 

oportunidade para desenvolver atividades relativas as temáticas, principalmente 

sobre as discussões de gênero no âmbito escolar. 
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NOME 

FICTÍCIO 

 
GRADUAÇÃO 

 
ATUAÇÃO 

 
TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 
DOCÊNCIA  

 
CIDADE EM QUE 

RESIDE 

 
ANO EM QUE 

FEZ O CURSO DE 
FORMAÇÃO  

 
DIA DA 

ENTREVISTA 

Joanina Ciências Ciências 26 anos Jequié 2009 28 de abril 

Cristiane Letras Anos inicias 

Atualidades 

Português 

25 anos Ipiaú 2010 12 de abril 

Sandra Biologia e 

Filosofia 
Vice-diretora 

Filosofia 
Mais de 20 anos Jequié 2010 11 de abril 

Tarcísio Letras Anos iniciais 4 anos Jequié 2010 25 de março 

Aline Pedagogia Creche - Educação 
Infantil 

28 anos Jequié 2010 06 de abril 
10 de abril 

Vilma Biologia Física 11 anos Jequié 2011 06 de abril 

Lina Pedagogia Coordenadora 
Pedagógica 

4 anos Jequié 2011 06 de abril 

Marise Pedagogia Coordenadora 
Pedagógica 

12 anos Jitaúna 2013 27 de dezembro 

Quadro 2: Apresentação das/os sujeitos de pesquisa 
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Já a professora Sandra é vice-diretora e também professora em outro curso de 

uma escola pública do estado da Bahia, que fica localizado em um município há 

54,7 quilômetros de Jequié. Para conhecê-la, fui visitar a escola e conversar com ela. 

Como ela não estava, marquei com o diretor outro momento para encontrá-la. 

Chegando lá, apresentei a proposta de investigação e, em seguida, fiz a entrevista. A 

professora Sandra é formada em Biologia e Filosofia e tem mais de 20 anos de sala de 

aula. Em sua entrevista ela conta sua sensibilidade em perceber as discussões de 

gênero e sexualidade no ambiente escolar, bem como as dificuldades que enfrenta 

para desenvolver essas discussões na escola por conta do preconceito e da 

discriminação que muitas vezes emergem.  Sandra fez o curso em 2010. 

Como já conhecia o professor Tarcísio, pois nos conhecíamos desde quando 

éramos crianças, o acesso foi mais fácil, assim, enviei uma mensagem em uma de 

suas redes sociais (facebook) que temos em comum e, prontamente, ele aceitou 

participar da pesquisa. O local da entrevista dele não aconteceu na escola, mas no 

Órgão de Educação e Relações Étnicas – ODEERE. Tarcísio me encantou, me 

desestabilizou e me motivou. A primeira entrevista que fiz foi com esse professor e 

confesso que ouvir suas marcas e toda a transformação que vem acontecendo na vida 

dele por conta do curso de formação foi algo que me tirou do lugar e me fortaleceu 

para permanecer com a pesquisa. Tarcísio tem 30 anos, é formado em Letras pela 

UESB – Campus de Jequié, especialista no ensino de língua portuguesa.  Além disso, é 

professor da rede municipal de ensino e trabalha como secretário de uma escola 

estadual no município de Jequié. Saliento que o professor fez o curso no ano de 2010. 

Como o conheço há mais tempo, ao ouvir suas discussões fiquei muito emocionada. 

Também tive a oportunidade de conhecer a professora Aline.  Ela é professora 

da rede do município de Jequié e tem 28 anos de tempo de serviço como docente. 

Aline é formada em pedagogia e tem especialização em educação especial, além de 

ter feito cursos que considera importante como o de Braile e Libras. A professora 

Aline encanta e (re)encanta com sua paixão pela educação. A primeira vez que fui à 

escola, conversei com a diretora e vice-diretora e apresentei a minha pesquisa, em 

seguida fui autorizada a conversar com a professora Aline que foi muito receptiva e 
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acessível, iniciamos a entrevista e concluímos na semana seguinte porque a escola 

estava encerrando as atividades do dia. A docente fez o curso em 2010.  

A professora Vilma trabalha rede estadual do Estado da Bahia e leciona há 11 

anos e apesar de ter a formação inicial em Biologia, ela leciona a disciplina de Física. 

Quando visitei a escola, apresentei a proposta de investigação à diretora e ela 

imediatamente me apresentou a professora que, apesar de ter estar em sala de aula, 

foi muito solicita. Nos encontramos pela segunda vez no momento da Atividade 

Complementar – AC, para fazer a entrevista, apesar de muito tensa e receosa 

conseguimos dialogar sobre as questões de gênero e sexualidade no âmbito escolar. 

A professora Vilma fez o curso em 2011. 

 A entrevista feita com a professora Lina foi também de suma importância 

para essa investigação. Ela é formada em pedagogia e fez o curso em 2011. Tem 

experiência na educação há 4 anos,  e atualmente é coordenadora pedagógica em um 

município que fica 40,8 quilômetros de distância de Jequié. Lina relata em sua 

entrevista a necessidade das discussões de gênero e sexualidade no âmbito escolar, 

bem como os atravessamentos que surgem em sala de aula sobre essas temáticas.  

A professora Marise é formada em Pedagogia e atualmente não está 

lecionando, encontra-se na coordenação pedagógica de um município que fica 

localizado a 39,5 km do município de Jequié. A professora fez o curso inicialmente 

sem se interessar pela temática, apenas havia necessidade de uma carga horária para 

o barema. Ao iniciar a formação docente, percebeu como as discussões foram 

importantes para além da sua formação profissional, pois houveram contribuições 

relevantes para sua vida pessoal. A professora Marise fez o curso de formação no ano 

de 2013 e atualmente faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero e 

Diversidade Sexual, coordenado pelo professor Marcos Lopes no município de 

Jequié. 

Saliento que todas as apresentações das/os entrevistadas/os foram feitas com 

base nos diálogos que realizamos nas entrevistas.  
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1.3. Instrumento utilizado para a produção do material empírico 

 

Como já foi dito, realizei entrevistas com setes docentes apresentadas/os 

anteriormente. A minha intenção em desenvolver a pesquisa com a entrevista 

semiestruturada foi porque esta pode proporcionar à/aos entrevistadas/os algumas 

sensações, reflexões em torno daquilo que se propõe a conversar. Pensando na 

relevância da entrevista em uma pesquisa, Silveira (2007) nos diz que é importante: 

 

Olhar as entrevistas como eventos discursivos complexos, forjados 
não só pela a dupla entrevistador/entrevistado, mas também pelas 
imagens, representações, expectativas que circularam - de parte a 
parte - no momento e situação de realização das mesmas e, 
posteriormente, de sua escuta e análise (SILVEIRA, 2007, p. 118). 

 

A flexibilidade da entrevista semiestruturada me garantiu uma tranquilidade 

para transcorrer com esse instrumento, pois apesar de ter levado um roteiro pré-

elaborado para a entrevista, objetivando não esquecer o foco da investigação, outros 

questionamentos surgiram garantindo a particularidade de cada entrevistada/o e 

um envolvimento individual de cada docente. Ressalto que todas as entrevistas feitas 

com as/os docentes foram registradas em gravadores de áudio e, posteriormente, 

transcritas na íntegra.  

A análise das informações construídas nas entrevistas foi realizada com base 

nas discussões de Foucault sobre o discurso. Pensar os discursos em uma perspectiva 

foucaultiana é perceber as formas de existência do discurso, não se atendo ao que 

está por trás do dito, mas quais os aspectos que possibilitam que aquela informação 

seja veiculada, assim, é interessante questionar: quem fala? O que fala? Quais as 

instâncias que fortalecem a [re]produção desses discursos? Quem está autorizado/a 

a dizer? 

Assim, como nos diz Foucault (2006): 

 
[...] O tipo de análise que eu pratico não se ocupa do problema do 
sujeito falante, mas examina as diferentes maneiras pelas quais o 
discurso cumpre uma função dentro de um sistema estratégico onde 
o poder está implicado e pelo qual o poder funciona. O poder não 
está, pois, fora do discurso. O poder é algo que funciona através do 
discurso, porque o discurso é ele mesmo, um elemento em um 
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dispositivo estratégico de relações de poder (FOUCAULT, 2006, p. 
253 apud REIS, 2014, p. 256). 

 

Além disso, é importante perceber o contexto envolvido, emergindo os 

aspectos históricos e socioculturais que dão condição de existência aos discursos, 

entendendo que eles estão embrenhados nas relações de saber e poder (FISCHER, 

2001). 

Dessa forma, saliento novamente que será apresentada aqui uma 

interpretação, dentre tantas outras que poderiam ser desenvolvidas. Como Guacira 

Lopes Louro (2007) destaca, 

 

Trata-se, pois, repito, de fazer escolhas e de tentar ser coerente com 
elas – na forma de pesquisar e de escrever. Contudo, estar atenta à 
linguagem não significa pretender controlar seus possíveis efeitos ou 
pretender fixar-lhe o significado. Se pensarmos na ótica pós-
estruturalista, estaremos convencidas de que isso é impossível. Um 
texto sempre pode ser interpretado diferentemente, sempre pode ser 
interpretado outra vez, e ainda outra vez e mais outra... Um texto 
desliza, escapa. Ao invés de lutar contra a fluidez da linguagem, 
melhor seria explorar o jogo lúdico das palavras, tentar construir com 
finura as questões e os argumentos, dedicar-se a tecer a trama do 
texto com cuidado e com prazer (LOURO, 2007, p. 237). 

  

E foi operando com o transitório e com a provisoriedade que passo a dissertar 

e a problematizar os discursos das/os docentes Busquei analisar o que foi dito, como 

também o que foi silenciado e porque esses silenciamentos nas discussões de gênero 

e sexualidade ainda existem no ambiente escolar. Nos próximos capítulo as vozes das 

professoras vão ecoar junto com a minha para que as inquietações, os diálogos e os 

dizeres das/os professoras/es sejam percebidos e refletidos. 
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CAPÍTULO 2 

A FORMAÇÃO DOCENTE COMO EXPERIÊNCIA 

 

―Por tanto amor, por tanta emoção 
A vida me fez assim 

Doce ou atroz, manso ou feroz 
Eu, caçador de mim 

Preso a canções 
Entregue a paixões 

Que nunca tiveram fim 
Vou me encontrar longe do meu lugar 

Eu, caçador de mim (...) 
Longe se vai sonhando demais 

Mas onde se chega assim 
Vou descobrir o que me faz sentir 

Eu, caçador de mim 
Nada a temer 

Senão o correr da luta 
Nada a fazer 

Senão esquecer o medo 
Abrir o peito à força 

Numa procura 
Fugir às armadilhas da mata escura 

Vou descobrir o que me faz sentir 
Eu, caçador de mim‖  

(Caçador de Mim - Milton Nascimento) 

 

Inicio esse capítulo com a música ―Caçador de Mim‖ do Milton Nascimento 

porque percebi por meio das vozes das professoras e do professor que cada um/a 

procura dentro de si o que a/o move e o que faz sentir ou sentido para sua 

caminhada como docente. Assim as singularidades das/os docentes são essenciais 

para a escrita e a produção de informações dessa investigação. E foi nessa procura, 

que é de fato individual, tanto para mim, como para cada docente, que percebo como 

Jorge Larrosa contribui para pensar a experiência, o sujeito da experiência e o saber da 

experiência.  

Primeiramente, gostaria de destrinchar como estou pensando a palavra 

experiência. Larrosa me ajuda a refletir a experiência no par ―experiência/sentido” 

(LARROSA, 2002, p. 20) percebendo que as palavras que surgiram durante as 

entrevistas, ―produzem sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam como 

potentes mecanismos de subjetivação‖ (LARROSA, 2002, p. 21). Deste modo, por 
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meio das entrevistas, mergulharei na intensidade de cada palavra que tocou as/os 

professoras/es e as/o fizeram pensar sobre a formação docente.  

O intuito dessa pesquisa não é diagnosticar as experiências das/dos docentes 

após a formação, mas perceber as particularidades, as singularidades e as marcas que 

permeiam as/os entrevistadas/os após o curso de formação, além de pensar a 

formação como um espaço de aposta e não de (im)posição. O curso de formação em 

gênero e sexualidade é compreendido também como um investimento, mas isso não 

quer dizer que a formação garanta que todas/os saiam preparadas/os para 

vivenciar, questionar ou desenvolver atividades relativas as questões de gênero e 

sexualidade no âmbito escolar. 

Assim, busco pensar o sujeito de experiência como aquela ou aquele que de 

alguma forma foi afetada/o por aquele território de passagem, e que nesse território 

ao se permitir produzir algumas marcas, este sujeito também permitiu ser tocado e se 

expor a toda e qualquer vulnerabilidade (LARROSA, 2002). As vozes das 

entrevistadas e do entrevistado desta pesquisa demonstram alguns momentos de ex-

posição e como foram tocadas/o durante e após a formação docente de maneira 

particular. Portanto, saliento que a análise busca destrinchar a experiência de cada 

docente, o que é diferente da informação, pois a informação é tudo aquilo que a/o 

docente busca aprender, a exemplo do saber, uma vez que o saber não é experiência e 

sim uma informação já a experiência é tudo aquilo que toca a/o professor/a e a/o 

trans-forma (LARROSA, 2014). Muitas pessoas adentram o curso de formação em 

gênero e sexualidade com o intuito de adquirir apenas a informação e o que o curso 

propõem é fazer com que as/os professoras/es sejam tocadas/os e transformadas/os 

a partir das vivências do/no curso, não descartando a importância também do 

saber/conhecimento. 

Por meio das vozes busquei perceber o saber da experiência de cada indivíduo 

de forma singular, afinal nenhum sujeito consegue aprender por meio da experiência 

do outro, 

 

[...] se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência 
tem a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos 
acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um 
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indivíduo ou de uma comunidade humana particular; ou, de um 
modo ainda mais explícito, trata-se de um saber que revela ao 
homem concreto e singular, entendido individual ou coletivamente, o 
sentido ou o sem-sentido de sua própria existência, de sua própria 
finitude. Por isso, o saber da experiência é um saber particular, 
subjetivo, relativo, contingente, pessoal (LARROSA, 2002, p. 27). 

 
Por meio das vozes das/os docentes destaco os possíveis desdobramentos do 

curso de formação nas questões de gênero e sexualidade e se o curso moveu/move 

essas/es docentes a manterem tais discussões no ambiente escolar, ou se mesmo após 

a vivência em um curso de formação docente ainda passam (des)percebidas as 

questões de gênero e sexualidade. Também vamos procurar analisar aquelas/es 

professoras/es que preferiram o silêncio ou o silenciamento, não conseguindo 

desenvolver atividades atribuídas a essa temática; na escola mesmo concluindo um 

curso de formação. 

É interessante destacar a diferenciação entre o silêncio do silenciamento, pois 

venho compreendendo que o silêncio também fala alguma coisa, são muitos os 

silêncios que surgem no âmbito escolar, não sendo possível nomeá-los mais produzi-

los discursivamente (FERRARI; MARQUES, 2011). Já o silenciamento será 

compreendido com a finalidade de silenciar o outro, sendo um no papel de repressor 

e outro no lugar de reprimido. Corroborando com essa reflexão Mattos (2012) diz que 

 

O silenciamento, é de outra ordem, parece ser uma ação sobre o 
outro, portanto, uma estratégia para impor o silêncio, que, em se 
tratando de correlações de força, pode obter êxito ou não.  
Compreendendo o silenciamento como uma estratégia disciplinar, 
sabe-se das resistências que atuam nos jogos de poder, que podem 
operar no rompimento dos silêncios ou na submissão ao silenciador 
(MATTOS, 2012, p. 3). 

 

Assim, as entrevistas foram minuciosamente analisadas no intuito de não calar 

as/os docentes bem como, também perceber quando o silêncio aparece, onde ele está 

e porque ele se encontra naquele instante. Logo em cada entrevista, me questionei: 

afinal, existem silêncios e silenciamentos nos espaços escolares, mesmo após a 

formação docente em gênero e sexualidade? Porque insistimos na formação docente 

como garantia de que por meio dela o professor estará pronto para debater sobre 
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essas questões no ambiente escolar? É possível produzir experiência no espaço 

escolar, porque a sua vivência pode ser um investimento para que aconteça a 

experiência, não tendo garantia que o outro será tocado ou não. Desta forma, Larrosa 

(2014) nos deixa pistas para que a experiência aconteça, a primeira delas é que para 

você adquirir a experiência é necessário você se despir do que você acredita como 

verdade, depois o autor fala que também é preciso se permitir passar pelo processo 

de experiência, porque o indivíduo que não se permiti, automaticamente ele não 

vivência. Saliento que essas pistas mobilizam-nos a pensar uma possível experiência 

e não uma certeza. 

Sendo assim, baseada nos escritos de Jorge Larrosa, aprofundei essa 

investigação, no sentido de pensar a experiência e o saber da experiência de cada 

docente. As vozes das professoras e do professor nessa investigação são carregadas 

de subjetividades, particularidades e também de relatividades que estão enraizadas 

em suas reflexões individuais sobre si mesmas/os em suas vivências em cada 

ambiente escolar que as/os professoras/es desenvolvem seu trabalho. 

Corroborando com essa reflexão, e pensando a formação de professoras e 

professores, Larrosa me ajuda a pensar que o sujeito de experiência quando 

possibilita ser tocada/o e/ou quando se sente modificado é porque essas 

transformações aconteceram. Para esse autor, ―somente o sujeito da experiência está, 

portanto, aberto à sua própria transformação‖ (LARROSA, 2014, p. 28), ou seja, o 

sujeito precisa estar aberto e disposto para que a experiência realmente aconteça. E se 

a experiência é tudo aquilo que nos passa e nos toca, é interessante perceber se 

elas/eles foram tocadas/o no processo de formação ou de transformação. 

Foi relevante observar também que as formas de dizer que emergiram das/os 

professoras/es eram diferentes e cada linguagem evidenciava as suas 

particularidades, muitas das vezes as vivências se aproximavam, mas nunca eram 

iguais pois as formas de dizer e de vivenciar foram diferentes, daí já percebemos 

como a linguagem é um marcador importante, inclusive Larrosa (2014) diz que:  

 

A linguagem não é apenas algo que temos e sim que é quase tudo o 
que somos, que determina a forma e a substância não só do mundo 
mas também de nós mesmos, de nosso pensamento e de nossa 
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experiência, que não pensamentos a partir de nossa genialidade e sim 
a partir de nossas palavras, que vivemos segundo a língua que nos 
faz, da qual estamos feitos. E aí o problema não é só o que é aquilo 
que dizemos e o que é que podemos dizer, mas também, e sobretudo, 
como dizemos: o modo como diferentes maneiras de dizer nos 
colocam em diferentes relações com o mundo, com nós mesmos e 
com os outros (LARROSA, 2014, p. 58). 
 

 Diante disso, nessa investigação, me coloco à escuta, pensando sobre essas 

experiências relatadas pelas professoras e pelo professor, percebendo em seus 

discursos as marcas individuais de cada experiência e como lidam com a formação 

docente. Para, além disso, essa investigação colocou em jogo também a minha 

própria sensibilidade e a minha forma de escutar, falar, ler e escrever. Em alguns 

momentos da escrita, fiquei até refletindo sobre as minhas posturas como docente e 

percebendo como a dissertação me proporcionou pensar a minha postura enquanto 

educadora. Essa investigação me inquieta/inquietou onde muitas vezes penso a 

minha prática pedagógica a partir das vozes das/o docentes dessa investigação. 

Destaco que no período em que analisei as entrevistas, também passei pelo 

processo da experiência da leitura. Como já foi dito que a experiência é aquilo que 

nos acontece, coube a mim enquanto pesquisadora ter um olhar para as entrevistas 

não como um código a ser decifrado, mas sim perceber como as vozes das/os 

docentes me inquietavam, me resignificavam e me capturavam, a ponto de 

compreender as leituras das entrevistas como experiência. Larrosa (2007) me fez 

pensar 

 

Se só é experiência aquilo que (nos) passa e o que (nos) forma ou 
(nos) transforma, a experiência que fazemos ao ler um texto é 
diferente de decifrar seu código. E isso, entre outras coisas, porque 
cada experiência de leitura também suspende e faz explodir o código 
ao qual o texto pertence. Por isso, em relação ao código, a leitura não 
é atar um texto a um código exterior a ele, e não suspender a 
segurança de todo código, levá-lo ao limite de si mesmo, e permitir 
sua transgressão (LARROSA, 2007, p. 145). 

 

Desta forma, pretendo dar sentido às vozes das professoras e do professor por 

meio do meu olhar de pesquisadora. Saliento ainda que a leitura que farei dessas 

vozes são compreensões minhas, que podem ser diferentes de cada leitor/a que 
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apreciar essa dissertação, para cada olhar, uma leitura, um sentido e/ou até mesmo 

uma experiência. Assim, ao fazer as leituras de todas as entrevistas e entrando em 

contato com cada sujeito, observando minuciosamente a tudo que as/os docentes 

têm a dizer, proponho-me abrir o meu pensamento, e me abrir a minha própria 

transformação para que consiga pensá-las e jamais determiná-las como verdades 

únicas e absolutas.  

No subcapítulo a seguir, elegi algumas vozes que me possibilitaram pensar 

como, tempos depois de terem participado de uma formação sobre gênero e 

sexualidade,  as/o docentes têm dialogado com as questões de gênero e sexualidade 

na escola e quais entraves podem interferir no trabalho delas/dele. 

 

2.1. “Professor, o senhor está parecendo uma bichona!” Eu fingi que não escutei: 

quando as questões da sexualidade invadem a sala de aula. 

 

 Inicio esse subcapítulo com as palavras do professor Tarcísio porque ele nos 

provoca a pensar sobre os entraves das discussões de gênero e sexualidade no 

ambiente escolar e nos afirma que as questões surgem na docência, mesmo que não 

se deseje falar sobre isso. Ainda que a/o professor/a tenha uma formação nas 

questões de gênero e sexualidade, ela/ele nem sempre se sente preparada/o para o 

debate, ou não sabe lidar com a fala das/os alunas/os, como Tarcísio disse em seu 

depoimento,  

 

[...] As questões elas surgem, vão surgindo na verdade. De acordo com 
as falas das crianças, vão surgindo... E aí você tem que ter um 
rebolado, para saber como falar com a criança. Porque, às vezes, eu 
percebo que o preconceito vem do adulto pra elas (crianças)... Então, 
o que elas falam são coisas que elas escutam em casa. Esse ano (2017) 
mesmo eu tive a experiência, a diretora pediu para eu me vestir de 
palhaço e agir como palhaço no primeiro dia de aula, né? E aí a 
menina falou bem assim: “professor, o senhor está parecendo uma 
bichona!” (risos). Aí tipo assim, a gente tem que ter todo um jogo de 
cintura pra mostrar pra eles que bichona também não é isso né? (...) 
Eu fingi que eu não escutei, na situação do palhaço, mas tipo assim, às 
vezes, a situação vem e você acaba meio que... Como é que eu posso dizer... 
Nessa situação eu deixei o preconceito piorar a situação. Era para eu 
falar com a menina (depois eu pensei) que era pra eu ter falado com a 
menina que ser bichona não é também ruim. Mostrar a sala que 
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existem vários tipos de pessoas. Aquele momento era pra eu ter feito 
isso, mostrar que existem vários tipos de pessoas, que ser bichona 
não é ruim. Eu peguei e coloquei o preconceito para piorar a situação, 
na questão de tipo falar: “Respeite o professor”. Então, tipo assim, o 
professor não pode ser bichona? Ou tipo assim, ser bichona nesse 
momento eu coloquei como uma posição ruim, tá entendendo? Nesse 
momento que ela falou... Mas eu acho que foi mais pela palavra 
bichona, não pela... Aí gerou aquela situação. Foi pela palavra e não 
pela situação, aí no momento eu não soube como lidar com aquilo e 
falei, falei assim... (Prof. Tarcísio – turma 2010 - grifos meus). 

 

As questões de gênero e sexualidade entram na escola sem pedir autorização, 

elas invadem a escola e, dessa forma, também a sala de aula, querendo ou não elas 

atravessam, como Tarcísio mesmo colocou “as questões vão surgindo, na verdade”. 

Quando a/o professor/a é atravessado por esses debates, cabe a ela/ele optar por 

dialogar ou não sobre as situações que se depara inesperadamente, como tantas 

outras discussões que são postas em xeque de forma inusitada. Neste caso, Tarcísio 

não previa que a criança diria que o palhaço estava parecendo uma bichona, foi 

imprevisível. 

No momento em que a criança afirma que o professor está parecendo uma 

bichona automaticamente Tarcísio foi produzido naquele lugar, ou seja, a angústia 

do docente foi perceber que a sua identidade sexual foi exposta pelas crianças, 

mesmo ele fingindo não perceber que a criança o tinha identificado como bicha. 

Apesar de o docente ter feito um curso de formação sobre as questões de gênero e 

sexualidade, ele não se sentiu preparado para dialogar naquele momento, preferindo 

acionar sua identidade de ser professor, dizendo: ―respeite o professor‖. A criança 

não estava falando que o palhaço era homossexual, mas mostrando a possível 

homossexualidade do professor. 

Assim, me indago: qual ―rebolado‖ deve existir para trabalhar com as crianças 

sobre as questões de gênero e sexualidade? O professor pode ou deve despir-se da 

sua identidade sexual para entrar no âmbito escolar? Afinal, o medo de Tarcísio foi 

um escape de falar da sua identidade sexual ou de desenvolver uma discussão sobre 

as sexualidades no espaço escolar?  

Diante das inquietações do professor Tarcísio, observei como ele foi tocado e 

como conseguiu viver o processo da experiência, baseado nos escritos de Jorge 
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Larrosa. Quando o professor diz que naquela situação ele deixou o preconceito tomar 

conta e que depois pensou que era para ele falar com a menina que ser bichona não é 

algo ruim, ele se oportunizou ziguezaguear em suas atitudes e refletir a partir delas, 

assim ao entrar em contato direto com essa vivência houve uma reflexão que o 

permitiu abrir seu pensamento para sua própria transformação como diz Larrosa 

(2007). Entendo ainda que, para além de pensar nas dificuldades que soam na 

docência, como as limitações em ouvir a palavra ―bichona‖, ele foi tocado e refletiu 

após aquele momento vivido. 

Jorge Larrosa (2014) fala que a experiência na educação também tem relação 

com os pensamentos, com as inquietações, com o que somos e com o que deixamos 

de fazer. O ir e vir do professor o proporcionou a necessidade de pensar a sua 

docência a partir da experiência advinda dos questionamentos da discente que o 

inquietou. Ou seja, o caminho se fez no percurso e ao falar da experiência ele a 

repensa, como Larrosa (2014) diz: 

 

Deixar que a palavra ―experiência‖ nos venha à boca (que tutele 
nossa voz, nossa escrita) não é usar um instrumento, e sim se colocar 
no caminho, ou melhor, no espaço que ela se abre. Um espaço para o 
pensamento, para a linguagem, para a sensibilidade e para a ação (e 
sobretudo para a paixão). Porque as palavras, algumas palavras, 
antes que se desgastem ou se fossilizem para nós, antes de 
permanecerem capturadas, também elas, pelas normas do saber e 
pelas disciplinas do pensar, antes que nos convertam, ou as 
convertamos em parte de uma doutrina ou de uma metodologia, 
antes que nos subordinem, ou as subordinemos a esse dispositivo de 
controle de pensamento que chamamos ―investigação, ainda podem 
conter um gesto de rebeldia, um não, e ainda podem ser perguntas, 
aberturas, inícios, janelas abertas, modos de continuar vivos, de 
prosseguir, caminhos de vida, possibilidades do que não se sabe, 
talvez (LARROSA, 2014, p. 75). 

 

Tais caminhos são mais difíceis de serem traçados quando se busca inserir as 

discussões de gênero e sexualidade no ambiente escolar, talvez porque ainda 

estejamos muito pautados/as na regulação dos planejamentos e das aulas enquanto 

que as problemáticas vão surgindo com situações inesperadas, imprevistas, 

colocando sob suspeita a própria vivência do professor e da professora mesmo com 

uma formação prévia nas discussões. Talvez, possamos encarar melhor a prática 
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docente ao pensá-la como permeada por imprevisibilidades, incertezas e investirmos 

mais em como trabalhar nesses contextos e mesmo assim entender que é provável 

que sejamos provocados e desestabilizados em vários momentos de nossa profissão, 

por mais que queiramos controlá-la. 

Destacam-se também como as identidades estão presentes no ambiente escolar 

e como elas são demarcadas, diferenciadas e classificadas, ou seja, a escola é um 

lugar de produção das identidades, determinando, classificando e ordenando a 

transitoriedade dos sujeitos (LOURO, 2008). No momento em que o professor foi 

chamado de bichona, ali foi produzida uma identidade para aquele sujeito, o qual 

imediatamente fingiu que não escutou, porque provavelmente se sentiu insultado ou 

desejaria que sobressaísse apenas a identidade do professor vestido de palhaço e não 

a sua homossexualidade. Logo, percebe-se que a escola é um lugar que institui esses 

lugares e estabelece o que pode ou não ser dito ou vivenciado.  

A homossexualidade do professor Tarcísio também o incomodou, o 

perturbou, porque outra pessoa o visualizou como bichona. Ser nomeado como tal é 

ser colocado em um lugar menor, marginal tido como inferior já que a 

heterossexualidade é o lugar do centro e visto como ―normal‖. Então quando Tarcísio 

aciona a sua autoridade de professor, automaticamente ele determina que a 

sexualidade não deva vir à tona e que ele não quer que essa identidade seja 

percebida e escolarizada. 

Eve Kosofsky Sedgwick (2007) em seu trabalho intitulado ―Epistemologia do 

Armário‖ me fez lembrar como os homossexuais precisam escolher a hora de sair do 

armário, qual o momento, em que lugar e com quais pessoas é possível assumir-se 

como gay. Sedgwick (2007) alerta ainda que até as pessoas assumidamente gays 

vivem na dúvida entre ficar ou sair do armário em alguns momentos de sua vida. A 

escolha de Tarcísio foi de permanecer no armário e não querer expor sua 

homossexualidade no ambiente escolar. Afinal, quando a homossexualidade do 

docente vem à tona e ele é expulso do armário, ficará exposto e marcado. 

Em algum momento de nossas vidas é possível que já tenhamos utilizado do 

armário, questiono-me então: existe um momento favorável para entrar e sair dele? 

Acredito que não, e creio também que esse foi o entrave do professor Tarcísio a 
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dúvida e o medo de ser condenado e de perceber que apesar de tentar se despir da 

sua identidade sexual, ela o acompanha e aguça o desejo das crianças em querer 

saber sobre as homossexualidades. O docente não percebeu que ao ser convidado a 

sair do armário, ele também foi convocado a debater com as crianças sobre as 

homossexualidades, afinal, ser bichona é algo ruim? Ele se esquivou e preferiu não 

falar sobre o assunto, mas: 

 
[...] quem está preparado para as heterossexualidades? Colocar essa 
pergunta é uma forma de deixar claro que os discursos e práticas 
sobre os quais e desde os quais vamos trabalhar partem do 
pressuposto de que as sexualidades não são fatos naturais, mas sim 
resultados de articulação histórica, discursiva e socialmente 
construída (FERRARI; CASTRO, 2013, p. 296). 

 
E se a sexualidade é discursivamente construída, qual o medo de falar sobre 

ela no ambiente escolar? Após esse episódio com Tarcísio, fico me indagando: a 

heterossexualidade é vigiada como a homossexualidade? Perceber que a identidade 

de Tarcísio é marcada é também identificar que a escola é um espaço onde transitam 

diferentes sujeitos que contém diferentes tipos de vida, de crença e de identidades. 

Logo, a homossexualidade também está presente neste espaço, que por se diferenciar 

da heterossexualidade (visto como normal) é instantaneamente colocada à margem. 

E aí, como os sujeitos homossexuais devem se colocar na escola? Como a identidade 

docente e a identidade sexual do professor devem ser vistas nesta instituição? 

Precisamos distanciá-las? Questiono-me ainda enquanto educadora e pesquisadora, 

qual escola estamos criando  e onde estão as identidades das/dos sujeitos que 

borram? 

Além do professor Tarcísio, outras/os docentes buscam por meio de suas 

práticas, escapar desses diálogos e fazer desses momentos de questionamentos 

das/dos discentes uma oportunidade para se distanciar  dos diálogos sobre as 

questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar, ainda que tenham passado 

pelo curso de formação. Outro caso foi o da professora Lina. Ela nos conta que em 

um determinado dia, as crianças retornaram da aula do professor de Artes dizendo 

que ele era viado: 
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A gente vê assim que desde menorzinho assim os meninos já têm aquele... 
Aquela coisa assim preconceituosa sabe? E assim de deboche, disso e daquilo. 
Eu lembro de uma ocasião que tinha um professor de artes na escola 
que ele era gay, né? E excelente, maravilhoso. Aí toda vez que os 
meninos iam para a aula dele, ficavam lá e tal... Aí quando foi um dia eles 
falaram: “pró, fulaninho falou que o professor fulano de tal é viado”. 
No meio da aula, aí eu parei tudo, falei assim parem tudo. É aula de 
matemática, mas eu vou parar... Quem trouxe dicionário aí? Aí um eu 
trouxe, o outro eu trouxe, eu tenho... Aí eu falei vai lá na letra V, aí 
coloquei o nome bem grande no quadro, né? Falei: “E outra coisa não 
é assim não é veado, procurem, peguem o dicionário aí para ver o 
significado”. Aí todo mundo ficou quieto... “Procuraram”? Aí o outro 
que tinha dito que o outro disse, porque é sempre assim, fulano disse que 
fulano disse... Falei: “fala aí para pró aí o que tem escrito aí?” (...) 
“Isso, um animal, isso, daquilo outro...” Coloquei lá bem a definição, 
aí falei agora me falem aí: “O professor fulano de tal é assim? Têm 
todas essas características assim? Tem?” “Não pró, porque eu não 
falei” “Eu falei aqui que alguém falou alguma coisa? Eu só quero saber se 
ele tem. Ele anda dessa forma? Ele tem esse chifre assim? Tem os pelos, tem 
tudo isso?” “Não”, aí eu falei “pois então e por que estão chamando ele dessa 
forma? Ele tem nome!” (Profª. Lina – Turma 2011 - grifos meus). 

  
 Nesse momento pude perceber como a professora acredita transgredir a ideia 

da homossexualidade com as crianças que desde tão novas já conhecem que a 

heterossexualidade é a norma e que, portanto, não precisa ser mencionada, mas a 

todo tempo é reiterada e naturalizada, deixando tudo aquilo que escapa como 

diferente e desviante (LOURO, 2011). Quando a professora solicita que os alunos e as 

alunas procurem no dicionário o significado da palavra ―veado‖, ela desvia a atenção 

das crianças do conteúdo de matemática e traz outros debates para a aula. 

Inicialmente esta atitude da professora é interessante e destoante do que, muitas 

vezes, algumas/alguns docentes fariam na escola, ou seja, continuariam a aula e não 

entrariam no debate sobre sexualidade. Portanto, ela arriscou, se pôs à deriva. De 

outra forma, Lina acredita ter desconstruído essa norma naturalizada, mas será que 

ela está trouxe para o debate as questões da sexualidade para o espaço escolar? 

No momento em que Lina encerra a possibilidade das/os estudantes 

compreenderem o que significa a palavra ―viado‖ e busca no dicionário a palavra 

veado, ela encerra a discussão. Ao mudar a palavra, ela muda o sentido e o 

significado daquele debate, deixando a homossexualidade fora da discussão. A 

docente mostrou aos/às alunas/os que o professor de artes não era veado e, portanto 

eles teriam que parar de falar assim dele, afinal ele não tinha chifres e nenhuma outra 
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característica do animal. Só que quando as/os alunas/os falaram que o professor era 

viado, não estavam se referindo ao animal, mas da homossexualidade do professor. 

Entretanto, Lina preferiu encerrar a discussão. Será que as/os alunas/os esperavam 

da professora um diálogo mais abrangente sobre a homossexualidade do professor?  

Fica notório que existe uma delimitação do que se pode falar, olhar e ouvir em 

um ambiente escolar. Nesta reflexão Louro (2008) afirma: 

 

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela 
afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. 
Informa o "lugar" dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das 
meninas (...). Os sentidos precisam estar afiados para que sejamos 
capazes de ver, ouvir, sentir as múltiplas formas de constituição dos 
sujeitos implicadas na concepção, na organização e no fazer cotidiano 
escolar. O olhar precisa esquadrinhar as paredes, percorrer os 
corredores e salas, deter-se nas pessoas, nos seus gestos, suas roupas; 
é preciso perceber os sons, as falas, as sinetas e os silêncios; é 
necessário sentir os cheiros especiais; as cadências e os ritmos 
marcando os movimentos de adultos e crianças. Atentas/os aos 
pequenos indícios, veremos que até mesmo o tempo e o espaço da 
escola não são distribuídos nem usados — portanto, não são 
concebidos — do mesmo modo por todas as pessoas (LOURO, 2008, 
p. 59). 

  

Quais as aproximações do viado – homossexual para o veado – animal? Quais 

as implicações dos homossexuais serem vistos como viado? Tais aproximações 

podem ser caracterizadas como homofobia? Baseando-se no relato de Lina, confesso 

que também fiquei pensando sobre essas questões e percebo como nós 

(re)produzimos palavras, sem ao menos pensar como elas foram construídas. 

Fazendo algumas pesquisas, percebi que o uso da palavra viado referindo-se 

aos homossexuais é dita desde o início do século XX, designada para gays passivos, 

assim as ―bichas‖ ou os ―viados‖ eram vistos como grupos à margem da sociedade. 

Naquela época, homens podiam se relacionar com as ―bichas‖-―viados‖, dando a 

ideia que o primeiro seria ativo e o segundo passivo e os ativos não eram vistos como 

homossexuais. Somente se constatava que eram homossexuais quando as ―bichas‖-

―viados‖ tinham relacionamento entre si, caracterizando-os como anormais e ainda 

ridicularizados (FRY; MACRAE, 1985). 
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Nota-se, portanto, que há muitos anos a homossexualidade é silenciada e é 

compreendida como um desvio. Ao mudar de assunto Lina também silenciou e não 

permitiu um aprofundamento na discussão, deixando de proporcionar às/aos 

discentes uma reflexão sobre o que é a homossexualidade. Ela ainda reiterou que a 

escola não é um espaço para a compreensão do que é ser viado, pois sua estratégia 

didática distanciou as/os alunas/os de pensarem como o professor de Artes pode 

estar à margem por conta de sua possível sexualidade e que negar esses debates se 

configura como uma não problematização do preconceito e da discriminação.  

 Sendo assim, observo que, de maneiras diferentes, tanto Tarcísio quanto Lina 

não deram continuidade aos debates. Ela e ele escolheram não mobilizar as/os 

discentes para pensar o que são essas homossexualidades e porque nos dois 

momentos as homossexualidades dos professores foram postas em xeque. Talvez 

ainda se entenda que ao falar sobre as homossexualidades na escola, elas se 

destaquem e, no caso, as/os professoras/es fiquem em evidência e, nem sempre isso 

é desejável. 

No subcapítulo seguinte interajo com algumas/ns docentes que após o curso 

de formação desenvolvem atividades nas temáticas relativas às discussões de gênero 

e sexualidade no ambiente escolar.  

 

2.2. “A gente aqui na creche, a gente trabalha com cuidado para não ficar, para não 

entender que vermelho só é de menina. Não! É trabalhar com massa de todas as 

cores, se for rosa é rosa, se ele quiser vermelho é vermelho”: investidas de 

professoras no trabalho com as questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar 

 

Nesse subcapítulo dialogo com as professoras que, de alguma forma, 

desenvolvem atividades envolvendo as discussões de gênero e sexualidade no 

âmbito escolar. Embora a professora Lina tenha relatado que, muitas vezes, as 

questões invadem a sala de aula, ela diz que também traz o debate para suas aulas. 

 

Olha, eu assim nem sempre eu conseguia, mas sempre tentava 
trabalhar assim, tem até um livrinho que eu peguei para trabalhar no 
ano de 2015 que trazia assim... Meninas e meninos, um livrinho assim 
bacana, e já vinha assim falando, menina pode fazer isso? E nessas 
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atividades eu já via assim... Os meninos falavam assim: “pró, essa 
brincadeira assim não é de menina, não!”, aí eu colocava né? Mas por 
quê? Colocava eles, na roda né? E levava imagens, mostrava ilustração, 
levava assim vídeos e levantava assim as discussões com eles... E nas 
posturas assim do dia a dia, sempre eu, por mais que eu sempre 
trabalhei com crianças, tem que ter um certo cuidado para também os 
pais não causarem tantas polêmicas. Eu, assim, tentava trabalhar 
com eles, só que assim nem sempre isso é possível, não tanto da 
forma como eu gostaria... Mas na forma do possível eu tentava 
trabalhar, porque o que acho é que realmente isso é importante, né? 
[...] quando a gente ia trabalhar com identidade e autonomia, tipo essa 
questão do livrinho de história, os meninos já trazem, tipo assim “isso aqui é 
de menina, não vou usar isso não”... A formação que eu tive, já fez eu 
lidar com eles de uma forma, tipo assim, diferenciada, né? De 
levantar os questionamentos com eles né? De criar situações, criava 
historinhas, produzia fantoches, criava histórias para que a partir 
daquilo ali tivesse um entendimento melhor, como se tratava de 
crianças, né? Levava situações nos slides assim, montava situações 
para fazer e chamar atenção, de por que... Levantava esses 
questionamentos, influenciou na minha prática, contribuiu né? Transformou 
nesse sentido aí a minha prática, porque assim eu consegui ter uma bagagem, 
né? Assim, e saber conduzir digamos às situações que iam gerando no 
processo, coisa que se eu não tivesse feito o curso, talvez não teria acontecido 
[...] Eu sempre procurava assim discutir essas questões, mas como os 
meus eram pequenininhos, eu sempre tinha assim um cuidado 
maior.... Mesmo sabendo que alguns casos davam para ir além, né? Mas eu 
ficava receosa, né? Não assim na questão de outras questões de...  Mas essa 
questão da orientação sexual, a gente tem que ter um trabalho maior, 
porque senão os pais eles te esganam, fazem uma revolução mas 
assim eu me sentia a vontade para discutir com eles, mostrando, 
levando exemplos assim, coisas da idade, voltada para o público 
(Profª. Lina – Turma 2011 - grifos meus). 

 

Lina diz que nem sempre conseguia trabalhar as questões de gênero e 

sexualidade na escola, especialmente como ela gostaria, porém ela abordava sobre as 

marcas e as delimitações de gênero, questionando a ideia de que existem 

brincadeiras para meninas e para meninos ou que não se deve usar determinado 

acessório por ser considerado exclusivo de um gênero. A professora diz que a 

formação continuada contribui para ela desenvolver esses debates na escola. Ela já 

trabalhou com base em materiais como livro, imagens, fantoches e vídeos. Também 

nos traz que não é tranquilo fazer esse trabalho, pois, sobretudo os garotos reiteram 

que não podem brincar ou usar aquilo que é visto como feminino. 

Todo esse impasse nas discussões acontece porque gênero é considerado como 

dado naturalmente em que os corpos são vistos apenas como duas possibilidades, ou 
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se é feminino e consequentemente com características culturais e sociais da 

feminilidade, ou se é masculino também com características sociais e culturais da 

masculinidade. Além disso, o que é considerado feminino não pode ser utilizado por 

aqueles que são considerados homens e masculinos e vice-versa, o que dificulta 

problematizar alguns saberes como o de que homens podem usar cor de rosa ou que 

meninas podem jogar futebol. Aquilo que está fora desses padrões é considerado 

desviante ou anormal e, portanto, não deve ser abordado (LOURO, 2000). 

Entendo que a fala de Lina é carregada de desejos e medos no âmbito 

educacional, pois apesar da professora se sentir preparada para dialogar sobre as 

discussões de gênero e sexualidade em uma sala de aula da educação infantil, ainda 

teme em aprofundar nas discussões por conta do olhar das famílias, do que podem 

pensar sobre o desenvolvimento desses debates na escola. Lina se depara com um 

entrave muito corriqueiro entre os relatos das/os docentes, que é o medo em 

aprofundar nas discussões e os familiares não aceitarem esses debates na escola.  

O medo da professora é especialmente sobre orientação sexual e, no caso, falar 

sobre diversidade sexual, já que os familiares poderiam compreender o debate como 

um desvio dessa ordem naturalizada e generificada dos corpos das crianças e que a 

escola deveria apenas falar sobre a heterossexualidade como natural. O fato de serem 

pequenininhos, como ela mesmo diz, também interfere neste processo. Destarte, toda 

insinuação a outras discussões seriam caracterizadas como impróprias. 

O medo da professora está ancorado apenas nos familiares ou, de alguma 

forma, esse pensamento difundido por algumas famílias também a capturam? 

Porque o medo em dialogar com as crianças sobre sexualidade? Quando a gente 

acredita demais na ―inocência‖ e na ―pureza‖ que nossa sociedade impõe para que as 

crianças também estamos mais uma vez padronizando e enquadrando os corpos em 

um lugar. 

Levantando esses questionamentos, me lembrei de uma atividade que 

desenvolvi na escola que leciono sobre ―A chegada da primavera‖. Fiz algumas 

máscaras com flores coloridas para as crianças apresentarem uma música da 

primavera no pátio da escola e toas/os usaram para a apresentação, só que tinha um 

aluno que estava com uma máscara de flor cor de rosa. Isso foi o suficiente para a 
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coordenadora dizer a uma colega de trabalho que minha atitude não poderia ser 

repetida, pois se alguém da família estivesse na escola não gostaria de ver um aluno 

com uma máscara de flor ―rosa‖. Aguardei a coordenadora conversar comigo, só que 

até hoje ela nunca me disse nada. Tais situações se aproximam quando percebo que 

as famílias têm uma preocupação muito forte em adiar as discussões da sexualidade 

da criança, entendendo a sexualidade como impureza e a criança como inocente e 

não sexualizada, logo, não se deve incentivá-las ou estimulá-las. 

Pensando nessa direção das questões de gênero e sexualidade na educação 

infantil, a professora Aline traz reflexões sobre como corriqueiramente somos 

ensinadas/os a generificar as cores e como é importante problematizar essas 

construções. Aline relata que seu olhar ficou mais evidente para essas questões após 

o curso de formação em gênero e sexualidade: 

 

A gente aprendeu que menina é rosa e menino é azul, então as cores 
mais delicadas são para menina e isso não existe, né? As cores estão 
aí, a natureza está aí com todas as cores. As flores estão aí e não tem 
isso, essa flor só quem pode cuidar, ou esse tipo de flor só quem pode 
é menina. Deus quando criou esse universo, criou de uma forma bem 
diversificada, isso com toda a beleza pra gente ter esse olhar, só que a gente 
é presa na educação, isso não pode, isso pode. Principalmente eu que 
sou professora da educação infantil, tem que trabalhar assim desde 
muito cedo, desde a mãezinha que está esperando o filho, a questão das 
cores, do enxoval e tudo. A gente aqui na creche, a gente trabalha com 
cuidado para não ficar, para não entender que vermelho só é de 
menina, não. É trabalhar com massa de todas as cores, se for rosa é 
rosa, se ele quiser vermelho é vermelho [...] Já tem crianças que não 
gostam de algumas cores, até por conta dessas realidades em casa, né? Às 
vezes, os pais em casa dizem “não vai vestir rosa, não”. Até mesmo, 
meu filho, ele fez aniversário ano passado, comprei uma camisa pra ele e ele 
ganhou outra de presente, uma rosa clara eu dei e a tia deu uma blusa rosa 
pink, aí ele viu esse rosa e disse: “não vou usar, não, não vou usar, não, 
minha mãe, que é de mulher”. E eu disse: “quem te disse que homem não usa 
essa cor? Homem usa todas as cores, então não tem isso cores de meninas e 
de meninos, não” (Prof.ª Aline – Turma 2010 - grifos meus). 

 

A professora Aline aponta possibilidades de se desenvolver atividades 

distintas na sala de aula e especificamente na educação infantil, onde as crianças 

podem aprender a conviver em um grupo social mais amplo que o familiar. Neste 

espaço as/os meninas/os aprendam desde cedo a perceber que existe um universo 

de característica entre as pessoas e as famílias e, por isso, todas/os devem ser 
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respeitadas/os. Quando são apresentadas e fixadas apenas as noções biológicas e 

consequentemente binárias do que socialmente e culturalmente ou se é feminino ou 

masculino, automaticamente é reafirmado para as crianças que existem as 

desigualdades socioculturais e elas devem/serão sempre reproduzidas.  

Aline diz ―a gente é presa na educação, isso não pode, isso pode”, contudo mesmo 

se sentindo aprisionada por uma educação que dita regras, o curso de formação 

contribuiu para que ela favorecesse a espontaneidade das crianças por meio das cores 

e da liberdade sem aprisionamentos e normatizações. A professora ousa subverter as 

normas e mostra também a seu filho que não é preciso ter aprisionamentos, 

apresentando-lhe outras possibilidades. Finco (2015) nos ajuda a pensar sobre essa 

maior liberdade em relação ao sexo/gênero e as brincadeiras das crianças. 

 

As crianças brincam com aquilo que lhes dá prazer, de acordo com a 
sua curiosidade; por isso, não há necessariamente fronteiras para os 
espaços ocupados na brincadeira. As fronteiras do que é permitido e 
do que não é permitido para cada sexo não são consideradas nos 
momentos das brincadeiras, ou seja, meninos e meninas mostram-nos 
que seus desejos e vontades vão além do que os adultos esperam 
deles; que possuem a capacidade de criar e recriar, de vivenciar 
situações inesperadas de formas inovadoras. Os adultos gostam da 
espontaneidade das crianças, mas estas veem as suas vidas cada vez 
mais organizadas. Os adultos concordam que se deve ensinar às 
crianças o significado de liberdade e democracia, mas a sociedade 
limita-se a oferecer preparação em termos de controle, 
principalmente quanto tratamos das questões de gênero (FINCO, 
2015, p. 55).  

 

Com essa contribuição de Finco (2015) percebemos como o controle opera em 

nossa sociedade e limita por meio da cultura desde a infância o que os adultos devem 

permitir ou negar para crianças, controlando e formando cada criança por meio das 

regras estabelecidas pela sociedade, mas a professora Aline faz um movimento que 

parte da reflexão de cada um, deixando as crianças viverem aquilo que desejam sem 

muitas prescrições. 

 Além de Aline, a professora Sandra também não consegue silenciar diante das 

questões de gênero e sexualidade, inclusive atuando na equipe gestora da escola, ela 

se posiciona diante dessas discussões: 
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Olha, nós tínhamos um aluno aqui na escola há um tempo atrás que 
ele era homossexual e eu cansei de ver esse menino chegar da escola 
com a blusa toda marcada de sangue, porque o pai tinha batido. 
Então, como dizem que eu sou defensora dos frascos e comprimidos 
vencidos, eu chamei a polícia e fiz esse menino dar queixa contra o 
pai. Ele era menor. Chamei a polícia e o Conselho Tutelar. Quando a 
gente chegou na delegacia por sorte quem estava era uma mulher. A 
delegada. Um dos delegados de plantão era mulher e ela estava no 
momento. E foi ela que deu acolhimento a esse menino, não pela 
identidade de gênero, mas pela violência que ele estava sofrendo. 
Quando o pai compareceu a delegacia, o choque foi ainda maior: ele 
era pastor de uma igreja que dizia que aceitava todo mundo, mas que 
queria praticar a cura gay e que aquele era o meio de praticar a cura 
gay. Será que ser mulher é uma doença e eu preciso ser curada de a doença 
ser mulher? Uns dizem assim: "daqui a alguns dias ser heterossexual é o que 
vai ser o diferente" e eu falei: "desde as sociedades gregas mais primitivas, a 
prática da homossexualidade ela é tão corriqueira que os grandes pensadores 
tinham amantes, eles trocavam e gostavam de adolescentes entre os 13 e os 
18 anos. Depois disso, eles trocavam porque já estavam velhos. Então, você 
precisa conhecer um pouco da história da sociedade, precisa se voltar sobre a 
sociologia e a história para entender esses comportamentos. Então, esse 
menino, esse rapaz acabou sendo acolhido por outra pessoa da 
família que passou a dar apoio e providenciou o tratamento 
psicológico para esse rapaz assim ele não tentou o suicídio. Faltava 
pouco para esse menino cometer o suicídio. Então, como ele sempre 
dizia "professora, eu tenho vontade de me matar". Eu tenho arquivo no 
computador, a maioria dele em áudio e alguma coisa em texto de depoimentos 
de alunos e da trajetória deles quando eu ensinava no noturno que era onde 
tinha carga maior de pessoas que trabalham e que mudavam para o noturno 
porque era maiores de idade, não podia ficar durante o dia e muitos deles 
começavam a revelar os seus problemas. E a questão do homossexualismo era 
uma questão presente. A coisa era tão grande que eu comecei a fazer análise a 
partir daí. Que eu não dava conta. Eu virei a Madre Confessora. Pode 
reparar que eles não chegam perguntando pelas outras diretoras, as 
outras duas. Sandra, tu tem isso? Sandra, tu tem aquilo? Eu padeço nas 
escolas [...] A gente faz às vezes faz projeto aqui na escola e inclui a 
temática, até para diminuir o preconceito. Uma tentativa de 
diminuir. A maioria das vezes, a abordagem ela é individual. São eles 
que vêm conversar com a gente. Talvez Cristiane saiba mais, porque 
ela está na sala de aula e Cristiane combate mais ferreamente. Ela é 
tipo aqueles guerreiros de cruzada e vai na frente. Eu que sou uma 
pessoa mais impaciente e hiperativa. Então, eu prefiro não me meter 
e falar umas coisas que não vão gostar de ouvir. Eu fico na minha cá, 
só observo, mas às vezes quando eu estou sentada com eles ali no 
refeitório, no recreio coberto, no intervalo ou na sala de aula, então, 
a gente conversa sobre isso, porque eu também como vice-diretora já 
fui chamada na sala de aula por causa dos comentários, das 
brincadeiras que eles fazem entre si. "Ah, tu é viado" e eu falei "você 
sabia que o viado não é o único que prática sexo anal? Que até o urso gosta? 
E aí dei um texto para eles lerem. "E aí, ursinho?" e eu "Ursinhos 
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Carinhosos, Ursinho Poo, Ursinho Catatal, Ursinho Zé Colmeia". A gente 
faz resenha para desviar a atenção deles disso, mas não vai deixar de existir, 
porque se você começar a proibir tudo, para onde vai a liberdade do sujeito? 
(Prof.ª Sandra – turma 2010 - grifos meus). 

 

Sandra se inquieta ao ver alunas/os vivenciando o sofrimento pela falta de 

compreensão da família sobre suas sexualidades. Ela relata seu choque ao perceber 

que o discurso religioso do pai de um aluno entende que amar o filho é curá-lo da 

sua homossexualidade. A professora percebe que o pai é aprisionado em acreditar 

que acolhe a todas/os, mas ao mesmo tempo em que acolhe, pretende ―curar‖ as 

pessoas de suas sexualidades dissidentes, incluindo seu próprio filho. Ao acreditar 

que está curando o seu filho, ele está compreendendo que ali existe uma doença, um 

desvio ou uma anomalia e ele sente-se autorizado a curar seu filho não só pela 

relação familiar que existe, mas, sobretudo por ser um pastor de uma Igreja 

Protestante que nega outras possibilidades de viver a sexualidade que não a 

heterossexualidade.  

Sandra ao se tornar confessora de suas/seus alunas/os também escolhe não 

silenciar e por isso, muitas das vezes, pensa não dar conta de tantas problemáticas 

relativas às questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar. Essas situações 

pelas quais Sandra se depara no espaço escolar a tocam de alguma forma e aguçam 

ainda mais seu desejo em confrontar essas normatizações. 

Já a professora Joanina relata que conseguia desenvolver atividades quando 

ministrava a disciplina Educação para a Sexualidade. Por alguns anos, ela ministrou 

aulas de Educação para Sexualidade, disciplina que compõe o núcleo diversificado 

do currículo do oitavo e nono ano do ensino fundamental de escolas municipais da 

cidade de Jequié-BA (CABRAL, 2016). Ela disse que fazia seminários e ações junto ao 

Núcleo de DST, intitulado Centro de Referência em Saúde Sexual, espaço que 

trabalha com a prevenção e tratamento das IST/AIDS. Ela relata: 

  

Conseguia, não é? Porque agora não temos mais a disciplina, mas 
conseguia sem problema nenhum e a gente fazia bons trabalhos. A 
gente conseguia fazer seminários, ir para o Núcleo de DSTs, a gente 
já fez muito trabalho bom aqui. Infelizmente, não temos mais oitavo e 
nono ano onde são administrados a disciplina. [...] Foi até uns três anos 
atrás, aí depois que encheu de sexto ano, quinto, sexto, sétimo. Aí a gente 
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tirou porque eles não têm maturidade. Na verdade, para abraçar a 
coisa e aí os pais questionam que a professora está ensinando 
ousadia para o menino, entendeu? Porque eles, às vezes, não 
absorvem direito a coisa e aí é deturpado, a gente tem problema com 
as famílias. [...] Só nessa questão mesmo da criança não saber, apesar 
de ter sido oitavo ano, mas como eles eram ainda menores, chegavam 
em casa comentaram e o pai veio à escola saber o porquê que a 
professora estava ensinando ousadia para uma criança. E aí foi que a 
gente sentou e esclareceu, explicou para ele e ele pediu desculpa, mas 
aí a gente preferiu evitar o próximo (Prof. Joanina – Turma 2009 - 
grifos meus). 

 

Percebo como a professora Joanina se assegurava na disciplina Educação para 

a Sexualidade para ministrar aulas sobre essas temáticas, no entanto quando a escola 

deixou de ofertar o oitavo e nono ano, a disciplina não foi mais oferecida. Depois 

disso, ela tentou trabalhar com essas discussões, mas houve alguns contratempos e a 

professora preferiu se calar por receio de debater sobre essas temáticas e as/os 

alunas/os levarem essas discussões para suas famílias de forma deturpada. 

A atitude da família em ir a escolar indagar o conteúdo que a professora 

estava desenvolvendo na sala de aula talvez seja uma forma de silenciar Joanina a 

não trabalhar mais com as questões de gênero e sexualidade no espaço escolar. Fico 

me questionando será que com o silenciamento da professora as/os alunas/os 

deixaram de querer essas discussões no âmbito escolar? A atitude da professora em 

silenciar por conta dos familiares de suas/seus alunas/os foi confortável para quem? 

E mais, será que todas as famílias desejariam encerram os diálogos sobre gênero e 

sexualidade na escola? 

Assim, podemos perceber uma vigilância no espaço escolar para abordar as 

discussões de gênero e sexualidade na escola, elencando sempre quem está 

autorizado para tratar da temática, será que a professora não estava preparada para 

abordar esse assunto ou o fato de não ter a disciplina para as turmas de sexto e 

sétimo ano quer dizer que essas questões deixam de surgir na escola com esses/essas 

discentes? Guacira Lopes Louro (2008) fala desse controle e de quem tem autorização 

para dialogar sobre tais discussões,  

 

―[...] ela vem sendo descrita, compreendida, explicada, regulada, 
saneada, educada e normatizada. Se, nos dias de hoje, ela continua 
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alvo da vigilância e do controle, agora se ampliaram e diversificaram 
suas formas de regulação, multiplicaram-se as instâncias e as 
instituições que se autorizam a ditar-lhes normas [...]‖ (LOURO, 2008, 
p. 27). 

 

Ainda que Joanina seja educadora e tenha autoridade para o debate, ela é 

vigiada e regulada por outra instituição que limita o que deve ser dito e o que precisa 

ser silenciado, desta forma, segundo a professora para evitar outros momentos que 

causassem desconforto e que as famílias fossem novamente a escolar, ela preferiu 

encerrar a discussão. 

A professora Marise trouxe elementos que me fizeram pensar que mesmo 

desejando desenvolver ações em determinados momentos, há mecanismos de 

controle que podem inviabilizar o trabalho. Atualmente, Marise é a coordenadora 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação da cidade em que mora e, antes de 

ir para este setor, ela esteve como coordenadora de uma escola da rede municipal de 

ensino e encontrou algumas dificuldades para desenvolver as discussões de gênero e 

sexualidade no âmbito escolar, ainda que já houvesse feito o curso de formação. 

 
O curso me deixou apta para discutir, para levar a discussão para a 
sala de aula, só que é difícil. Porque somos muito podados, né? A 
gente descobre um aluno. Agora mesmo eu descobri um aluno que tem uma 
mãe que é homossexual, se separou do pai e ele não gosta da mãe. E eu quis 
levar para a sala de aula alguns vídeos, algumas contribuições nesse 
sentido para que ele não se sentisse mal com a mãe que tem, né? Mas 
isso não foi possível porque a secretaria de Educação não permite. A 
diretora não permitiu. Eu fui falar com o coordenador geral na época 
ele disse: 
-Oh Marise esse tipo de abordagem tem que ser muito bem planejada, 
muito bem trabalhada e tal.  
Eu falei: - Mas não vai ser uma coisa pra adulto, vai ser pra criança pra ele 
descobrir que há diversidade de famílias e ele faz parte de uma dessas, não é 
uma família tradicional de pai e mãe, mas eu não consegui levar nada do 
que eu aprendi para sala de aula, para minha prática pedagógica 
(Prof.ª. Marise – Turma 2013 – grifos meus). 

 

A professora Marise me apresenta uma limitação que não é dela, mas da 

coordenação geral do município a qual trabalha e da escola em que atuava, pois foi 

desaconselhada e, ao mesmo tempo, proibida de dialogar sobre as temáticas de 

gênero e sexualidade no âmbito escolar. O interessante é perceber que Marise notou 
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uma necessidade em desenvolver ações envolvendo os debates sobre gênero e 

sexualidade que contribuíssem para as relações interpessoais de seus/suas 

estudantes. Foi a partir do olhar de Marise, de sua sensibilidade que ela conseguiu 

identificar um problema familiar: um filho que rejeitou sua mãe por ela estar se 

relacionamento com uma mulher. 

Sabe-se que a construção dos gêneros e das sexualidades é compreendida de 

diversas formas, apresentadas por diferentes instâncias culturais e sociais e, portanto, 

a escola pode ser um desses espaços que possibilite construir outros olhares que 

problematizem algumas perspectivas normativas. Esta situação vivida por Marise me 

faz pensar se os(as) docentes têm autonomia para realizar alguns debates na escola 

ou se ainda estamos presos aos interesses de determinados setores que regulam a 

escola. Afinal, por que o coordenador preferiu encerrar a discussão? A formação 

docente não pode garantir a Marise o direito a dialogar sobre gênero e sexualidade 

na escola? Por fim, como se encerra aquilo que ainda nem foi iniciado? 

Diante desses apontamentos, percebo que a professora Marise apesar de ter 

percebido uma necessidade maior de desenvolver atividades sobre as questões de 

gênero e sexualidade no âmbito escolar, ela foi silenciada por pessoas que mesmo 

sabendo que poderiam auxiliar, de alguma forma, a família, preferiram se eximir. 

No próximo subcapítulo dialogarei com uma das professoras que ainda não se 

sente à vontade em debater sobre gênero e sexualidade no ambiente escolar. 

 

2.3 ”Eu acredito que eu não tenho, não me sinto à vontade para estar ainda 

discutindo”: insegurança em desenvolver atividades sobre gênero e sexualidade no 

espaço escolar 

 

A professora Vilma assume não conseguir desenvolver diálogos ou atividades 

no âmbito escolar sobre as discussões de gênero e sexualidade, como ela aponta a 

seguir, 

 

A gente pode compartilhar isso aí e eu achei muito interessante, e perdura até 
hoje, porque tem gente que eu fiz o curso que até hoje eu converso, a 
gente dialoga sobre essas questões. [...] Se eu consigo? Bem, eu acredito 
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que sim, mas eu nunca desenvolvi... Para dizer a verdade, eu nunca 
desenvolvi não, mas eu acredito que eu tenho um suporte pra tá 
desenvolvendo e tá incluindo essas discussões em sala de aula, mas é como 
eu falei, tem que ter todo um preparo, a gente tem que ver a clientela, porque 
não é assim a gente chegar... Porque pode ser que ocorra, né? Os ânimos 
aflorem e você não tem um controle da situação, então eu preciso ver 
direitinho para tentar [...] Eu acho que tenho que me preparar mais, 
me capacitar mais para ter mais segurança, porque se você for 
abordar um tema, por exemplo, eu vou dar uma aula de física e se eu 
não tiver nenhum domínio daquele assunto, não me preparar para 
dar aquele assunto, o aluno pode me colocar no aperto e aí, então eu 
tenho que me preparar, né? Aí nesse momento eu acredito que eu não 
tenho, não me sinto à vontade para estar ainda discutindo (Profa. 
Vilma – turma 2011 - grifos meus). 

 

A professora Vilma diz que apesar de se sentir preparada para dialogar sobre 

as temáticas com seus colegas que também fizeram o curso de formação, não se sente 

―à vontade‖ para dialogar com as/os discentes no âmbito escolar por ainda ter receio 

em abordar as discussões. Vilma me oferece pistas de que para falar sobre as 

questões de gênero e sexualidade na sala de aula é necessário um preparo maior, 

com ainda mais cursos e mais segurança em dialogar sobre a temática, ou seja, 

apenas um curso de formação não foi o suficiente para ela trazer essas questões para 

a sala de aula. Aliás, ela ratifica dizendo que caso não haja um domínio ou 

preparação, as/os discentes podem apertá-la, o que ela não gostaria que acontecesse. 

Vilma também tem medo de que ao falar sobre sexualidade os ânimos se 

aflorem e ela perca o controle das discussões sobre as questões de gênero e 

sexualidade, mas será que em outros conteúdos a professora também tem esse medo 

de não dar conta das discussões em sala de aula? Qual o medo de se arriscar em 

dialogar sobre tais temáticas na sala de aula? Por que ela se deixa capturar por esses 

medos? 

Ancorada em Jorge Larrosa (2002) busquei refletir sobre o discurso da 

professora Vilma e percebi que a vivência no curso de formação não foi experiência 

para a professora, não houve trans-formação, mas sim informações recebidas durante 

o período do curso sobre as temáticas de gênero e sexualidade, mas que não geram 

mudanças. Vilma concluiu com a ideia de que para haver experiência seria necessário 

mais informação sobre o assunto, como ela mesma diz ―Eu acho que tenho que me 

preparar mais, me capacitar mais para ter mais segurança”, ou seja, Vilma me oferece 
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pistas de que apesar de ter participado do curso de formação o mais importante são 

as informações. 

No próximo capítulo trabalharei com as marcas dos sujeitos produzidas por 

meio da formação continuada em gênero e sexualidade e como as/os professoras/es 

foram tocadas/os. 
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CAPÍTULO 3 

AS MARCAS NAS/NOS DOCENTES EM UMA FORMAÇÃO 

CONTINUADA SOBRE AS QUESTÕES DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE 

 
Há muito tempo que saí de casa 

Há muito tempo que caí na estrada 
Há muito tempo que eu estou na vida 

Foi assim que eu quis 
E assim eu sou feliz 

Principalmente por poder voltar 
A todos os lugares onde já cheguei 
Pois lá deixei um prato de comida 

Um abraço amigo 
E um canto pra dormir e sonhar 

E aprendi que se depende sempre 
De tanta muita diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 
Que a gente é tanta gente 
Onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 
Que nunca está sozinho 

Por mais que a gente pense estar 
É tão bonito quando a gente pisa firme 

Nessas linhas que estão 
Nas palmas de nossas mãos 

É tão bonito quando a gente vai à vida 
Nos caminhos onde bate  
Bem mais forte o coração 

O coração 
Ah! O coração 

(Caminhos do Coração – Gonzaguinha) 

 
 

Neste capítulo interajo com quem em algum momento do curso de formação 

continuada em gênero e sexualidade foi tocada/o e se oportunizou vivenciar a 

experiência observando suas particularidades e singularidades, diante de uma 
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formação que contribuiu não só para o campo profissional, mas também para 

reflexões da vida social e pessoal. 

Assim, inicio com a voz da professora Marise porque ela me ajuda a pensar 

que o curso de formação continuada proporciona marcas que estão para além da 

formação profissional, mais do que isso, Marise ao acionar suas reflexões percebe 

como o curso a transformou e modificou, inclusive as pessoas que a rodeavam 

também foram tocadas por suas transformações. Destaco mais uma vez que nenhum 

docente esteve lá por obrigação, foi uma escolha individual de cada um/a por 

adentrar o curso e seguir até sua conclusão. Algumas professoras/es fizeram o curso 

para compreender situações pessoais, outras inicialmente vieram pelo barema e 

perceberam a importância das discussões para sua vida pessoal, outras professoras 

fizeram o curso porque queriam se sentir mais fortalecidas e assim levar esses 

debates para o âmbito escolar, esses são alguns relatos das/os docentes que destaco 

neste capítulo.  

No caso da professora Marise, o que mais a incentivou a fazer o curso não foi a 

temática, mas a carga horária para o barema do curso de Licenciatura em Pedagogia, 

pois, na época, ela era licencianda: 

 

O que me chamou atenção no curso foi a quantidade de horas para o 
barema. Mas depois que eu entrei eu acho que o curso me formou 
mais do que a própria faculdade, sabe? Então é isso, de inicio foi 
para o barema. Depois foi pra mim mesma, pra benefício próprio 
mesmo. [...] O quê que o curso me marcou? Eu não sei se eu saí de lá 
com algumas marcas, mas pessoas me marcaram até hoje eu tenho 
tem Danilo tem Caio, o menino que foi embora também Renatinho - 
Renato Portella, Jeferson, Marcos3 vejo Marcos assim sabe? Um 
exemplo de pessoa, eu gosto muito de Marcos não sei por que Marcos 
me chamou tanto a atenção né? Mas eu gosto mesmo de Marcos. 
Então assim ele me deixou apta como eu lhe disse pra discuti né, pra 
defender os direitos dos meus filhos. Porque eu tenho dois filhos, eu 
achava que era só um, mas são os dois na verdade [...] Então eu acho 
que ele me deixou mais firme com as minhas opiniões. Me deu 
bagagem pra discutir pra defender os direitos deles mesmo [...] Acho 
que esse curso veio na hora certa, no momento certo em minha vida, 
me fez abrir os olhos. Primeiro não é aceitar meu filho não, mas acolhê-lo 
do jeito que ele é e ponto. Não ficar questionando e acolhê-lo sim, o curso me 

                                                           
3 Nome do coordenador do curso de formação em gênero e sexualidade. 
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ajudou nisso. Eu não sei lhe dizer se depois que eu comecei o curso se 
Dimitri viesse me falar que ele é gay, sem o curso eu não sei se teria 
sustento como é que diz, emocional. Eu não sei se eu estaria 
preparada pra acolhê-lo e aceitá-lo do jeito que ele me falou. O curso 
me ajudou muito porque eu vi tantos iguais a ele e foi amor à 
primeira vista com os meninos: Jeferson, Renatinho eles também me 
acolheram enquanto mãe isso foi muito bonito deles. Eles acharam muito 
bacana a mãe fazer o curso e tudo pra conhecer mais o mundo do filho que eu 
não conhecia. E hoje a gente conversa assim naturalmente, ele me fala dos 
bofes e eu falo e aí qual bofe tu tá pegando? Cuidado em Salvador e Salvador 
é muito grande, vou falando cuidado, “tô me cuidando minha mãe”. Então 
me ajudou nessa questão (Prof. Marise – Turma 2013 – grifos meus). 

 

Somente depois de já estar no curso, ela compreendeu a importância da 

formação para seus enlaces pessoais. Marise tem dois filhos gays, um que quando ela 

estava cursando a formação continuada em gênero e sexualidade disse ser 

homossexual e o outro que ela acredita ainda estar na fase de descobertas e de se 

conhecer e, por isso, ela busca ajudar o menino do jeito que consegue, dialogando e 

falando para ele ser aquilo que deseja. Desta forma, Marise relata que ao adentrar o 

curso houve uma necessidade de levar essa formação não apenas para o ambiente 

escolar, pois só isso não era suficiente e veio perceber que tal formação serviu para 

além de sua profissão como docente. 

Iniciei esse capítulo com a música de Gonzaguinha ―Caminhos do Coração‖ e 

o discurso de Marise se aproxima muito desta música, pois Gonzaguinha nos faz 

refletir que caminhar é mais importante que a busca incessante pela chegada. 

Gonzaguinha me faz pensar que os caminhos percorridos são carregados de 

vivências que são únicas, individuais e valiosas, assim como Marise também relata as 

marcas dos/nos sujeitos durante o curso de formação. Ela conheceu pessoas no curso 

que deixaram marcas nela fazendo-a recordar que ao ser mãe de dois filhos gays, ela 

também é protagonista de uma história e tem possibilidade de apoiar seus filhos, não 

os rejeitando e lutando pelo direito deles também, como ela mesma diz. 

Marise se sensibilizou ao perceber a necessidade de acolher seus filhos e 

também outros meninos gays que frequentavam o curso, percebendo, segundo ela, 

que todos mereciam seu amor de mãe, até porque as mães de alguns deles não 

conseguiam entendê-los e nem sempre os amparava. 
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Com isso destaco a experiência que transformou a professora e existiu a partir 

do momento que a ela se propôs viver. Para Larrosa (2002, p. 25) ―a experiência é a 

passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou 

fundamento, mas que simplesmente ―ex-iste‖ de uma forma sempre singular, finita, 

imanente, contingente‖. 

Sendo assim, a professora Marise ao vivenciar a formação docente e ser 

protagonista de sua própria história percebeu a importância da formação docente 

para suas singularidades e ao adentrar o curso percebeu como ainda era carregada 

de preconceito e normatizações que, por sua vez, dificultava ainda mais a relação 

com seus filhos. A partir da formação docente a professora destaca que muitas coisas 

foram desconstruídas por meio das suas vivências naquele espaço. 

A voz do professor Tarcísio se aproxima muito da professora Marise, pois 

Tarcísio traz alguns exemplos de situações vivenciadas durante e depois da 

formação, me instigando a refletir como o curso contribuiu para perturbar as 

normatizações que estão impregnadas com as pessoas que lá adentram. Pessoas essas 

que, por diversos motivos, escolheram participar da formação. Tarcísio traz um olhar 

para si e para outras/os colegas que vivenciaram o curso percebendo como a 

formação que ele vivenciou perturbou também sua família. 

Desta forma, o relato de Tarcísio me fez refletir como a formação continuada 

também pode ser uma possibilidade para a/o docente pensar não só no que ela/ele 

pode desenvolver a partir da formação, mas também pensar sua constituição como 

sujeito. Como o professor diz em seu relato, 

 

Olha, em relação a mexer só comigo, eu não acho que o curso mexeu só 
comigo... Durante o curso eu vi várias pessoas mexidas, inclusive, 
evangélicas... A evangélica na época começava a questionar dizendo: 
“gente, eu não pensava desse jeito mais agora estou pensando” então, 
o curso realmente mexe com a pessoa que está fazendo... E 
principalmente se ela tem o preconceito lá, tá entendendo? Ai mexe 
mesmo... Porque quando a pessoa não tem o preconceito, quando a pessoa já 
entende e vem fazer o curso pela carga horária ou outra coisa... Porque 
assim, eu acho que Juliane4 já entendia, porque ela lia muito, então não 
mexia muito com Juliane, quanto mexeu comigo e quanto mexeu com essa 
evangélica... Teve uma mãe também que começou a entender sobre o 

                                                           
4 Nome fictício para outra docente que também era cursista. 
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assunto, a questão do gênero, de rosa para menina e azul para o 
menino, quando Marcos colocou as cores lá... Perguntando, gente 
brinco é de quem? Aí as pessoas começaram a dizer: “gente, eu 
pensava totalmente diferente” e tal... Porque pega sua cabeça e 
realmente abre, sabe? Não é do jeito que você pensava, não é do jeito 
que a sociedade te impõe a ser, você pode ir por outro caminho... E 
esse caminho, no meu caso mesmo, esse caminho é melhor porque 
você vai ser feliz e não porque você vai ser policiado, para mostrar 
para a sociedade uma coisa que você nunca vai ser, tá entendendo? 
Então o curso realmente mexeu comigo de uma forma que... E como mexeu 
comigo eu tento de alguma forma ajudar outras pessoas, até pelo whatsapp, 
porque, às vezes, nós temos amigos gays que não se aceitam... Aí você começa 
a conversar com essa pessoa... Eu sempre falo sobre o curso... Eu falo, 
olha eu entrei na UESB5 hetero (risos)... Júlio6 nem sabe disso mais eu 
vou te relatar (risos)... Quando Júlio chegou na sala, nem seria aula dele mas 
aí teve.. Quando ele chegou eu pensei: “hum, hum, hum parece Vera Verão” 
(risos)... Eu nunca disse nada para ele não, não tem problema ele saber, não, 
mas eu nunca falei... Porque quando eu entrei na UESB eu entrei com o 
preconceito total, e isso tudo só veio mudar depois do curso... E eu 
lembrei uma fala da minha mãe hoje, passou uma reportagem que um senhor 
fez três faculdades... Aí minha irmã falou: “olha mainha, a senhora está 
aposentada, porque a senhora não segue o exemplo?”... Aí ela falou: “era pra 
ter feito mesmo!”... Aí depois falou: “ah, pra que fazer? Tu fez, pagou e 
não arrumou emprego... E esse povo que fez UESB, a UESB mudou a 
cabeça dele e tá com a cabeça toda mudada, porque se eu fosse fazer, 
a minha cabeça não iria mudar, não”, tá entendendo? (Prof. Tarcísio – 
Turma 2010 - grifos meus). 

 

Destaco a voz do professor Tarcísio porque ele também permite pensar que o 

curso pode alcançar as pessoas em suas subjetividades. Essa formação perturbou 

algumas normativas trazidas pelas pessoas que lá adentram, inclusive provocando 

pessoas que, a princípio, poderiam ter objeção em questionar seus discursos como a 

professora evangélica, a professora mãe e ele que assumiu ter preconceito em relação 

aos gays. 

Tarcísio é oriundo de uma Universidade Pública que, dentre outras coisas, 

preza pelos reconhecimentos das diferenças e, desta forma vem apoiando iniciativas 

de docentes que trabalhem com as diferenças, inclusive diversidade de gênero e 

sexual. Foi por meio desta Universidade que ele fez o curso de formação em gênero e 

sexualidade, possibilitando-lhe grandes reflexões sobre sua vida não só profissional, 

como também pessoal, a ponto de causar um estranhamento em sua mãe, fazendo-a 

                                                           
5 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, instituição que Tarcísio fez a sua 
graduação em Letras. 
6 Nome fictício utilizado para preservar o nome do professor citado. 
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entender que a cabeça dele havia sido mudada. Por que a mudança de Tarcísio 

causou estranhamento em sua mãe? A experiência da formação pode proporcionar 

uma transformação para a vida do/a docente, não se restringindo apenas ao campo 

profissional? Com as mudanças de Tarcísio, sua mãe passa enxergar a universidade 

como um espaço transgressor, perturbador das normas, algo que ela não concorda, 

inclusive reafirma que a cabeça dela não mudará. 

Ainda sobre o relato de Tarcísio, observo como o curso de formação foi 

importante para ele repensar a sua sexualidade e assumir-se gay. Tarcísio relata ter 

aprendido por meio da família e da Igreja a ser heterossexual apenas, ele sabia que 

existia algo que diferenciava-o dos demais garotos, mas não sabia explicar o que era. 

E foi no curso que ele começou a compreender que existem diversas formas de 

experimentar os prazeres, desejos e afetos. A formação docente foi além, pois não 

contribuiu só para a docência de Tarcísio, mas também para ajudá-lo a enfrentar os 

processos discriminatórios diante de uma sociedade que impõem regras e padrões. 

O professor também relata que a formação relativa às questões de gênero e 

sexualidade foi importante não só para ele, mas para todas as pessoas as quais ele 

exemplificou. Isso me fez lembrar o que Jorge Larrosa (2011) em seu artigo 

―Experiência, alteridade e educação‖ compreende pelo ―princípio de exterioridade‖. 

Segundo o autor, com base neste princípio não haveria experiência sem o surgimento 

de algum acontecimento ou de alguém, que seja exterior ou estranho para a pessoa 

que vive esse processo (LARROSA, 2011).  

Com base em Larrosa, posso dizer que para Tarcísio e as docentes que ele 

citou, o princípio de exterioridade seria o curso de formação que contribuiu para que 

elas/eles refletissem e vivenciassem o ―princípio de transformação‖ compreendido 

por Jorge Larrosa (2011) como aquele em que o sujeito está ex-posto e acessível para 

sua própria transformação, por meio de seus sentimentos, suas reflexões, seus 

pensamentos, suas ideias, suas ações etc. Quando Tarcísio diz que o curso mexeu 

com ele, de alguma forma, ele se permitiu vivenciar a experiência de sua própria 

formação e trans-formação. 

Para além da transformação que Tarcísio se permitiu viver, percebi como ele e 

outras entrevistadas como a professora Cristiane ficaram tocadas por uma cursista 
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que, segundo Tarcísio, era evangélica7 e afirmava no curso nunca ter pensado 

daquela forma sobre as questões de gênero e sexualidade. Cristiane também se 

remeteu a ela, dizendo: 

 

Bem, naquele curso que eu tive, eu acho que a gente se estende bastante. 
Porque Marcos ele é tão cuidadoso e ele preparou o curso com tanto carinho 
que eu acho que pouco ficou pra nós, sabe? Quando eu percebi que tinha 
pessoas evangélicas lá, tinha uma mulher que deu depoimento que ela 
era evangélica, ela era da Igreja Batista, sei lá, e que ela foi com 
aquela coragem, que ela tinha tanta resistência e a forma como ele 
tratou a questão, as questões, não é? Com veemência dessa temática 
a fez mudar esse olhar (Profa. Cristiane – Turma 2010 - grifos meus). 

 

Sabe-se que as Igrejas Cristãs têm forte influência nas discussões sobre as 

diversidades de gênero e sexualidade, atualmente percebemos muitos discursos que 

se produzem por meio dos sujeitos que instauram suas próprias verdades sobre essas 

temáticas e determinam como a sociedade deve pensar ou agir. Corroborando com 

essa discussão, Foucault (1979) alerta que 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de 
verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 
como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se 
sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm 

o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 
1979, p. 10). 

 

Com base em Michel Foucault (1979) compreendo a Igreja, as Instituições 

Escolares e a Família como instâncias que constroem suas próprias verdades e 

delimitam como pensar e quando pensar, demarcando os diversos discursos que são 

reiterados a todo tempo pela sociedade. Porém, apesar de existir uma relação de 

poder que atua nas instâncias religiosas e criam suas próprias verdades, a professora 

citada por Tarcísio e por Cristiane não se permitiu mais olhar a sociedade apenas do 

ponto de vista do discurso religioso, construindo novas reflexões e uma 

                                                           
7 Modo de dizer designado para pessoas de religiões protestantes. 
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autotransformação com a experiência vivida no curso de formação. Esse momento foi 

de extrema importância, pois Tarcísio ficou comovido e percebeu como essa vivência 

no curso tocou não só a ele, mas também outras/os colegas que talvez não 

esperassem. 

Acredito que a professora Cristiane e o professor Tarcísio colocaram como é 

importante a presença, permanência e reflexões sobre as temáticas de uma cursista 

evangélica, porque em sua maioria existe uma padronização de que as Igrejas criam 

verdades sobre as discussões de gênero e sexualidade em seus espaços religiosos, 

reforçando ainda mais o preconceito e a diferença. As Igrejas Cristãs têm o marcador 

da moral como elemento fundamental para justificar e se distanciar das discussões de 

gênero e sexualidade tendo grande efeito no comportamento e distanciamento dos 

adeptas/os que seguem tais religiões (CASTRO; FERRARI, 2017). Entretanto, afirmo 

que o destaque feito pelo professor e pela professora demonstram novas 

possibilidades de entendimentos sobre as questões de gênero e sexualidade por 

algumas/alguns adeptas/os como o da professora citada. 

Por outro lado, isso não quer dizer que todas as pessoas evangélicas ou de 

outras religiosidades que apresentem um discurso de negação da diversidade de 

gênero e sexual foram tocadas pelo curso. A professora Sandra em seu discurso 

acaba questionando, de alguma forma o pensamento do professor Tarcísio e da 

professora Cristiane, pois ela diz que o curso de formação ainda não consegue dar 

conta da intolerância religiosa, sobretudo quanto as homossexualidades e 

lesbianidades: 

 

O curso não deu conta da intolerância religiosa e nem vai dar, 

sendo muito honesta. E nem vai dar! Primeiro, porque a maior parte 

das Igrejas Protestantes os indivíduos se tornaram pastores 

autodidaticamente ou naturalmente. Se eu não me engano, só tem 

duas Igrejas Protestantes que têm curso de formação de pastor [...] 
Eles usam os argumentos do Antigo Testamento para que a discussão 
aconteça. Fora que as pessoas para não serem discriminadas elas 
preferem ficar na ignorância, para não ter que falar. Então, é mais 
fácil você inventar uma desculpa, se proteger, dizer que não vai fazer 
por conta disso e daquilo, que você não sabe, que sua religião não 
permite do que você enfrentar a sociedade e falar "ah, se eu falar eu 
estou comentando os maiores dos pecados". Existe coisa muito pior. 
Porque a visão que as pessoas têm de pecado é um tanto deturpada. O que 
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adianta dizer que eu tenho um amigo gay que eu me dou bem, que eu 
vou para as festas na casa dele, mas se eu estiver em um lugar com 
muitas pessoas, conhecidas, famosas, pessoas da sociedade e esse 
meu amigo chegar e eu dou aquele sorrisinho amarelo, aquele 
tchauzinho escondido para não mostrar para as pessoas que ele é 
meu amigo. Do que adianta isso? Adianta nada eu dizer que tenho 
amigo gay e continuar discriminando. Ter amiga lésbica e continuar 
discriminando. O pior é isso, a falsidade e a hipocrisia das pessoas 
(Profª. Sandra – Turma 2010– grifos meus). 

 

Sandra traz outro elemento para refletir, pois ela diz que a religião cria 

verdades e as controla a partir da ideia de pecado que elas possuem e com isso há 

um controle que busca ordenar o que deve ser dito ou silenciado no espaço escolar. A 

professora fala especificamente das igrejas protestantes e contesta o fato dos seus 

líderes religiosos não passarem por cursos que os capacitem para tal finalidade, mas 

afinal será que se todas/os as/os pastoras/es tivessem a oportunidade de fazer o 

curso de teologia teriam um olhar diferenciado para as questões de gênero e 

sexualidade? É possível ser pastor ou pastora e dialogar sobre diversidade de gênero 

e sexual em uma perspectiva mais transgressora? Talvez a repulsa da professora 

parta dos embates que vivencia diariamente no âmbito escolar e que nos dá pista eu 

este é um terreno de conflito e disputa. 

A professora também traz outro discurso pertinente, quando diz que muitas 

das pessoas dizem não ter preconceito ou discriminação com LGBTTI, todavia não 

querem associar sua imagem a delas. Como diz Louro: ―[...] como se a 

homossexualidade [e a lesbianidade] fosse[m] ―contagiosa[s]‖, cria-se uma grande 

resistência em demonstrar simpatia para com sujeitos[/as] homossexuais[/lésbicas]: 

a aproximação pode ser interpretada como uma adesão a tal prática ou identidade 

(LOURO, 2007b, p. 29). Assim, diferentemente do professor Tarcísio e da professora 

Cristiane, Sandra expõe situações de preconceito e discriminação que vivencia no 

âmbito escolar por conta de alguns discursos religiosos. 

A professora Aline traz novos elementos e relata como a formação docente 

oportuniza um novo olhar por meio de tudo que foi debatido no curso e como os 

instrumentos utilizados fortaleceram ainda mais as discussões para serem levadas 

para a escola. A professora Aline é sensível ao perceber a necessidade de, 

permanentemente, a/o professor/a se reconstruir diante das necessidades da escola: 
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Hoje eu já vejo desse jeito, já recebo alunos pequenininhos que 
apresentam algumas características e como eu via antes, o meu olhar 
hoje é outro, minha relação com a família é outra, então seria muito 
bom, por isso, que eu digo que há um crescimento e há... A gente sair 
assim daquele pensamento que não sabia nada, eu não posso mais 
dizer, eu não sei nada, nunca ouvi falar, entendeu? Aí vem, tem as 
fontes, tem os filmes, tem as pessoas que já têm essas vivências, tem 
a realidade do ambiente da escola, tem a realidade da comunidade 
escolar e da própria sociedade, né e a mídia traz isso à tona pra 
gente, então, a gente não pode dizer mais que tá pensando do mesmo 
jeito, não dá pra esconder, né? Por que eu também, né. Não adianta 
dizer que eu aprendi tudo, porque eu aprendi muito pouco, porque 
qualquer um de nós sabe muito pouco sobre as coisas, está tudo 
mudando o tempo todo. Os conceitos mudam, a ideia hoje é de uma 
forma, os livros trazem pra gente, na mesma hora já tem novas 
pesquisas, novas descobertas e é por conta disso que a gente tem que 
tá, independente de ser professor, ou de qualquer área da educação, 
em todas as áreas, a gente tem que ter essa sede de busca pra gente estar 
reconstruindo esses novos conceitos, principalmente sobre a temática que 
estamos abordando agora, sobre as sexualidades, sobre qualquer temática em 
relação a nossa convivência com o outro, esse é o objetivo (Professora Aline 
– Turma 2010 - grifos meus). 

 

A professora Aline traz apontamentos relevantes, pois demonstra como 

pensava antes do curso de formação docente e como atualmente compreende as 

discussões sobre os gêneros e as sexualidades. De forma mais abrangente a 

professora percebe a necessidade de continuamente aprofundar ainda mais em novas 

pesquisas para que a formação da/o docente tenha respingos no espaço escolar em 

que se atua. Desta forma, por meio do curso de formação houve uma possibilidade 

da professora pensar sobre sua prática pedagógica e buscar transformações para seus 

pensamentos e sua prática. 

Aline não saiu do mesmo jeito do curso, ao dizer que o seu olhar hoje é outro e 

que a sua relação com a família é outra, isso se deu porque ela foi afetada por esse 

acontecimento, que a tirou do lugar e a modificou. Larrosa (2011) vem dizer que:  

 

a experiência é um movimento de ida e volta. Um movimento de ida 
porque a experiência supõe um movimento de exteriorização, de 
saída de mim mesmo, de saída para fora, um movimento que vai ao 
encontro com isso que passa, ao encontro do acontecimento. E um 
movimento de volta porque a experiência supõe que o acontecimento 
afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu 
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penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero, etc. 
Poderíamos dizer que o sujeito da experiência se exterioriza em 
relação ao acontecimento, que se altera, que se aliena (LARROSA, 
2011, p. 06-07). 

 

Aline fez um movimento de ir e vir, pois por mais que o curso de formação 

tenha ofertado subsídios para que ela se transformasse e refletisse, se ela não fosse 

tocada, a formação docente não teria sido uma experiência. Como Aline mesmo diz 

―a gente tem que ter essa sede de busca pra gente estar reconstruindo esses novos conceitos 

(...)“ e essa sede permitiu que a exterioridade, no caso o curso de formação, 

alcançasse o seu interior e a tenha tocado para as discussões. 

Para a professora Joanina, a formação docente foi de suma importância para a 

sua prática pedagógica e deixou marcas bastante significativas, como ela mesma 

relata quando questiono se o curso contribuiu: 

 

Contribuiu muito, até porque é uma disciplina nova e que as às vezes 
a gente não sabe nem de que forma abordar essa disciplina, porque 
você vai trabalhar com adolescentes, você tem que ter um linguajar 
apropriado para a idade e tudo. E esse curso nos deu um empurrão 
bom, nos ajudou muito. Foi muito bom. Então assim, até para 
desenrolar mesmo e ter traquejo com eles, manejo, forma de lidar 
tudo, conseguir enfrentar o que vinha de lá para cá de uma forma 
natural. Então, tudo isso foi abordado assim no curso [...] Contribuiu, 
contribuiu muito, porque às vezes pelo fato de que não tinha a disciplina 
dificultava. Você não saber de que forma abordar o tema. E quando você 
participa do curso uma coisa fica natural, é uma coisa natural que 
faz parte da vida, que a família nunca fala, não é? Então, o professor 
falando em um linguajar mais acessível, então facilitou muito. Tudo 
isso veio do curso (Professora Joanina – Turma 2009 - grifos meus). 

 
Para Joanina, com as discussões do curso de formação, ela teve mais facilidade 

para dialogar com as/os alunas/os sobre essas temáticas, pois entende que há um 

determinado linguajar a ser desenvolvido com as/os discentes e que, de alguma 

forma, o curso mobilizou. Para Joanina há um  modo de falar que ela entende como 

correto ou ideal quando se fala em sexualidade.  

Não acho que poderíamos dizer que houve uma experiência com Joanina, 

talvez o curso tenha mais orientado em alguns aspectos que ela considera importante 
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para o desenvolvimento das temáticas em sala de aula, mas não sei se a ponto de 

transformá-la. 

Houve outros relatos que também me fizeram pensar as marcas do curso de 

formação, como foi o caso da professora Lina. Esta professora refletiu sobre o 

quê/quem é diferente em nossa sociedade: afinal existe a/o diferente? O que é ser 

diferente? Como dito por Lina: 

 

Olha uma das grandes marcas que o curso deixou para mim, foi assim, não é 
que eu não tinha respeito, não é nada disso, que a vida do outro, isso não 
existe. Eu acho que respeito aos princípios e aos valores, você traz essa 
bagagem consigo e vai se aprimorando... Mas assim, de ter uma 
sensibilidade maior, é... Um olhar maior em relação às questões 
assim, de... De... De gênero, né? Começar a entender um pouco, o mínimo, 
porque eu sei que tem muita coisa que um curso só não abrange, não tem 
nem como, mas foi ter assim mais um olhar sensível para compreender 
que o que a gente acha diferente não é o diferente é a minha verdade, 
que eu acho que é a minha verdade, que é o diferente, para o outro não 
é o diferente, eu comecei a perceber isso aí, eu acho que é uma das 
grandes marcas que fez realmente, foi começar a duvidar das coisas 
estabelecidas, como conceitos prontos e começar a enxergar que a 
verdade minha não é a verdade do outro, o que eu acho que é correto, 
que eu tenho os meus preceitos não é o do outro e para chegar a um 
ponto, e a um senso comum é o respeito ao senso comum e passar 
mais a entender e enxergar o ponto de vista do outro, porque o curso 
foi um curso assim muito bacana né? (Prof.ª Lina – Turma 2011 – 
grifos meus). 

 

Lina me fez refletir sobre como as discussões de gênero e sexualidade estão 

ainda muito marcadas por um processo de preconceito e discriminação, em que a 

sociedade demarca e enquadra o indivíduo em um processo de normatização. De 

fato a professora Lina me fez perceber que nós ainda somos uma sociedade de 

enquadramentos. Assim, nessas demarcações a sociedade produz o que é ser 

diferente e quem ou quais instâncias produzem diferenças. Fico me questionando 

como nós enquanto sociedade, produzimos tais verdades? Existe uma única 

verdade? As questões de gênero e sexualidades devem ser vividas apenas de uma 

forma, ou existem várias possibilidades? Afinal, quem delimita o quem é ou não 

diferente? 

Desta forma, percebo como a partir do curso de formação continuada, a 

professora assumiu a postura de questionar as discussões que são enraizadas e 



89 

 

produzidas como verdade pela sociedade. Em se tratando das discussões sobre a 

sexualidade, vale ressaltar, que Michel Foucault (1988) desde o seu livro sobre a 

―História da sexualidade‖ assegurou que houve uma explosão discursiva sobre a 

sexualidade, passando a ser vigiada e controlada por várias instituições. Para o autor, 

a escola, as igrejas, as famílias e a própria ciência tomaram para si a autoridade para 

falar sobre a sexualidade, com a finalidade de silenciar alguns discursos e controlar 

os desejos, prazeres e vontades (FOUCAULT, 1988). Assim, percebo que esse 

controle de quais verdades devem ser normatizadas, consideradas e enraizadas vêm 

de um longo tempo, que legitima alguns discursos e silencia outros.  

Sendo assim, percebo como Lina repensou e permitiu perceber que existem 

inúmeras diferenças e, portanto, diferentes possibilidades de ser e estar no mundo e 

de pensar as sexualidades e os gêneros. Corroborando com esse pensamento, Larrosa 

(2002) me provoca a pensar que a formação implica em exercitar nossa capacidade de 

escuta, de se ex-por, se colocar à deriva, ler o que as coisas têm a nos dizer, como 

Lina o fez ao pensar sobre as diferenças. Como diz o autor: ―uma pessoa que não é 

capaz de se pôr à escuta, cancelou seu potencial de formação e trans-formação‖ 

(LARROSA, 2002, p. 137).  

Assim sendo, a formação docente não garantiu a professora que ao passar pelo 

processo poderia modificar-se e desenvolver trabalhos no ambiente escolar sobre as 

diferenças, mas existiu uma intencionalidade que a formação tenha contribuído para 

um olhar transformador, onde seja possível que Lina reveja sua prática pedagógica e 

desconstrua algumas dessas certezas que ao longo do tempo foram impostas como 

verdades absolutas, Reis (2006) sinaliza que segundo uma perspectiva foucaltiana o 

que importa é o dito e não o que está para além do dito, ou o que poderia ser dito, 

logo o fato da professora dizer que mudou já traz a sua própria transformação. 

Outro aspecto relevante é que Lina se permitiu, por meio do curso, duvidar 

das coisas estabelecidas como conceitos prontos. Ou seja, o curso questionou 

verdades preestabelecidas, colocou-as em xeque e proporcionou a professora uma 

reflexão. Não dá pra dizer que o curso mexe com todas as pessoas, aliás, mexe de 

maneiras singulares com cada sujeito, mas o interessante foi perceber como Lina 

repensou a produção das diferenças, compreendendo que a ―diferença não é natural, 
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mas sim naturalizada. A diferença é produzida através de processos discursivos e 

culturais. A diferença é ensinada‖ (LOURO, 2008, p. 22). 

Ainda pensando as marcas das/os sujeitas/os após o curso de formação, 

Sandra me fez refletir como seu olhar mudou após o curso, 

 

Eu passei a visualizar melhor essa questão do preconceito, porque 
antes eu não enxergava, eu não via com clareza nas entrelinhas, como 
se diz, onde está embutida essa questão do preconceito das pessoas. 
Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigas lésbicas, tudo bem, 
mas quando era minha família a coisa mudava de figura. Doença, a 
pessoa precisa de tratamento, essas coisas. Então, você começa a 
enxergar isso nas falas das pessoas, nos discursos delas, até em 
relação aos alunos. "Está vendo aquele menino tão bonito? Mas é 
gay", "fulano é gay. Que desperdício!". Então, essa clareza de visar 
essa mudança em como você enxerga o preconceito (Profa. Sandra – 
Turma 2010 - grifos meus). 

 

É interessante pensar aqui que a professora diz que passou a olhar o 

preconceito de outra forma e a perceber os discursos heteronormativos por meio do 

curso. Seu olhar foi expandido, e assim foi refletindo e questionando o discurso que é 

reiterado todo instante, de pensar a homossexualidade como uma patologia ou de 

que alguém que é bonito não pode ser gay, pois seria um desperdício para as 

mulheres. Esse é um olhar heteronormativo, aprendido e naturalizado por toda 

sociedade, onde o homem existe para o desejo das mulheres. E se a 

heterossexualidade é natural porque a sociedade o tempo todo reitera e investe na 

heterossexualidade como única possibilidade?  

A professora também destaca que as/os alunas/os têm o preconceito 

enraizado e que a heteronormatividade é reiterada todo tempo no espaço escolar. 

Guacira Lopes Louro (2011, p. 66) nos ajuda a pensar que ―o campo da Educação 

opera, muito expressivamente, na perspectiva da heteronormatividade – ou seja, 

dentro da norma heterossexual, quer dizer, no entendimento de que todo mundo é, 

ou deveria ser, heterossexual‖.  

Outro elemento importante é quando Sandra destaca que têm amigas lésbicas 

e amigos homossexuais mais se acontecesse de um dos seus familiares assumirem-se 

como lésbicas e gays ela teria outro olhar. Na pesquisa de Souza e Santos (2014) 

realizada com professoras/es de um curso de graduação de Ciências Biológicas do 
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Programa de Formação de Professores (PARFOR), ao questionarem essas/es 

professoras/es sobre a possibilidade de seus/suas filhas/os assumirem-se como 

homossexuais ou lésbicas, muitos/as disseram que buscariam acolher as/os filhos, 

enquanto outras disseram que teriam bastante dificuldade de acolhimento e que 

antes tentariam ―corrigir‖ esses desejos e afetividades de todas as formas com a ajuda 

de psicólogas/os, Igrejas, além de buscarem apresentar pessoas do dito sexo oposto. 

No relato de Sandra, ela disse que antes do curso também não conseguia lidar bem 

com as homossexualidades na família, porém passou a repensar sobre isso e lida com 

esta questão de outra forma. 

Já o discurso da professora Vilma traz um elemento bastante interessante, pois 

embora ela diga que o curso tenha aberto a mente dela para algumas questões de 

gênero e sexualidade, ainda compreende a homossexualidade como desperdício, 

diferentemente de Sandra que entrou com esse pensamento, mas se oportunizou 

refletir sobre a heterossexualidade compulsória e outras marcas que normatizam os 

gêneros e as sexualidades. Para Vilma: 

 
Foi isso, abriu mais (risos)... Abriu mais a mente, porque a gente tem na 
realidade muito preconceito, né? A gente tem assim é... Um tabu, sei 
lá, e aí hoje está se tornando tão natural e assim, abre mais nossa 
visão né? E aí hoje está se tornando tão natural né? E aí abre mais 
nossa visão, no curso a gente percebe também, pela forma que traz 
essa questão abre mais a nossa mente... A gente ainda tem, não vou 
dizer que não, porque às vezes eu digo: “Ô meu Deus que desperdício, 
aquele menino tão bonito (risos)” (Professora Vilma – Turma 2011 - 
grifos meus). 

 

Vilma discorre que ainda existe muito preconceito na sociedade e que hoje as 

questões de gênero e sexualidade estão se tornando mais naturalizadas e diz ainda 

que o curso proporcionou mais reflexões acerca de tais questões. Ao mesmo tempo a 

professora Vilma relata que ainda tem preconceitos e, às vezes, acha desperdício um 

homem bonito ser gay. Desperdício para quem e por quê? Talvez pense assim 

porque de alguma forma espera que o homem compulsoriamente deva desejar uma 

mulher e não outro homem. Diante disso, para pensar até que ponto para a 

professora Vilma o curso se configurou como uma formação marcada pela 

experiência, eu retomo os dizeres de Jorge Larrosa: 
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a experiência é o que me acontece e o que, ao me acontecer, me forma 
ou me transforma, me constitui, me faz como sou, marca minha 
maneira de ser, configura minha pessoa e minha personalidade. Por 
isso, o sujeito da formação não é o sujeito da educação ou da 
aprendizagem e sim o sujeito da experiência: a experiência é a que 
forma, a que nos faz como somos, a que transforma o que somos e o 
que converte em outra coisa (LARROSA, 2014, p. 48). 

 

Com a colaboração de Jorge Larrosa posso arriscar dizer que apesar de a 

professora Vilma ter feito e concluído o curso de formação, ela não foi transformada, 

já que o curso passou, mas não a tocou. 

No próximo capítulo dialogarei sobre os novos interesses e novos subsídios 

em estudos relacionados às temáticas de gênero e sexualidade ainda que as/o 

docentes já tenham feito o curso de formação continuada. 
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CAPÍTULO 4 

NOVOS INTERESSES E SUBSÍDIOS PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

 
―Eu vejo a vida melhor no futuro 

Eu vejo isso por cima de um muro 
De hipocrisia que insiste em nos rodear 

Eu vejo a vida mais clara e farta 
Repleta de toda satisfação 

Que se tem direito do firmamento ao chão 
Eu quero crer no amor numa boa 

Que isso valha pra qualquer pessoa 
Que realizar a força que tem uma paixão 

Eu vejo um novo começo de era 
De gente fina, elegante e sincera 

Com habilidade 
Pra dizer mais sim do que não, não, não 

Hoje o tempo voa, amor 
Escorre pelas mãos 

Mesmo sem se sentir 
Não há tempo que volte, amor 

Vamos viver tudo que há pra viver 
Vamos nos permitir‖ 

(Tempos Modernos - Lulu Santos) 
 
 

Neste capítulo apresentarei novos interesses, bem como novos subsídios que 

as/os docentes destacam como importantes para aprofundamento nessas discussões. 

Aqui também exibirei alguns elementos destacados pelas/os professoras/os como 

relevantes para o curso de formação docente. E por isso, início esse capítulo com a 

música de Lulu Santos ―Tempos Modernos‖ porque o autor faz um convite para 

reflexões do lugar de fala de cada indivíduo e por onde essas vozes ressoam. 

Trazendo a música de Lulu Santos para as temáticas relativas às questões de gênero e 

sexualidade, fico pensando até quando a sociedade vai dizer que estamos modernos, 

mesmo que ainda se permaneça enraizada numa cultura que normatiza e fixa os 

desejos, os corpos, o gênero e a sexualidade? A modernidade que dizemos viver é 

inclusiva ou ainda permanece excludente?  
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 Acompanhada das vozes das professoras e do professor, nesse capítulo 

observarei as minuciosidades do que as/os professoras/es compreendem como 

relevante sobre as questões de gênero e sexualidade, sendo a escola tão plural e 

diversa. Assim, proponho no primeiro subcapítulo trazer os novos interesses das/os 

docentes em aprofundar os debates sobre a transexualidade e, por meio das vozes 

dessas professoras e desse professor, perceber suas vivências, angústias e anseios 

com tal temática. 

 Já no segundo subcapítulo, baseado nos discursos das/os professoras/es, 

elencarei alguns pontos que  elas reconhecem como importantes para repensar a 

proposta do curso de formação continuada sobre gênero e sexualidade e outros 

possíveis desdobramentos. 

 

4.1 “A transexualidade é uma coisa que me causa incômodo por ser algo muito 

forte”: novos desejos sobre as questões de gênero e sexualidade 

 

Neste subcapítulo trago as inquietações das professoras em relação à 

transexualidade no ambiente escolar. Algumas das angústias dessas/desses docentes 

também estão atreladas aos novos ganhos das reivindicações feitas há longo tempo 

pelo movimento social. Recentemente, foi sancionado um decreto pelo governador 

do Estado da Bahia (2017) que versa sobre o uso do nome social pelas pessoas 

transexuais ou travestis em todas as instituições públicas da Bahia, incluindo assim 

as escolas da rede pública. O decreto considera a solicitação de forma imediata, 

exceto para crianças menores de dezoito anos que não são emancipadas/os. Para 

esses casos o decreto diz que a solicitação deve ser requerida por meio de autorização 

dos familiares ou responsáveis pela pessoa menor de idade. Esse decreto foi um 

avanço para os ativistas LGBTTI e uma inquietação para algumas e alguns 

funcionárias/os públicas/os do Estado da Bahia. 

Percebendo os avanços alcançados em relação ao uso do nome social e do 

banheiro conforme a identidade de gênero nas escolas públicas e ouvindo as 

inquietações das/os docentes é que percebo como este subcapítulo também me tirou 

do lugar em cada reflexão feita e em cada palavra escrita, como Jorge Larrosa (2014) 
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diz que as palavras fazem coisas conosco e nós fazemos coisas com as palavras, tendo 

a potencialidade de nos tirar do lugar e nos possibilitar reflexões para além delas. 

Assim percebo como as transexualidades e travestilidades me movem desde jovem.  

Recordo-me da minha juventude onde tive a oportunidade de ser amiga de 

uma travesti que veio a óbito aos 18 anos com câncer na garganta e segundo seus 

familiares para que Deus a perdoasse por todos os pecados, ela teve de se despir da 

sua identidade como Samantha para morrer como homem, como Ebert, com o 

sexo/gênero que lhe foi imposto quando nasceu. Para seus familiares Samantha 

nunca existiu.  

As recordações que tenho de Samantha são sempre de uma menina-mulher 

alegre, que gostava de vivenciar a feminilidade e se sentir feliz e completa como 

mulher, que desde muito cedo precisou trabalhar como empregada doméstica e se 

prostituir para sobreviver, porque logo cedo foi expulsa de casa quando começou a 

se assumir como travesti aos 12 anos de idade. Afirmo que minha amiga morreu com 

o sonho de ser aceita no ambiente escolar e concluir apenas o ensino médio. 

Samantha foi violentada por diversas vezes na escola e por isso nunca conseguiu 

concluir os estudos. Morreu aos 18 anos e abandou a escola no sexto ano Trago essa 

história como forma de perceber que as reflexões sobre as travestilidades e 

transexualidades são emergenciais e que não dá mais para fingir que não exista uma 

transitoriedade dos gêneros e suas múltiplas possibilidades. É interessante dar 

visibilidade para estas questões, principalmente no ambiente escolar. 

Ao que me parece, ainda estamos numa sociedade que compreende os gêneros 

de forma demarcada e enquadrada, definindo histórica e culturalmente o que se 

entende por feminilidade e a masculinidade. A cultura que vivemos compreende os 

gêneros de forma binária (ou se é mulher ou se é homem), dicotômica (ser mulher é o 

oposto de ser homem) e extremamente desigual (em que as ações dos homens são 

vistas sempre como superiores às das mulheres) (LOURO, 2000).  

Nesse sentido, muitas/os professoras/os apresentam resistência em lidar com 

as diferenças, como foi o caso de algumas professoras e do professor Tarcísio que, 

mesmo após a formação, possuem dúvidas na compreensão das várias possibilidades 

dos gêneros, provavelmente essas dificuldades estão relacionadas ao entendimento 
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de que há apenas duas maneiras de viver o sexo (macho e fêmea), o gênero 

(masculino e feminino), e a sexualidade (heterossexual e homossexual). Esse 

posicionamento contribui para a cisheteronormatividade enquanto norma 

regulatória que determina que as pessoas assumam a cisgeneridade e 

heterossexualidade como maneira de conduzir suas vidas. 

Dessa forma, é possível observar que não apenas as pessoas heterossexuais e 

cisgêneras são envolvidas nessa padronização, somos todas/os envolvidas/os nesse 

processo, inclusive as pessoas que apresentam gêneros e sexualidades dissidentes. 

Como Miskolci (2013, p. 46) pontua: ―a heteronormatividade [...] não é apenas restrita 

aos heterossexuais. A heteronormatividade é um problema inclusive entre 

homossexuais‖. Pensar toda essa ordem regulatória me faz compreender como a 

sociedade demarca as formas de se viver, talvez por isso que as/os docentes tenham 

esse olhar normativo e binário que é reforçado a todo tempo pela sociedade. 

Assim, quando questionei as/o docentes sobre qual a temática sobre gênero e 

sexualidade elas/es gostariam de aprimorar, algumas delas (Cristiane, Aline e 

Tarcísio)  tinham interesse em estudar a transexualidade, pois ainda que tenham feito 

o curso de formação, lidar com as/os transexuais no ambiente escolar ainda 

incomoda e causa estranhamento, como Cristiane relatou: 

 
A questão da transexualidade que é uma coisa muito intrigante. Mesmo 
estudando, a gente ainda... É uma coisa que vai além da nossa capacidade de 
assimilar, porque mesmo considerando que é uma coisa natural da natureza 
humano. É algo chocante, porque é algo que me incomoda, mas 
chocante porque as pessoas trans elas têm um caminho muito longo 
pela frente. A transexualidade é ainda muito mais difícil do que a 
homossexualidade, porque você convencer alguém que você tem uma 
alma feminina e um corpo masculino... Eu acho que um número muito 
grande de pessoas não consegue compreender. É muito difícil você 
compreender que é algo que aconteceu. Não foi algo manipulado por alguém. 
Não foi algo direcionado, orientado por uma educação. Educação que não 
dava certo. Educação que era sexista. Não. É uma condição muito mais 
natural, muito mais profunda e muito difícil. Se é difícil aceitar que você 
é gay, ser trans é muito mais difícil. E para descobrir? A descoberta. 
Pensa no choque que alguém se olha para o espelho e se vê. Se olha e 
diz: "epa, tem alguma coisa aqui que está fora do lugar". É mais ou 
menos isso. Eu acho que é muito mais difícil para você aceitar, até 
para descobrir. Aos olhos dos outros podem até ter percebido, mas esses aí 
você tem que enxergar isso, como uma coisa natural, porque as pessoas 
tratam como uma aberração da natureza, assim que as pessoas 
falam. E você aceitar que aquilo é você, porque você vai ter que se 
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mutilar. Você vai ter que se transformar para você se aceitar, porque 
você não vai ter só aceitação dos outros, você ainda vai ter que se 
aceitar. É um caminho muito mais longo porque o gay ele não precisa 
mudar o corpo dele, ele aceita como ele é e o trans não. O Fantástico 
estava tratando a questão da transexualidade e eu pensando "gente, como é 
difícil, é muito difícil". Ainda bem que hoje na atualidade, nesse momento 
contemporâneo a gente está vendo que as mídias têm levado isso a público 
por meio de comunicação para que as pessoas conheçam. Tem gente que não 
quer conhecer. Ainda assim tem gente que desliga a televisão e diz 
"ah, isso é coisa do demônio". Mas tem muita gente que já está 
aceitando, está começando a entender. A transexualidade é uma coisa 
que me causa incômodo por ser algo muito forte (Profa. Cristiane – 
Turma 2010 - grifos meus). 

 

Desde os anos de 1950, alguns teóricos registraram artigos sobre a 

transexualidade, havendo assim uma explosão discursiva entorno das questões da 

transexualidade (BENTO, 2012). Atualmente, um dos possíveis motivos é que a 

mídia por meio de novelas, seriados, programas de televisão, ou até mesmo revistas, 

têm levantado discussões em torno da temática da transexualidade. Para Cristiane, a 

transexualidade ainda é algo que a incomoda, a perturba, a tira do lugar, como ela 

mesma diz, ainda ―é algo chocante‖. Talvez, porque Cristiane ainda compreenda que 

o sexo imputado no nascimento deve determinar o gênero e, consequentemente a 

sexualidade. Assim, alguém que é nomeado como menino com base, sobretudo, em 

sua genitália, não pode negar seu corpo, seu destino biológico naturalizado e desejar 

ser uma menina, pois estará indo contra a natureza, contra o corpo que nasceu. Ela 

inclusive diz que a pessoa deverá se mutilar. É importante não pensar a 

transexualidade como mutilação no sentido desprezível e negativo que comumente 

se tem. Para a pessoa trans, há pouca ou nenhuma identificação com aquele corpo, 

assim a cirurgia de transgenitalização não é um mal, mas algo que irá ―libertá-

las/os‖.  

 Um discurso muito potente, ainda difícil de ser contestado, é a compreensão 

da transexualidade como aberração da natureza. Cristiane em seu discurso ainda 

enfatiza que não entende muito bem sobre o assunto e diz que muitas pessoas a 

compreendem como aberração. A escritora e socióloga Berenice Bento (2011) vem 

discutindo em seus escritos sobre as questões da transexualidade. Para ela, há uma 

idealização das construções dos gêneros em nossa sociedade e isso provoca uma 
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eliminação e hierarquização. Assim, ainda segundo Bento (2011, p. 553) ―os regimes 

de verdades estipulam que determinadas expressões relacionadas com o gênero são 

falsas, enquanto outras são verdadeiras e originais, condenando a uma morte em 

vida, exilando em si mesmo os sujeitos que não se ajustam às idealizações‖. E aí 

começo a pensar como estão essas/es sujeitas/os no âmbito escolar? O que as/os 

docentes têm feito para manter essas/es alunas/os na escola com as identidades que 

se reconhecem e garantindo lhes o direito de concluírem seus estudos? Adiante, 

Cristiane continua falando sobre a transexualidade e relata algo também relevante,  

 
A transexualidade é uma coisa que precisa ser levado a público mais 
vezes para o povo enxergar. E uma coisa assim que eu acho 
impressionante é que nós não tínhamos conhecimento. Nós não entendíamos 
na nossa infância, nós temos aqui o que se tornou até um filme "Joelma". 
Jovens aqui de Ipiaú, Júnior e Henrique. Conhecemos bastante Henrique, vi 
desde pequeno, Júnior também. As mães são minhas amigas. E Joelma, nós 
a víamos quando era criança. Era bem mais velha. Bem senhora. Mas 
aquilo não nos agredia, aquilo não chocava a gente. Talvez a gente 
não entendesse na minha infância, mas aquilo não incomodava a 
ponto de querer agredir. Na minha adolescência ninguém pensava em 
agredir. Eu acho que houve uma abertura, mas ao mesmo tempo um 
entrave. As pessoas se tornaram da década de 80 para cá mais 
preconceituosa, apesar de tanta abertura, de tantos estudos. Parece 
que se tornou um pouco. Porque, às vezes, as pessoas têm um 
conceito mais errado da transexualidade (Prof. Cristiane – Turma 
2010 - grifos meus). 

 

Para Cristiane, houve uma intensificação do estranhamento da 

transexualidade nas últimas décadas, algo que ela não identificava anteriormente, 

inclusive ela traz o exemplo de Joelma, uma transexual que vive em Ipiaú-BA e tem, 

atualmente, 72 anos. Conta Cristiane que quando criança, ela via Joelma, mas em 

nenhum momento a imagem dela a chocava e nem ela e nem as pessoas com que 

convivia desejaram, alguma vez, agredir Joelma. Talvez ela ache que a violência 

contra as pessoas trans tenha aumentado. Contudo, desde quando se iniciou os 

dados sobre a violência contra LGBTTI no Brasil, travestis e transexuais sempre 

estiveram entre os grupos mais atingidos, muitas/muitos delas/deles são 

brutalmente torturadas/os e mortas/os (MOTT, 2006). Os assassinos não se 

contentam apenas com a morte, mas ainda as/os torturam, cruelmente. Como relata 

Bento (2011) 
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As mortes das travestis e transexuais se caracterizam pelo ritual de 
perversidade. Não basta um tiro, uma facada. Não basta matar uma 
vez. Mesmo diante do corpo moribundo, o assassino continua 
atirando e golpeando. Quem está sendo morto? A margem? Não seria 
o medo de o centro admitir que ela (a transexual/ a margem) me 
habita e me apavora? Antes matá-la. (BENTO, 2011, p. 553-554). 

  
Esses assassinatos também são uma forma de ensinar as pessoas que elas não 

devem buscar a travestilidade ou transexualidade como construções identitárias, 

devem negá-la, ojerizá-la a fim de manter a norma cisheteronormativa.  

 O professor Tarcísio também sente a necessidade de aprofundar debates sobre 

a transexualidade para ter respaldo teórico e saber combater o preconceito no 

ambiente que o cerca. Ele diz:  

 
Isso! Porque é até uma forma da gente combater o preconceito no nosso 
ambiente, tá entendendo? Porque tem a questão que ainda no meio, ah eu sou 
gay, mas eu sou macho. Eu não posso ser bicha, eu não posso ser bicha poc 
poc, como eles dizem, tá entendendo? Porque eu acho meio que um 
preconceito isso. Ah, se eu for ser amigo eu só posso ser amigo de um gay que 
se comporte como homem e não do gay poc poc, tá entendendo? Então, eu 
entendendo a forma de como essa pessoa transgênero pensa, eu vou 
combater o preconceito dentro do próprio meio, do próprio 
movimento... Porque eu vou passar a entender, porque aquela pessoa 
agiu daquela maneira... Porque eu acho que a gente entende o 
preconceito que ela vive, mas a gente não entende porque aquela 
pessoa vive daquele jeito e isso acaba sendo visto que não é natural. 
Oxe, não é natural uma pessoa se vestir de mulher e ser heterossexual... Aí 
como eu vou passar isso para minha mãe? Como eu vou passar isso 
para os meus alunos, como eu vou explicar isso, tá entendendo? 
Lógico que o que já vem sendo discutido é importante. Não que deve 
dar um enfoque maior a isso, mas adicionar para as pessoas 
entenderem (Prof. Tarcísio – turma 2010 - grifos meus). 

 

Primeiramente, Tarcísio menciona que há entre os gays e também no 

movimento social certa rejeição a traços de feminilidades em prol da busca por um 

modelo de masculinidade, sendo macho, um gay que se comporte como homem, 

desprezando as bichas chamadas de poc poc.  

Tarcísio traz o conceito transgênero. Saliento que as/os transgêneros não são 

apenas as/os transexuais ou travestis, pois existem diversas identificações deste 

termo ―transgênero‖, como também existem aquelas/es que borram os limites de se 

pensar e viver o gênero, como algumas pessoas que se identificam como não 
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binárias. De maneira geral, entende-se transgênero aquela pessoa que não se 

identifica com o sexo/gênero que lhe foi imputado quando nasceu. 

 Tarcísio menciona que as pessoas transgêneras também são vítimas desse 

preconceito, sendo importante conhecê-las, entendendo sua singularidade e com isso 

enfrentar o preconceito que as atinge. Ele aposta que ao conhecer melhor sobre 

travestilidade e transexualidade é possível dialogar com familiares, alunas(os) e 

também os LGBTTI confrontando os estranhamentos que surgem no caminho. Bento 

(2011) fala sobre essas diferenças que surgem no espaço escolar: 

 
É um equívoco falar em ―diferença ou diversidade no ambiente 
escolar‖ como se houvesse o lado da igualdade, onde habitam os/as 
que agem naturalmente de acordo com os valores hegemônicos e os 
outros, ou diferentes. Quando, de fato, a diferença é anterior, é 
constitutiva dessa suposta igualdade. Portanto, não se trata de ―saber 
conviver‖, mas considerar que a humanidade se organiza e se 
estrutura na e pela diferença. Se tivermos essa premissa evidente, 
talvez possamos inverter a lógica: não se trata de identificar ―o 
estranho‖ como ―o diferente‖, mas de pensar que estranho é ser igual 
e na intensa e reiterada violência despendida para se produzir o 
hegemônico transfigurado em uma igualdade natural. Quando 
compreendemos a produção das identidades de gênero marcada por 
uma profunda violência, passamos a entender a homofobia enquanto 
uma prática e um valor que atravessa e organiza as relações sociais, 
distribui poder e regula comportamentos, inclusive no espaço escolar 
(BENTO, 2011, p. 556). 

 
Percebo que a escola é uma instituição propícia para debates e diálogos contra a 

violência e contra a todo e qualquer tipo de agressão ao diferente. Se a escola partir do 

pressuposto que sempre haverá ―a/o estranha/o‖ no ambiente escolar acabará reafirmando 

que existe um modelo que não pode ser contestado. É interessante pensar a construção do 

que se entende como diferente e daquilo que se enxerga como estranho.  

A professora Aline também traz alguns apontamentos relevantes sobre a temática da 

transexualidade e de como ainda surgem muitas dúvidas entre as/os professoras/es,  

 

Eu tive uma aula em uma das pós que fiz Um dos professores ele mostrou, foi 
até aula sobre sexologia mesmo. Ele mostrou a questão de quê... As meninas 
riam na aula... A cirurgia né? Cortava o pênis e jogava no lixo. Ele ainda 
mostrou né o cirurgião descartando lá no lixo, e as meninas também... 
Mesmo sendo na época, acho que foi 2010, entre 2009 e 2010, porque eu fiz 
esse curso lá e fiz também uma pós. Tinha essa disciplina de sexologia, 
aí o que aconteceu, ele mostrou as cirurgias, teve a aula toda e tal, aí 
ele mostrou essa parte que mostrava esse documentário da cirurgia, 
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descartando o pênis e jogando no lixo e a turma fazia aquele algo 
assim: “Nossa que pena”. Teve aqueles comentários que sempre tem a 
pessoa assim que é hétero, né? Às vezes tem esses comentários que 
sempre tem mesmo... É uma brincadeira ali, mas não é uma 
brincadeira, porque pra ele é uma realidade tão decisiva, aquela 
decisão de retirar, então eu queria compreender mais isso... Como é 
que acontece essa questão dele sendo homem, querendo ficar mulher, 
né, ser gênero feminino e o gênero feminino querendo trocar para a 
identidade masculina, então eu queria compreender mais sobre isso. 
Outra coisa que eu queria compreender também é como esse pai e 
essa mãe desse filho que é transgênero, que ele tem outra identidade, 
como é o comportamento, se já tem algum documentário que 
trabalha isso, se já tem alguma bibliografia e eu queria tentar isso 
(Professora Aline – Turma 2010 - grifos meus).  

 

Em meados de 1960 a 1970 já existiam compreensões sobre a transexualidade 

que consideravam necessárias as cirurgias de mudança de sexo  com o objetivo de 

definir as/os ―verdadeiras/os transexuais‖. Tais tendências eram justificadas 

pelas/os as/os médicas/os cirurgiões, endocrinologista e/ou especialistas após uma 

série de procedimentos feito com a pessoa que se identificava como transexual. 

As/os profissionais da saúde buscavam justificar as cirúrgicas como uma forma de 

impedir o suicídio de cada indivíduo que desejava a transgenitalização. Já alguns 

psicólogos e/ou psiquiatras contrapõem essa ideia de que necessariamente seja 

preciso alguma interferência corporal como solução e definição das/os transgêneros. 

Alguns profissionais psiquiátricos compreende as cirurgias como mutilações 

(BENTO, 2012). O que é preciso explicitar, é que apenas a/o transexual que poderá 

dizer se realmente quer ou não fazer a cirurgia, não cabendo a medicina a querer 

decidir ou enquadrar as pessoas em suas definições. 

Desde 2007 houve a implementação do processo transexualizador no Sistema 

Único de Saúde por meio da Portaria nº 1.707/GM/MS, de 18 de agosto de 2008 e da 

Portaria nº 457/SAS/MS, de 19 de agosto de 2008. Apesar de se considerar um 

avanço a possibilidade de realizar a cirurgia de transgenitalização no serviço público 

de saúde, ainda é necessária a diagnosticação da transexualidade como disforia de 

gênero para que a cirurgia seja realizada. Mas afinal, 

 
Por que diagnosticar o gênero? Quem autoriza psicólogos, 
psiquiatras, endocrinologistas e outras especialidades que fazem 
parte das equipes multidisciplinares a avaliarem as pessoas 
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transexuais e travestis como ―doentes‖? Se não existe nenhum exame 
clínico que conduza a produção do diagnóstico, como determinar a 
ocorrência do ―transtorno‖? Quais e como estabelecer os limites 
discerníveis entre ―os transtornados de gênero‖ e ―os normais de 
gênero‖? (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 579). 

 
O que talvez seja relevante pensar é que as cirurgias de transgenitalização são 

muitas das vezes consequências e não a causa específica da transexualidade (BENTO, 

2012). Todo esse choque em compreender o que é ser transexual em nosso país e que 

também foi relatado pela professora Aline está relacionada a essa visão 

cisheteronormativa que defende a cisgeneridade e heterossexualidade como 

parâmetros para pensar a relação entre sexo e gênero e sexualidade em que, por 

exemplo, ou se é homem e tem o pênis, ou se é a mulher e tem uma vulva, ajustando 

as genitálias ao gênero e vice-versa. Numa visão cisheteronormativa quando se faz 

uma cirurgia de transgenitalização de homem para mulher, por exemplo, o descarte 

do pênis é visto como algo indesejável, um desperdício, desconsiderando o desejo da 

mulher trans. Desta forma, o relato da professora Aline é importante para pensar 

qual atitude a/o professor/a tomaria ao ter em sua sala de aula um/a aluna/o 

transexual? 

Outro momento importante também é a reflexão que a professora Aline faz 

sobre a família. De que forma as famílias lidam com as/os filhas/os transexuais? A 

família tem um papel importante no processo transexualizador? Afinal, é a família o 

elemento ímpar para que a/o transexual seja capaz de assumir-se? Em meio a esses 

questionamentos, Aline menciona, 

 

[...] essa relação da mãe, dos pais ou das famílias, desses familiares 
que tem essas questões de transgêneros, de identidade de gênero, com o 
filho. Onde ela se preparou toda para um filho masculino e aí o filho 
mesmo nascendo  masculino, e aí o que é que acontece? Ela percebe que 
todo aquele enxoval, toda aquela compra, aquele aparato todo que ela 
preparou para o filho homem, mesmo ainda pequeno, ele aí vai 
mostrando negatividade em relação aquela roupa, e ele também vem 
demostrando trejeitos no comportamento e na fala, no jeito de ser 
como homem e a mãe não preparou para uma filha mulher, do sexo 
feminino, então eu queria saber, continuar um curso desses para que 
abrisse mais um leque de informações sobre isso, sobre essa mãe, essa 
sensibilidade dessa mãe, da mãe só não da família como um todo, se é fácil ou 
se não é. Se até hoje ainda tem, se alguns da família ainda negam isso, não 
aceitam, entendeu? (Professora Aline – Turma 2010 - grifos meus). 
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Para Aline pensar a transgeneridade nas relações com a família é algo bastante 

perturbador, especialmente porque há muita expectativa da família em ensinar os 

filhos e as filhas a se produzirem conforme o sexo/gênero atribuído ao nascimento e, 

respectivamente, espera-se que os gestos, atitudes, roupas, brinquedos estejam 

conformados com esse sexo/gênero. Mas, afinal por que criamos tanto expectativas 

em relação a isso? Por que investimos tanto nesses lugares? Porque existe uma 

necessidade de controle e demarcação sobre os gêneros e as sexualidades? 

Corroborando com essa reflexão, Bento (2012) diz, 

 

Nascemos e somos apresentados a uma única possibilidade de 
construirmos sentidos identitários para nossas sexualidades e 
gêneros. Há um controle minucioso na produção da 
heterossexualidade. E, como as práticas sexuais se dão na esfera do 
privado, será através do gênero que se tentará controlar e produzir a 
heterossexualidade. Se meninos gostam de brincar de boneca ou 
meninas odeiam brincar de casinha, logo terá um olhar atento para 
alertar aos pais que seu/sua filho/a tem comportamentos 
―estranhos‖. Daí o perigo que a transexualidade e a travestilidade 
representam para as normas de gênero, à medida que reivindicam o 
gênero em discordância com o corpo-sexuado (BENTO, 2012, p. 552). 

 

A vigilância em torno do controle dos gêneros ainda persiste em nossa 

sociedade e ainda consiste em demarcar os espaços, destacando o que é normal e 

anormal. Esses enquadramentos são feitos primeiramente pelas famílias que criam 

uma expectativa de que o sexo/gênero/desejos devem estar demarcados e 

construídos de acordo com a ordem regulatória cisheteronormativa. Quando são 

percebidas outras possibilidades de se viver os sexos/gêneros/desejos, geralmente 

são construídos um potente estranhamento e rejeição a esses indivíduos. Assim, a 

professora Aline me proporcionou relembrar de Samantha e perceber as violências 

acometidas pelas famílias de pessoas transexuais. Não estou afirmando que são todas 

as famílias que as/os violentam, mas é necessário também que as/os docentes 

tenham a sensibilidade do cuidado com suas/seus aluna/os que, muitas vezes, se 

silenciam e sofrem agressões em casa pela falta de compreensão da sua identidade. 
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No próximo subcapítulo serão apresentadas releituras do curso de formação 

docente com sugestões para a sua reconstrução. com base nos olhares das 

professoras. 

 

 

4.2 “Seria bom se tivesse nas comunidades uma roda de conversa, né?”: revisitando 

o curso de formação docente 

 

Trago neste subcapítulo as vozes das professoras para dialogar um pouco com 

base em seus olhares sobre o curso de formação docente nas temáticas relativas às 

questões de gênero e sexualidade, trazendo aqui sugestões sobre novas 

possibilidades para a formação docente. 

Saliento que tais sugestões ocorreram ao final das entrevistas, quando 

perguntei se a/o docente tinha algo relevante para acrescentar para a pesquisa. 

Trago a voz da professora Aline quando ela me apresenta necessidade de abranger 

mais as discussões nas comunidades: 

 

Como eu te falei ontem sobre a questão da cortina, aquela questão de estar 
preso em algumas coisas de formação ou de cultura e a pessoa queria 
fazer mais, então seria bom se tivesse nas comunidades uma roda de 
conversa, né? Para que as pessoas se soltassem mais, assim de uma 
forma tão indireta, tão lúdica, quebrando tantas coisas, tantos 
problemas emocionais, com problemas de relacionamentos não estão 
sendo resolvidos, com essas rodas de conversas, por exemplo, uma 
vez por mês na comunidade tal vai ter uma palestra com algum 
especialista nessa área que coloque a temática sobre a sexualidade 
em pauta né? Às vezes, só coloca nessa área de psicologia de sexualidade 
jamais entrou, então que colocasse, por exemplo, a universidade a nível de 
conhecimento, a nível de comunidade, que fizesse propostas e levasse 
essa comunidade de modo geral para esse espaço de lá, para 
despertar assim, esses interesses em querer saber mais, a fazer uma 
pesquisa de campo nas comunidades, não muitas mais poucas 
perguntas e dizer assim: “olha, nesse espaço a qual eu estou inserido, 
que é a fonte dessa pesquisa, vem desenvolvendo alguns trabalhos 
relacionados a algumas temáticas aqui, então você tem interesse de 
participar?” Seria muito bom você, ou outros grupos de lá da 
universidade, ou também da própria Secretaria Municipal, a nível 
social ou de educação, tivessem profissionais inseridos em todos os 
eixos das comunidades fazendo essas propostas e convidasse né? 
Estudasse mais, pesquisasse mais pra fazer isso, eu tenho certeza que muitos 
problemas sociais, muitos problemas de relacionamentos, de compreensão de 
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si mesmo ia ser resolvido, pelo menos ia tentar ser despertado, para que a 
pessoa pudesse assim se perceber, ou então eu preciso de ajuda que eu acho 
que não é mais assim que se deve pensar, então aguçar esse pensar, por 
exemplo, aqui na instituição, enquanto escola, o conselho escolar pensar 
nessa temática e em tantas outras, fazer reuniões com essas comunidades e 
ver como nós já fizemos aqui algumas vezes, precisamos voltar até, a fazer 
mais essas reuniões e colocar uma pauta de contextos que assim desperta a 
eles a vontade de querer saber mais, os conflitos que estão vivenciando a nível 
de comunidade, seja na área da psicologia, na área do social, na área da 
sexualidade, várias coisas né? (Profa. Aline - Turma 2010 – grifos meus). 

 

A professora Aline traz uma reflexão bastante significativa, pois ela deixa 

pistas que ainda é preciso dialogar, construir rodas de conversas com as 

comunidades sobre as questões de gênero e sexualidade. Desta forma, ela propõe que 

o curso de formação deva ser mais abrangente, ir para as comunidades e sair dos 

espaços educativos, neste caso não ficar apenas na UESB. Para ela, é importante que a 

universidade desenvolva pesquisas com a comunidade, incentive o interesse por 

essas discussões, ampliando e aprofundando os conhecimentos e, quando possível, 

auxilie nos problemas que afetam as comunidades e que estão relacionados às 

questões de gênero e sexualidade. Percebo também a potencialidade da formação 

docente para a professora Aline, pois ela foi movida pelo curso e percebe a 

necessidade de toda comunidade escolar se aprofundar nas discussões mais do que 

isso, Aline me possibilita a pensar que o curso de formação docente a transformou e 

a tirou do lugar de tal forma que é necessário que outras/os tenham oportunidade 

de, nos dizeres dela, descortinar suas mentes e perceber a grande diversidade que se 

encontra em todos os espaços e que precisa ser reconhecida. Aline é sujeita de sua 

própria experiência e percebe a necessidade de expandir todo esse conhecimento e 

abertura para a comunidade escolar.  

Aline não se encontra sozinha nessa caminhada, pois as professoras Cristiane 

e Lina também acreditam na potencialidade do curso de formação continuada. A 

professora Cristiane consegue perceber como muitas/os docentes podem vivenciar o 

curso e terem visões diferenciadas. Mas ela acha importante que:  

Então, eu acho assim, que pouco se discutiu, eu acho que tem de 
alargar mais essas posições, eu acho até do caso deles, esse mesmo 
grupo, ir aos colégios de ensino médio. Vocês, no caso, que estão 
fazendo o mestrado, vocês poderiam trazer uma equipe como 
convidados ou se convidarem, porque, às vezes, se o colégio não vai 
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até vocês, nosso colégio está de portas abertas. Nós amamos. Tanto 
que ano passado, nós sugerimos até que trouxesse Marcos, mas só que ele 
estava fazendo pós-doutorado e aí inviabilizou também nossos horários. Se 
tornou inviável, porque a gente tinha um propósito e tinha de vir vários 
palestrantes e uma das palestras foi sugerida por mim e todo mundo gostou, 
porque ele já é convidado nosso e ele é espetacular. A gente vê nele assim... 
Ele é tão verdadeiro e ele é tão transparente, tão humilde, tão simples com as 
colocações dele que ganhou todo mundo. Então, todo mundo que conhece 
Marcos, fica apaixonado pelo ser que ele é e pelo que ele passa essa pureza de 
ser gente, sabe? Então, nós gostaríamos que talvez vocês fizessem essa 
ponte com as escolas de ensino médio para que ficasse, porque vocês 
tenham se aprofundado. Nós fizemos aquele curso e paramos, sabe? 
Vocês têm cada vez mais buscados novos parâmetros, novos textos, 
novas literaturas para tratar dessa questão com mais propriedade. 
Porque quando nós tratamos, o fato de estarmos no dia a dia, a gente 
não tem muita credibilidade, mas quando é gente nova, eles 
respeitam mais e ficam mais, assim, sabe, considerando muito mais. 
(Profa. Cristiane - Turma 2010 – grifos meus). 

 
  

Cristiane considera importante que além da possibilidade da/do 

professora/professor participar de um curso de formação continuada, é relevante 

que existam atuações específicas nos colégios por meio, por exemplo, da realização 

de palestras ou de outras ações com a comunidade escolar. Embora entendamos a 

importância de estabelecer trabalhos colaborativos da universidade com a escola por 

meio da construção de diferentes projetos de pesquisa e de intervenção, é 

interessante que a escola assuma o trabalho sem necessariamente criar uma 

dependência da universidade. 

 Para esta professora, a presença do especialista na escola é necessário não 

porque ela não tenha obtido um embasamento durante o curso, mas porque 

compreende que existe outro alguém mais preparado para abordar essas discussões 

na escola. Ao que me parece, existe uma resistência na escuta dessa temática caso a/o 

interlocutora/interlocutor seja alguém do ambiente escolar, por outro lado, com um 

especialista as discussões passariam a serem ouvidas com mais veemência.  

Afinal, as questões como gênero e sexualidade não são temáticas que fazem 

parte da escola e a/o professor/a que vivenciou um momento formativo e/ou que 

tenha interesse pelas discussões não pode trabalhar essas questões? Quem está 

autorizado para dialogar sobre as questões relativas à diversidade de gênero e sexual 

no ambiente escolar? Levar alguém especializado para ter mais credibilidade no 
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ambiente escolar pode reforçar a ideia de que a/o professor/a ainda que se 

profissionalize,  não está preparado o suficiente para debater tais temáticas. Apesar 

de todas/os estarmos em constante formação e, portanto, incompletos, não quer 

dizer que não tenhamos condições de desenvolver um trabalho sobre gênero e 

sexualidade, até porque pensar que precisamos alcançar a completude pode, às 

vezes, mais atrapalhar do que ajudar. É importante pensar sobre isso para também 

não cairmos em uma armadilha. 

O lugar do sujeita/o especialista vai se expandido e dando garantia de que o 

diálogo tenha mais significado, como se apenas ela/e fosse um sujeito da 

experiência, como Cristiane mesmo relata ―o fato de estarmos no dia a dia, a gente não 

tem muita credibilidade, mas quando é gente nova, eles respeitam mais e ficam mais, assim, 

sabe, considerando muito mais”. A informação ou a voz de um especialista é mais 

valorizada porque ainda se entende que somente aquele/a sujeito tem autoridade 

para abordar essas temáticas. Sobre isso, Larrosa (2014) escreve: 

 

[...] a informação não faz outra coisa que cancelar nossas 
possibilidades de experiência. O sujeito da informação sabe muitas 
coisas, passa seu tempo buscando informação, o que mais o preocupa 
é não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada vez está mais 
bem informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo 
saber (mas saber não no sentido de ―sabedoria‖, mas no sentido de 
estar informado), o que acontece é que nada lhe aconteça (LARROSA, 
2014, p. 19). 

  

Jorge Larrosa questiona essa preocupação insistente e excessiva em perseguir 

a informação como algo que pode dar conta de tudo. As/os especialistas são tão 

importantes quanto as/os docentes que estão nas salas de aula, porém muitas das 

vez, as/os professoras/es são convencidas/os de que apenas as/os especialistas 

estão prontos para difundir a informação. Afinal, a/o docente que está na escola não 

conseguiria perceber quais as lacunas existem naquele espaço educativo e quais as 

discussões podem ser levantadas? Cristiane é agente da sua própria sensibilidade, de 

suas ideias e de sua própria formação. 

Outra questão trazida por duas professoras diz respeito a uma das ações 

realizadas durante o curso de formação continuada sobre gênero e sexualidade, no 
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caso, a elaboração e o desenvolvimento de uma intervenção em uma escola da 

educação básica tendo como foco as discussões sobre gênero e sexualidade. Esta 

atividade deveria ter a carga horária mínima de 8 horas, fazia parte da avaliação do 

curso. Para a conclusão do curso, todas/os deveriam apresentar os resultados da 

intervenção e entregar o relatório.  

Lina e Vilma falam da importância desta intervenção desenvolvida na escola, 

porém mencionam a necessidade de melhorar esta ação:  

 

Mas eu acho que não seria só na culminância, eu acho que deveria ter um 
momento que a gente sabe que o tempo é curto, uma coisa maior, uma 
coisa mais assim de criar situações ali dentro do dia a dia, mas o 
curso em si foi muito bacana, foi muito proveitoso. Eu acredito que 
faltou essas coisas mesmo [...] Na verdade, eu não tenho assim recado, eu 
acredito que o curso tem só a crescer e procurar mesmo mais pessoas da área, 
inclusive estabelecer parcerias entre esses professores que já são 
efetivos e que já trabalham de fato, principalmente nas redes de 
ensino, seria uma boa (Profa. Lina- Turma 2011 – grifos meus). 

 

Como eu comentei, eu acho que a gente deveria ter um suporte na 
escola, teve uma parte que a gente tinha que apresentar uma oficina 
na escola, mas aí eu acredito que deveria ter uma carga horária 
maior para isso.... Para a gente criar um projeto com outros 
professores, a gente ter o apoio da UESB para trazer um especialista 
da área para ter mais suporte e estar discutindo isso com os alunos. 
Eu acredito que essa parte, eu acho que é difícil abarcar toda a gama de todas 
as escolas, né? É complicado, mas eu acho que deveria pensar um jeito, 
de pensar uma forma (Profa. Vilma - Turma 2011 – grifos meus). 

 

 Primeiramente, elas relatam que a intervenção era bem pontual, sendo 

necessário ampliar esse tempo de atuação na escola e/ou desenvolver algo mais 

permanente, embora Vilma aponte a dificuldade em atingir muitas escolas com ações 

contínuas. A necessidade de ter outras pessoas (especialistas) nos ambientes 

escolares contribuindo com as discussões nas questões envoltas nas questões de 

gênero e sexualidade é algo também reiterado por elas. 

 Além disso, Lina e Vilma também evidenciam a importância do 

estabelecimento de parceria entre a universidade e professoras/es da rede básica de 

ensino que desenvolvem trabalhos com tais temáticas, algo já apontado por Cristiane. 
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Joanina relata algo importante para refletir no que diz respeito à relação 

das/os professoras/es com as questões de gênero e sexualidade: 

  

Eu acho que uma das coisas que ainda tem que ser discutida nesse curso de 
formação é encontrar uma forma primeiro de desinibir o professor, 
porque não foi o meu caso, mas eu tive colegas que tinham vergonha até 
de falar do assunto e eu não sei muito como elas conseguiam 
trabalhar isso na sala de aula, porque a gente não pode estar 
julgando, mas tinha muita gente que era tão inibido com relação ao 
tema que não conseguia às vezes pronunciar, riam às vezes de mim, 
das perguntas, dos questionamentos, falavam “Essa Joanina é doida, 
não tem vergonha, não?”. Quer dizer, então tem que fazer um 
trabalho primeiro para desinibir esse professor para a partir daí que 
ele abraça o curso de uma forma mais leve, mais descontraída (Profa. 
Joanina - Turma 2009 – grifos meus). 

 

 Para Joanina os modos como as/os professoras/es se relacionam com as 

questões de gênero e sexualidade dizem muito de como ela/ele encara suas marcas 

vividas por essas questões, podendo aproximar ou distanciar os/as docentes desses 

debates. Assim, é importante que o curso auxilie a/o docente a lidar de uma maneira 

mais espontânea e menos inibida com as questões de gênero e sexualidade. 

O que preocupou Joanina é de que forma o curso de formação pode tocar cada 

sujeito para ser mais desinibido e conseguir dialogar mais sobre as temáticas 

relativas às discussões de gênero e sexualidade? Pensando a partir de Larrosa (2007), 

talvez este seja um dos grandes desafios enfrentados pelos múltiplos espaços 

formativos, ou seja, construir uma formação que se distancie de um modelo 

instrutivo, bem como de um modelo normativo e se produza com base em ideias 

criativas e plurais. 
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AS PISTAS DE UM TRABALHO (IN)CONCLUSO 

 

Eu fico com a pureza das respostas das crianças: 
É a vida! É bonita e é bonita! 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 
Cantar,  

A beleza de ser um eterno aprendiz 
Eu sei 

Que a vida devia ser bem melhor e será, 
Mas isso não impede que eu repita: 

É bonita, é bonita e é bonita! 
E a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? 

Ela é a batida de um coração? 
Ela é uma doce ilusão? 

Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento? 

O que é? O que é, meu irmão? 
Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, 

É uma gota, é um tempo. 
Que nem dá um segundo, 

Há quem fale que é um divino mistério profundo, 
É o sopro do criador numa atitude repleta de amor. 

Você diz que é luta e prazer, 
Ele diz que a vida é viver, 

Ela diz que melhor é morrer 
Pois amada não é, e o verbo é sofrer. 

Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé, 

Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser, 

Sempre desejada por mais que esteja errada, 
Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, 

E a pergunta roda, e a cabeça agita. 
Fico com a pureza das respostas das crianças: 

É a vida! É bonita e é bonita! 
É a vida! É bonita e é bonita! 

(O Que é, o Que é? – Gonzaguinha) 
 

Propositalmente, iniciei minhas (in)conclusões com a música de Gonzaguinha 

porque ele me fez perceber que é necessário ―Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 

cantar a beleza de ser um eterno aprendiz‖, e ao sermos eternos aprendizes, não 

existe possibilidade de fechar essa investigação e sim deixar aberta para mais 

questionamentos, dúvidas e reflexões. Ao  dialogar com as pistas apresentadas por 

meio das vozes das/os docentes, percebo como essa investigação me possibilitou 

compreender que todo caminho trilhado é demonstração de que novas escolhas 
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poderiam/podem ser feitas para pensar a formação docente, os gêneros e as 

sexualidades. Logo, gostaria de salientar para cada leitor/a, professor/a e 

pesquisador/a que se interessou em ler essa dissertação, que esse texto é apenas uma 

possibilidade de leitura sobre a formação docente e as questões de gênero e 

sexualidade, dentre tantos outros olhares que podem ser lançados aqui, por isso não 

posso dizer que essa investigação está encerrada, posso dizer que trouxe aqui 

algumas problematizações baseadas em meu olhar e na experiência que vivi 

enveredada pelas vozes das/os docentes e ancorada nos teóricos que direcionaram 

minha análise, tais como Michel Foucault, Jorge Larrosa, Guacira Lopes Louro, 

Richard Miskolci, Dagmar Meyer, Marlucy Alves Paraíso, Anderson Ferrari, dentre 

outras/os.  

Ressalto que nessa investigação optei por me ancorar nos escritos de Jorge 

Larrosa e sua compreensão do conceito de experiência como aquilo que 

move/moveu as/os docentes a desenvolverem seus trabalhos. Assim, pude perceber 

em suas vozes se a formação docente foi relevante ou não para as/os professoras/es, 

em seu âmbito de trabalho, como também em sua vida pessoal. 

Sendo assim, para permanecer refletindo sobre todas as pistas oferecidas 

pelas/os docentes é necessário resgatar o objetivo geral desta pesquisa que foi 

identificar os possíveis desdobramentos do curso de formação continuada sobre diversidade de 

gênero e sexual para as/os docentes e suas práticas pedagógicas. Já os objetivos específicos 

foram: conhecer como as/os docentes lidam com as questões de gênero e sexualidade na escola 

após as vivências formativas; discutir quais marcas se construíram nas/nos docentes com a 

participação na formação continuada sobre gênero e sexualidade e identificar e analisar os 

novos interesses sobre gênero e sexualidade que ainda inquietam as/os docentes e as sugestões 

que elas/es apresentam para repensar a proposta do curso de formação continuada. 

Desta forma, dialoguei com o material empírico produzido nesta pesquisa que 

emergiram das entrevistas feitas com as oito participantes dessa investigação, sendo 

sete professoras e um professor. Busquei problematizar, questionar, inquietar, 

duvidar e interagir com as vivências das/os docentes e com aquelas/es que 

produziram experiências com a formação docente. 
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Assim sendo, os achados dessa pesquisa me fizeram perceber que as questões 

de gênero e sexualidade atravessam a escola mesmo quando não se tem previamente 

o propósito de se trabalhar com essas temáticas e que as/os docentes lidam de forma 

diferente com isso, como foi o caso do professor Tarcísio que escolheu não dialogar 

sobre as temáticas de gênero e sexualidade no momento em que sua aluna o chamou 

de ―bichona‖. 

Mas, outras professoras relataram que a partir dos surgimentos das discussões 

de gênero e sexualidade na escola buscam dialogar com as/os discentes 

apresentando um pouco do que vivenciaram no curso de formação, como foi o caso 

da professora Aline, que é docente de uma creche e percebe como as questões de 

gênero são cruciais no ambiente de trabalho (azul para menino e rosa para menina) e 

como, atualmente busca subverter esses enquadramentos e limitações por meio de 

reflexões como também deixando a espontaneidade das crianças vir a tona sem 

normas preestabelecidas.  

A professora Aline também relatou como seu olhar ficou aguçado após a 

formação docente, demostrando como hoje fica mais atenta para as/os alunas/os não 

sofrerem discriminação por sua orientação sexual, entretanto uma das docentes, a 

professora Vilma, disse ainda ter medo de abordar a temática no ambiente escolar e 

que ainda precisa ter um preparo maior para dialogar sobre tais temáticas, não se 

sentindo segura para desenvolver atividades na escola, afinal ela me ofereceu pistas 

que a informação é mais importante do que a sua própria experiência. 

Também notei as diferentes marcas que a formação docente deixou nas/nos 

professoras/es  como foi o caso da professora Marise que, inicialmente, foi fazer o 

curso pela carga horária e lá percebeu a necessidade de dialogar com as temáticas 

por conta da homossexualidade de seus filhos, tendo se repensado e os 

compreendido. No decorrer da formação docente, ela percebeu como estava 

enraizada em muitas normatizações e preconceitos que aprendeu em toda vida e 

como o curso a ajudou nas suas relações pessoais. Assim percebo que as experiências 

formativas mesmo quando não transformam as práticas das/os professoras/es 

podem mudar outros elementos da vida delas/deles como as relações entre a 

professora mãe e seus filhos gays. Entretanto, gostaria de salientar que o professor 
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Tarcísio e a professora Cristiane me oportunizaram pensar que a formação docente 

teve um olhar aguçado para transformações de outras professoras, como foi o caso de 

uma professora evangélica que foi mexida com os debates e, de alguma forma, se 

modificou.  

 Nesta investigação também pude observar os novos interesses das/os 

docentes em relação às questões de gênero e sexualidade, sendo que um deles era a 

temática transgeneridade já que muitas/os ainda se sentem despreparadas/os para 

dialogar e até mesmo receber algum/a aluna/o trans em sala de aula. Cristiane, por 

exemplo, compreende essas questões como algo intrigante e que a incomoda por 

basear os seus posicionamentos em uma norma cisheteronormativa. Assim, Cristiane 

me mobilizou a pensar como os regimes de verdades impostos pela sociedade ainda 

são tão potentes e que apesar de ter feito um curso de formação, ainda ficaram 

lacunas nas discussões. 

 Sobre as sugestões para repensar a proposta do curso de formação continuada 

sobre gênero e sexualidade e outros possíveis desdobramentos, uma delas é garantir 

uma maior aproximação entre universidade e comunidade construindo mais espaços 

de debate sobre gênero e sexualidade. Outras professoras também recomendaram a 

possibilidade de uma maior interação entre universidade e escola, especialmente 

para que sejam pensadas ações educativas mais contínuas no espaço escolar. 

Em se tratando de professoras/es que ainda não passaram por essa 

experiência e que, de alguma forma, escaparam à possibilidade de refletir e de, 

possivelmente, se transformar a partir da vivência de um curso de formação docente 

que lida com as questões de gênero e sexualidade, entendo que como nem tudo o que 

passa é experiência, mas o que nos passa, em outros momentos, outros espaços, com 

outras pessoas, talvez elas/eles possam se por a escuta e vivenciar sua própria 

transformação. Não é possível, desse modo, prever quais os desdobramentos que o 

curso possui na vida de cada docente. Afinal, falar de experiência é dizer de um 

processo singular, mesmo que estejamos em espaços compartilhados. 

De qualquer forma, aquelas e aquele que se permitiram experienciar, se 

oportunizaram repensar suas formas de ver e pensar o mundo, desconstruindo 

certezas cristalizadas e únicas. Como Gonzaguinha mesmo diz que ―[...] somos nós 
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que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser [...]‖, então é válido dizer que 

nessa pesquisa percebi os devaneios que foram produzidos durante todo esse 

percurso investigativo e que mesmo desejando encerrar as discussões, existem ainda 

mais possibilidades de problematização. 

Posso dizer que a escrita desta dissertação me possibilitou experienciar, me 

reconstruir, me refazer e me resignificar em diversos aspectos. Desta forma, concluir 

um mestrado não é apenas receber um diploma, mas compreender as diversas 

modificações que ocorreram em mim durante todo o percurso de escrita por meio da 

interação com as/os referenciais que cruzaram meus caminhos, as/os docentes 

participantes da pesquisa e as contribuições do meu orientador e da banca de 

qualificação. Aprendi que é preciso andar devagar, observar as minuciosidades e 

perceber as diversidades. Aqui darei uma pausa nessa escrita, com a contribuição do 

Almir Sater em sua música ―Tocando em Frente‖: 

 

Ando devagar porque já tive pressa 
Levo esse sorriso porque já chorei demais 
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? 
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 
Ou nada sei. (...) 
Penso que cumprir a vida seja simplesmente 
Compreender a marcha e ir tocando em frente 
Como um velho boiadeiro levando a boiada 
Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou 
Estrada eu sou. (...) 
Todo mundo ama um dia todo mundo chora, 
Um dia a gente chega, no outro vai embora 
Cada um de nós compõe a sua história 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 
De ser feliz... 
  

 

 

 

 



115 

 

REFERÊNCIAS 

ALTMANN, H. Diversidade sexual e educação: desafios para a formação docente. 

Sexualidad, Salud y Sociedad – Revista Latinoamericana, n. 13, p. 69-82, abr., 2013. 

AZEVEDO, S. M. M. M. Estudo Investigativo da disciplina Educação para a Sexualidade 

em escolas da rede municipal de Jequié-BA. 144f. Dissertação de mestrado – Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Jequié- BA, 2013. 

BENTO, B. Na escola se aprende que a diferença faz diferença. Revista Estudos 

Feministas, Florianópolis: 19(2), 2011. 

BENTO, B; PELÚCIO, L. Despatologização do gênero: a politização das identidades 

abjetas. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 20(2), 2012. 

BENTO, Berenice. O que é transexualidade. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Coleção 

Primeiros Passos). 

BRANTES, K. C. Gênero e sexualidade concepções e práticas pedagógicas de 

professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. 2015. 120f. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Nove de Junho UNINOVE, São Paulo, 2015. 

CABRAL. S. N. Quando a sexualidade invade a escola: um estudo sobre os movimentos da 

disciplina educação para a sexualidade. 145f. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), Jequié-BA, 2016. 

DIAS. A. F. Como diferenças de gênero se transformam em desigualdades?. IN: 

DIAS, A. F. (org). Formação de professores para uma educação não discriminadora. 

Aracaju: Infographics, 2014. 

FERRARI, A. MARQUES, L. P. Silêncio e educação. In: FERRARI, A.; MARQUES, 

Luciana Pacheco (Orgs.). Silêncios e educação. Juiz de Fora: EDUFJF, 2011. 

FERRARI, A. Silêncio e silenciamento: em torno das homossexualidades masculinas. In: 

FERRARI, A; MARQUES, L. P. (org.). Silêncios e Educação. Juiz de Fora: Editora UFJF, 

2011. 

FERRARI, A.; CASTRO, R. P. ―Quem está preparado pra isso?‖... Reflexões sobre a 

formação docente para as homossexualidades. Práxis Educativa (Brasil), v. 8, n. 1, 

enero-junio, 2013, p. 295-317. 

 

FISCHER, R. M. B. Foucault e a análise de discurso em educação. Cadernos de 

Pesquisa, n. 114, novembro, 2001, p. 1997 – 223. 



116 

 

FOUCALT, M. História da sexualidade 1: a vontade de saber. 13ª Ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1988. 

FOUCAULT, M. Entrevista a Alexandre Fontana. In: Microfísica do Poder. Rio de 

Janeiro: Graal, 1979. p.12 

FOUCAULT, M. O cuidado com a verdade. In: Ditos e escritos, (Vol. V). Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004. 

FREITAS FILHO, L. C. M. As rosas por trás dos espinhos: discursos e sentidos na 

formação de professores em face do debate da homofobia. 2010. 125f. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 

FLICK, U. Desenho na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman/Artmed, 2009.  

FRY, P. MACRAE, E. O que é HOMOSSEXUALIDADE. São Paulo: Abril Cultural 

Brasiliense, 1985. 

GARCIA, O. A. Marcas da experiência na formação docente em gênero e 

diversidade sexual: um olhar sobre o curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE). 

2015. 162f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

HAMPEL, A. “A gente não pensava nisso...”: Educação para a sexualidade, Gênero e 

Formação Docente na Região da Campanha. 2013. 194f. Tese (Doutorado) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Programa de 

Pós-graduação em Educação, Porto Alegre, 2013.  

LARROSA, J. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte : Autêntica, 2014. 

LARROSA, J. Experiência e alteridade em educação. Revista Reflexão e Ação. Santa 

Cruz do Sul, v. 19, n. 2, p. 4-27, dez. 2011. 

LARROSA, J. Literatura, experiência e formação: uma entrevista de Jorge Larrosa. In: 

COSTA, Marisa Vorraber (org.). Caminhos investigativos I: novos olhares na 

pesquisa em educação. 3 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007, p. 129-156. 

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira 

de Educação. Campinas, n. 19, p.20-28, 2002a. 

 



117 

 

LARROSA, Jorge. Literatura, experiência e formação. Uma entrevista de Jorge 

Larrosa. In: COSTA, Marisa Vorraber (org.). Caminhos investigativos: novos olhares 

na pesquisa em educação. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002b, p. 133-160. 

LOURO, G. L. Educação e docência: diversidade, gênero e sexualidade. Revista 

Brasileira de Pesquisa sobre formação docente, v. 3, n.4, p.62-70. 2011. 

LOURO, G. L. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-Posições. V. 

19, n.2, 2008a, p. 17-23. 

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 

10ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008b. 

LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: das afinidades políticas às tensões 

teórico-metodológicas. Educação em Revista. Belo Horizonte. n. 46, 2007, p. 201-218. 

LOURO, G. L. Pedagogias da Sexualidade. In: LOURO, G. L. O corpo educado: 

pedagogias da sexualidade, 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 35 -82. 

LOURO, G. L. Um corpo estranho: ensaio sobre sexualidade e teoria queer. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2008. 

MATTOS, Z. S. ―Bárbara, não vá criar confusão‖: silêncios e silenciamentos nas 

relações de gênero. In: IX Seminário de pesquisa em Educação da Região Sul - IX 

Anped Sul, 2012, Caxias do Sul. Anped Sul 2012: A pós-graduação e suas 

interlocuções com a Educação Básica. Caxias do Sul: UCS, 2012. v. 1. p. 1-190. 

MINAYO, M. C. S; DESLANDES, S. F; GOMES, R. Pesquisa social: teoria método e 

criatividade. 29. ed.Petrópoles-RJ: Vozes, 2009. 

MISKOLCI, R. Teoria Queer: Um aprendizado pelas diferenças. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora: UFOP- Universidade Federal de Ouro Preto, 2013. 

MEYER, D. E; SOARES, R. de F. R. Modos de ver e se movimentar pelos “caminhos” da 

pesquisa pós-estruturalista em Educação: o que podemos aprender com – e a partir de – um 

filme. In: Costa, M. V; BUJES, M. I. E. (orgs.). Caminhos Investigativos III: riscos e 

possibilidades de pesquisar nas fronteiras. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

MEYER. D. E; PARAÍSO, M. A. Apresentação à primeira edição. In: MEYER, D. E.; 

PARAÍSO, M. A. (orgs.). Metodologias de Pesquisas Pós-críticas em Educação. Belo 

Horizonte: Mazza Edições, 2014. 2ª ed. p. 17-24. 

 



118 

 

MOTT, Luis. Homo-afetividade e direitos humanos. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis 

,  v. 14, n. 2, p. 509-521,  set.  2006 

QUARTIERO, E. T. Longe demais das capitais: distâncias e desigualdades. 2014. 

202f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2014. 

REIS, C. D. O uso da metodologia queer em pesquisa no campo do currículo. In: 

MEYER, D. E.; PARAÍSO, M. A. (orgs.). Metodologias de Pesquisas Pós-críticas em 

Educação. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2014. 2ª ed. p. 17-24. 

RIBEIRO, G. C. Corpo, gênero e sexualidade na educação física escolar. Uma 

cartografia das práticas discursivas em escolas do Paraná. 2012. 171f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Setor de Educação, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2012.  

RIZZATO, L. K. Percepções de professores/as sobre gênero, sexualidade e 

homofobia: pensando a formação continuada a partir de relatos da prática docente. 

2013. 278f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2013. 

SEDGWICK, E. K. A epistemologia do armário. Cadernos Pagu, n. 28, p. 19- 54, 2007. 

SILVA, L. V. Inflexões de aprendizagem em gênero, sexualidade, raça e etnia na 

formação de docentes em EAD. 2013. 187f. Dissertação (Mestrado) – Universidade 

Federal de Lavras, Lavras, 2013. 

SILVA, S. M. P. da. Decifra-me! Não me devore! Gênero e sexualidade nas tramas 

das lembranças e nas práticas escolares. 2015. 333f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

SILVEIRA, R. M. H.. A entrevista na pesquisa em educação – uma arena de significados. In: 

COSTA, M. V. (org.). Caminhos Investigativos II: outros modos de pensar e fazer pesquisa 

em educação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina Editora, 2007. 

SOUZA, M. L; SANTOS, L. A. ―Apague o quadro que nem homem!‖: os embates 

sobre diversidade de gênero e sexual em um curso de formação de professores de 

ciências e biologia. In: FERRARI, A. et al. Anais [do] VI Seminário Corpo, Gênero e 

Sexualidade; II Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade; II Encontro 



119 

 

Gênero e Diversidade na Escola, Juiz de Fora, MG – Lavras : Center Gráfica e 

Editora, 2014. 

SCOTT, J. W. Os usos e abusos do gênero. Tradução: Ana Carolina Eiras Coelho 

Soares. Projeto História, São Paulo, n. 45, pp. 327-351, Dez. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

TÍTULO DO PROJETO: “Vozes de professores e professoras após vivência em um 

curso de formação continuada em diversidade de gênero e sexual” 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Beatriz Rodrigues Lino dos Santos 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Eu sou Beatriz Rodrigues Lino dos Santos, estudante do Programa de Mestrado em 

Educação Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia e estou realizando o projeto de pesquisa intitulado ―Vozes de 

professores e professoras após vivência em um curso de formação continuada em 

diversidade de gênero e sexual‖. O objetivo geral deste projeto é identificar os 

possíveis desdobramentos do curso de formação continuada sobre diversidade de 

gênero e sexual para o trabalho docente. Estimamos que a mesma dure 

aproximadamente seis meses, mas ressaltamos que esse período pode ser menor ou 

maior, de acordo com o andamento das atividades. A coleta de dados terá início no 

primeiro semestre letivo de 2017. 

Convido o (a) Senhor (a) a participar deste projeto, pois esse trabalho se 

caracteriza como relevante, pois busca perceber as possíveis contribuições e/ou 

impactos de um curso em formação continuada sobre diversidade de gênero e sexual 

provocou/provoca no trabalho docente. 

Sua participação é voluntária e consistirá em responder uma entrevista, após 

assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os riscos e ou desconforto apresentados pela pesquisa poderão surgir a partir 

dos questionamentos durante a aplicação dos instrumentos de coleta de dados. 

Entretanto, o (a) Senhor (a) poderá deixar de responder à pergunta que causar tal 

incômodo. Ao participar desta pesquisa, o (a) Senhor (a) não será identificado (a), 
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permanecendo em anonimato e poderá retirar seu consentimento em qualquer 

momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta pesquisa também não traz 

gastos financeiros para o (a) Senhor (a), nem qualquer forma de ressarcimento ou 

indenização financeira por sua participação. Além disso, sua colaboração nesta 

pesquisa não é obrigatória e, caso não deseje participar da mesma, sua vontade será 

respeitada. 

Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima em revistas 

especializadas, de tal forma que o(a) Senhor(a) nem nenhum outro participante será 

identificado. A gravação das entrevistas e a sua transcrição em papel serão 

arquivados pela pesquisadora por cinco anos. 

O(A) Senhor(a) pode solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da sua 

participação na pesquisa. Tais esclarecimentos podem ser obtidos com Beatriz 

Rodrigues Lino dos Santos, através do e-mail pedagoga.beatriz@gmail.com ou pelo 

telefone (73)99152-8385. Em caso de dúvida, o(a) Senhor(a) também poderá entrar em 

contato na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Avenida José 

Moreira Sobrinho S/N – Jequiezinho – Jequié/BA, 45200-000 e telefone (73)3528-

9616. 

Se o(a) Senhor(a) aceitar participar desta pesquisa, precisará assinar o TCLE 

em duas vidas (uma via ficará com o(a) Senhor(a) e a outra ficará sob a guarda de 

Beatriz Rodrigues Lino dos Santos), e responder em forma de gravação, à entrevista. 

Em caso de dúvida, o(a) Senhor(a) também poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - 

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências, na Avenida Dom João VI, 

nº 275 – Brotas, CEP: 40.290-000, Salvador – BA. No telefone: (71) 3276-8225 ou e-

mail: cep@bahiana.edu.br. 

 

Desde já, agradeço sua atenção. 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 
Campus de Jequié 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos objetivos 

do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a decisão de participar se assim 

o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 

 

Jequié, ____ de ______________ de 2017. 

 

 

_____________________________________ 

 

Assinatura do(a) participante  

 

 

 

_____________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a)                                                                                Impressão digital 
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APÊNDICE B 

Roteiro da entrevista com a/o professor/a 

 

1 - Quando você fez o curso de formação em gênero e sexualidade? Quais as 

contribuições do curso de formação de professores para sua prática 

pedagógica? 

2 - Quais as marcas o curso deixou em você? Por quê? 

3 - Quais as discussões ainda precisam ser ampliadas nos cursos de formação? 

Por quê? 

4 - Você consegue desenvolver atividades em gênero e sexualidade em suas 

práticas educativas? Por quê? 

5 - Após o curso de formação você percebeu alguma transformação em sua 

prática, de forma direta ou indireta? Quais? 

6 - Mesmo após o curso, houve alguma dificuldade, a qual você pontuaria como 

principais entraves para o desenvolvimento de propostas nas discussões de 

gênero e sexualidade na escola? 

7 - Você se sente a vontade para discutir diversidade de gênero e sexual com os 

alunos e as alunas? Por quê? 

8 - Quais os novos interesses você tem para aprimorar nas temáticas de gênero e 

sexualidade? 

9 - O curso te ajudou ou ajuda a pensar a prática pedagógica? De que maneira? 

10 - Pensando a prática pedagógica na escola. Em que o curso ainda não deu 

conta? O que faltou? 

 


