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Resumo: O presente artigo pretende investigar, a partir das vivências dos/as professores/as, como as

situações de homofobia se dão no espaço escolar. Para tanto foram analisados, através do método

fenomenológico, 101 questionários realizados com docentes de 14 escolas públicas da Grande Aracaju. A

análise desvela que muitas situações observadas em sala de aula, ainda não são (re)conhecidas como

homofobia, pois a homofobia é constantemente reduzida, no discurso dos professores, ao aspecto da violência

física. Dessa forma, apontamos para a necessidade de uma formação profissional em educação sexual, que

desde cedo contemple as temáticas de sexualidade, gênero e diversidade sexual na formação docente,

possibilitando o desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento da homofobia, do preconceito e da

discriminação no espaço escolar.
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Abstract: This article seeks to investigate, from the experiences of teachers, as the situations of homophobia

occur at school. For both were analyzed using the phenomenological method, 101 questionnaires conducted

with teachers from 14 public schools in Greater Aracaju. The questionnaire analysis reveals that many

situations encountered in the classroom, are not recognized as homophobia, because homophobia is

constantly reduced in the discourse of teachers, the aspect of physical violence. Thus, we point to the need

for training in sex education, which soon contemplate these issues in teacher training, enabling them to

develop strategies for coping with homophobia, prejudice and discrimination at school.
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1. Desses assuntos (imprevistos) que invadem a sala de aula

Em uma sala de aula, quase tudo acontece de modo muito rápido. Mesmo com um planejamento curricular

bem estruturado, estratégias pedagógicas bem definidas, recursos tecnológicos dos mais avançados possíveis,
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as situações de ensino acontecem num contexto de incertezas, dilemas e inúmeras possibilidades (ZABALZA,

2003). Há muito, que as temáticas relativas às sexualidades e gêneros tem atravessado o fazer pedagógico

como assuntos “imprevistos” que “invadem” as aulas, cenas e episódios que fogem do programado ou

situações consideradas “inusitadas”.

Se olharmos para a escola a partir de uma perspectiva histórica, poderemos observar as diferentes formas

como ela foi conclamada a colocar as sexualidades em discurso e, principalmente, como esse ou aquele tema

eleito, estava necessariamente ligado a fatos constituídos como problemas sociais no contexto e no momento

em que estavam situados. Nesse processo, inúmeras estratégias pedagógicas foram então criadas de modo a

administrar as sexualidades e a vida social. Intervenções sobre quais temas deveriam entrar ou não na

agenda pedagógica, passaram por diferentes focos de atenção ao longo da história: desde a masturbação e as

doenças sexualmente transmissíveis/DST/AIDS, até as gestações inoportunas, colocando na pauta do dia,

mais recentemente, a diversidade sexual e o combate à homofobia (ALTMANN, 2013).

Combate à homofobia, respeito à diversidade, educação sexual, são assuntos que contemporaneamente

permeiam a praxis pedagógica e nos impulsionam algumas perguntas: De quais estratégias poderíamos

lançar mão, no combate dos preconceitos e discriminações na escola?

Seria a educação sexual, como professam algumas correntes, uma tática potente nesse processo?

E se for, deveria o projeto de educação sexual, fazer parte apenas da chamada “formação continuada” como

vemos atualmente em muitos exemplos, ou deveriam as temáticas relativas às sexualidades e gêneros

começar a ser trabalhadas já na formação docente inicial?

Incitando dessa forma os/as futuros/as professores/as a lidar com essas questões.

Queremos, portanto ao longo desse artigo, a partir das falas e vivências dos/as docentes investigar suas

concepções sobre homofobia, como as discriminações e comportamentos homofóbicos se dão no espaço

escolar e seu interesse para trabalhar com as temáticas de educação sexual em sua prática profissional. Por

fim, discorremos sobre as potencialidades e limites do projeto de educação sexual no combate a homofobia

no espaço escolar, ressaltando a importância de que os docentes sejam sensiblizados/as, desde sua formação

inicial, e não apenas de forma pontual em cursos conteudistas e breves, após sua graduação quando já estão

imersos no universo escolar.

2. Nas linhas do método: delineando a pesquisa e os/as colaboradores/as

Na execução desse estudo, foi utilizada uma metodologia qualitativa de cunho fenomenológico, na qual se

busca a descrição direta das experiências e vivências dos sujeitos  neste estudo, os/as docentes  tais como

elas são. O que é levado em consideração no método fenomenológico são os pontos de vista do/a ator/atriz e

suas vivências no que concerne aos aspectos questionados (MOREIRA, 2002), neste caso sobre homofobia e

educação sexual, possibilitando uma (re)construção da própria realidade a partir dos processos de

interpretações e comunicações dos próprios sujeitos (BELLO, 2006). Dessa forma, foi utilizado como

instrumento de coleta de informações questionários com questões abertas e não diretivas, que foram

aplicados a 101 docentes de 12 escolas públicas estaduais e de 2 escolas públicas federais da Grande

Aracaju SE, com mais de 500 alunos matriculados. Nesses questionários os/as docentes foram questionados

sobre o que entendiam por homofobia e educação sexual, se já teriam presenciado alguma situação em sua
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vivência profissional, que consideraram preconceituosa e se teriam interesse em trabalhar com as temáticas

de educação sexual em sala de aula.

Os/as respondentes não precisavam se identificar pelo nome e, para a identificação no relato da pesquisa,

cada docente foi identificado/a com a letra “s.” de sujeito, seguido do número relativo ao questionário.

Todos/as também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com a Res. 196/96

(CNS). As respostas foram submetidas aos quatro momentos propostos por Giorgi (1985 apud BRUNS;

HOLANDA, 2001): a) transcrição das respostas dos/as colaboradoras/as; b) elaboração da discriminação das

unidades de significados, extraídas após as releituras das respostas; c) Agrupamento das unidades de

significados em temas ou categorias e, d) Síntese e integração dos insights contidos em todas as unidades de

significados, atentandose para convergências ou divergências dos significados.

Da análise dos questionários, foi possível traçar o perfil dos/as respondentes: os/as docentes têm, em média

40,3 anos; a maioria são mulheres (57,4%); 97,9% heterossexuais e 2,1% homossexuais; todos com

formação superior completa; a maioria concursada (85,1%), com experiência em docência de, em média,

15,7 anos. 57,4% com pósgraduação completa e 10,8% realizaram mestrado. A religião predominantemente

é a católica (55%), seguida de espíritas (13%) e evangélicos (11%). Dentre os cursos de graduação

citamse: 15% de Pedagogos/as, 13,7% professores/as de História, 12,5% professores/as de Português, 10%

professores/as de Matemática, 8,7% professores/as de Biologia, 7,5% de professores/as de Geografia e 7,5%

de professores/as de Inglês.

3. Vivências no universo escolar: o que dizem os/as professores/as?

3.1. Sobre a homofobia no ambiente escolar

Violência, agressão, mortes, xingamentos, eis o imaginário recorrente quando os/as docentes foram

questionados pelo que entenderiam como homofobia. “Pessoas que não toleram, detestam, odeiam

homossexuais, com isso os agridem, torturam e temos vários casos de morte. É inaceitável uma coisa dessas”

(s.01); “Aversão ao homossexualismo (sic), essa aversão tinha sido muito violenta, com agressões verbais e

físicas causando muitos assassinatos” (s.02); “Preconceito ao extremo contra homossexuais. Radicalismo.

Aqueles que desejam exterminar os homossexuais da sociedade” (s.03); “É o medo, aversão, ou ódio

irracional aos homossexuais. Uma série de comportamentos negativos relativos aos homossexuais” (s.04).

Podemos observar a partir das definições que os/as docentes expressaram sobre homofobia, a tônica no

aspecto da violência física, colocando homofobia e agressão corporal quase como sinônimos. Isso nos orienta

para duas possibilidades: a primeira, de que muitas ações e atuações em sala de aula, podem não estar

sendo (re)conhecidas como homofobia e; a segunda, referese à aproximação desses discursos docentes aos

contextos que professam que a homofobia se expressa no ambiente escolar por meio de agressões verbais

e/ou físicas restrita aos sujeitos que resistem a se adequar à heteronormatividade (PRADO; MACHADO,

2008).

Quando indagados/as sobre o depararse com situações de preconceito e homofobia, muitos/as responderam

que nunca se viram diante de tais situações, o que reforça a hipótese do não (re)conhecimento de
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determinadas práticas como preconceituosas, práticas essas invisibilizadas no cotidiano escolar, ou reduzidas

apenas à agressão física ou verbal (JUNQUEIRA, 2007). Contudo, ao longo da análise pudemos observar que

as temáticas relacionadas às sexualidades, só entram em foco na discussão em sala de aula, quando algo

acontece que atrapalha o curso da escola ou da aula: “Houve um dos alunos que agia como homo e os

colegas homens discriminavam na sala a ponto de proibi-lo de sentar-se em sala. Fiz uma pesquisa e pedi-os

para fazer o mesmo. Em seguida, houve um debate em classe e a orientação para que deixassem o

preconceito” (s. 445); “Sim. Já tive alunos homossexuais e ainda tenho. E já precisei parar a aula para

conversar com os alunos a respeito da diversidade. Sempre que posso levo textos e/ou filmes que abordem

sobre o tema para debater em sala” (s. 443).

O tema diversidade sexual, então, de repente aparece em sala, atrapalha o andamento prédeterminado da

aula, e exige que o professor se reinvente, que pare e saiba lidar com aquela situação. Esses dois relatos

dos/as docentes nos mostram o quanto esses assuntos “inesperados” invadem a sala de aula e conclamam os

professores a sobre eles falar, com eles lidar e a partir deles educar (CARVALHO, 2009). Nesses relatos as/os

professoras/es são chamadas/os inesperadamente para educar sexualmente, e então se veem diante de

apenas duas alternativas: ou ignoram a situação e dão andamento à aula ou se inquietam com tal situação e

de alguma forma tentam sensibilizar os/as alunos/as.

Nesses exemplos as/os professoras/es, optam pela segunda opção e assumem a tarefa de educadoras/es

sexuais, nos mostrando aqui empiricamente as potencialidades da educação sexual como instrumento para o

combate à homofobia. Elas/es partem de uma situação profissional que poderia ser banalizada, e

sensibilizadas/os com tal vivência, se arvoram da tarefa de interferir nessa situação, favorecendo aos

discentes uma formação crítica sobre o tema e, portanto valendose de uma educação sexual emancipatória

(FIGUEIRÓ, 2009) para o combate dessas situações.

Porém, podemos observar também nesses relatos, que tais temáticas só aparecem em sala de aula, quando

atrapalham o andamento da mesma, portanto, caso não haja nenhum entrave ao curso “normal” das

disciplinas, as temáticas de sexualidade simplesmente não existem, se invisibilizam. Ou melhor,

aparentemente não existem, pois sempre se fazem presentes nos bastidores, nas portas dos banheiros, nos

comentários entre professores/as, nos olhares preconceituosos, nos cochichos discretos, nos sorrisos jocosos,

e nos chistes engraçados, como relata um professor: “Numa aula de vegetais, enquanto falava de

pseudofrutos, um dos alunos apontou o colega (com traços que tendiam à feminilidade, embora não

declarasse) e o chamou de ‘pseudofruta’, pelo fato de ´não mostrar’ o que era, algo nesse sentido e todos

então caíram na gargalhada” (s. 9). E é esse silenciamento, essas situações colocadas como inocentes, que

vão autorizando, regimentando, gerindo e legitimando como as práticas relativas às sexualidades e aos

gêneros devem ocorrer, quais práticas preconceituosas podem acontecer (RIOS, 2009), desde que não

atravanquem o bom andamento escolar.

A homofobia no ambiente escolar tem sensíveis reflexos sobre a relação que os alunos estabelecem com a

escola, como nos coloca Dinis (2011), ao discorrer sobre a evasão escolar de estudantes que expressam

experiências sexuais e de gênero diferentes da norma heterossexual, especialmente ao falar sobre a

experiência travesti e transexual. Essa dinâmica apontada, pode ser observada, quando um dos docentes,

coloca: “Sim. Já me deparei com diversas situações de preconceito: racial, sexual, social. Um deles, que se
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refere às temáticas abordadas, aconteceu numa das minhas aulas, quando trabalhávamos sobre juventude e

no texto havia umas passagens sobre homossexualidade, e um dos alunos começou a falar o nome do colega,

afirmando ser ele o personagem, ao ponto de o aluno sair da sala, por conta do incômodo e constrangimento”

(s. 44). Essa situação desvela a necessidade de intervir em toda a comunidade escolar, pois, em geral,

aquele/a que é agredido/a ou vitimizado/a é quem se afasta da escola, incorrendo em uma revitimização.

Assim, reiteramos a necessidade de um projeto de educação sexual emancipatória que intervenha nessas

situações de evasão escolar, diminuindoas e promovam a inclusão, o respeito e o direito de expressão de

todos/as.

3.2. (Des)interesses: pensando a educação sexual

Quando questionados sobre o que entenderiam por Educação sexual, os/as docentes a descreveram como um

conjunto de saberes relativos às práticas sexuais e como uma forma de prevenir DST e evitar gestações

inoportunas. “Orientação sobre o funcionamento do aparelho reprodutor e as consequências quando essa

orientação não é seguida” (s. 445); “Instruções sobre o funcionamento dos órgãos sexuais e prevenção de

doenças” (s. 424); “Conjunto de conhecimentos e habilidades voltados para o comportamento adequado nas

relações sexuais” (s. 182); “Seria o conhecimento das doenças, sistema reprodutor, de como e para que usar

anticoncepcional, ou seja, ter conhecimento da sexualidade humana” (s. 338). “Ensinar sobre os benefícios e

prejuízos do sexo” (s. 456). “Seria o ato de passar para as pessoas as maneiras de como se prevenir de

doenças e como manter uma boa relação sexual” (s.202).

A Educação Sexual nessas concepções é reduzida a um instrumento de medicalização e ensino de um

gerenciamento adequado do corpo, ensinando como deve ser utilizado corretamente, e mais, as sanções e

consequências de seu uso inadequado. Essa concepção de Educação Sexual sob uma narrativa permeada

pelas ideias de risco e ameaça (DST e gravidez inoportuna), configura um reforço ao viés moralista que visa

provocar medo, insegurança e abstinência (CARVALHO, 2009). As narrativas docentes também assinalam

claramente a visão biologizante, configurando o silenciamento quanto às questões sóciopolíticas inerentes às

sexualidades (FERNANDES, 2012). Questões consideradas polêmicas, como homossexualidade,

transgenitalidade, bissexualidade, gênero, aborto, prostituição e outros aspectos controversos, não foram

citadas, o que sugere que possivelmente não são trabalhadas ao longo da formação inicial.

Quando questionados, se desejariam trabalhar com as temáticas relativas às sexualidades no ambiente

escolar, muitos docentes se mostraram reticentes, reforçando, no espaço escolar, um possível silenciamento

desses temas em seus currículos. "Acho que não sou uma pessoa capacitada para falar sobre o assunto" (s.

305). “Por que antes de tudo eu teria que me preparar e principalmente me manter imparcial quanto ao

tema, coisa que talvez eu não conseguiria” (s. 50). “Acho um tema constrangedor” (s. 48). “Considero esses

assuntos desnecessários para a minha formação” (s. 184). Esse silenciamento, muitas vezes tem a ver com

mitos, medos e fantasias que os/as próprios/as professores/as apresentam sobre essas temáticas. Deborah

Britzman (1996), nos coloca três dessas fantasias apresentadas pelos professores. A primeira é de que

a mera menção da homossexualidade vá encorajar práticas homossexuais e vá fazer

com que os/as jovens se juntem às comunidades gays e lésbicas. A ideia é que as

informações e as pessoas que as transmitem agem com a finalidade de “recrutar”
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jovens inocentes (BRITZMAN, 1996, p. 79).

Outro desses medos é “de que qualquer pessoa que ofereça representações gays e lésbicas em termos

simpáticos será provavelmente acusada ou de ser gay ou de promover uma sexualidade fora da lei”

(BRITZMAN, 1996, p. 80). E a outra justificativa bastante comum, utilizada por educadores/as para excluir o

tema da diversidade sexual das discussões do currículo é a ideia de que as experiências sexuais pertencem ao

domínio da vida privada (BRITZMAN, 1996). Fato é que, o silenciamento, seja qual for sua justificativa

utilizada, instaura um momento político que funciona sob, a lógica, de que

ao não falar a respeito deles e delas, talvez se pretenda ´eliminálos`, ou, pelo

menos, se pretenda evitar que os alunos e as alunas ´normais` os/as conheçam e

possam desejálos/as. Aqui, o silenciamento – a ausência da fala – aparece como

uma espécie de garantia da ´norma`. (LOURO, 2001, p. 6768).

Todavia, apesar de muitos/as sujeitos se mostrarem desinteressados para fomentar projetos de educação

sexual, outros/as demonstraram amplo interesse em trabalhar com essas temáticas. “Desejo aprender e

contribuir pra educação, seja ela sexual, ambiental... Conhecimento nunca é demais” (s. 337). “Por que faz

parte do educador esclarecer a população quanto aos tabus enfrentados na sociedade entre outras coisas” (s.

490). “Esses temas tão polêmicos e necessários para o desenvolvimento de qualquer educador, confesso que

não foi inserido de forma significativa e produtiva como deveria [em sua formação]. Digo-lhe com sinceridade

não ter conhecimento profundo de causa para debater, argumentar. Eu até me posiciono, mas eu sei que

deveria saber mais diante da imensidão de problemas humanos” (s. 195).

Percebese um interesse das docentes em trabalhar com as temáticas, mas para isso, admitem ser necessária

uma formação, que não existiu em suas graduações. Ponto esse presente em outros relatos de

professores/as, que também consideraram sua graduação/formação ineficiente no tocante aos temas de

sexualidade e gênero. Quando questionados se em algum momento de sua formação acadêmica, foram

orientados/as sobre como lidar com questões relativas à sexualidade, a maioria respondeu que não. E os que

consideraram sua formação acadêmica quanto ao tema, satisfatória, listaram cursos complementares e

capacitações como palestras sobre DST, aborto, gestações inoportunas e métodos contraceptivos, depois de

formados. O que reduz a sexualidade à vertente biológica, e evidencia a formação esporádica e limitada à

exposição de palestrantes. Refletindo ainda na ausência de aprofundamento, debates e diálogos sobre os

temas de maneira contínua desde a formação docente inicial (SANTOS, BRUNS, 2000).

Esse cenário, apela para que a educação sexual, como estratégia de combate a homofobia no ambiente

escolar, seja colocada na pauta docente, não apenas de forma pontual e vertical em cursos específicos ou na

formação continuada, mas de forma horizontal e perene durante toda a formação docente, especialmente em

seus fazeres iniciais. Inserindo os temas de diversidade sexual e de gênero no currículo de formação de

novas/os professoras/es, fomentamos profissionais e agentes que podem futuramente desenvolver

estratégias de resistência ao currículo heteronormativo. A omissão e o silenciamento significam pactuar com a

violência exercida contra estudantes gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais (BORRILLO, 2010). A

escola deve ser também um espaço de formação de cidadania e de respeito aos direitos humanos, assim

as/os docentes devem ser encorajados a assumir sua responsabilidade no combate a todas as formas de
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preconceitos e discriminação que permeiam o espaço escolar.

4. Mapas para algumas considerações finais

4.1. Trilhas por uma Formação Docente em Educação Sexual: pensando o combate à Homofobia no

contexto escolar

Afinal, quando falamos em formação docente, estamos nos referindo propriamente a quê?

No campo dos estudos em educação, esse nominativo, é utilizado para referirse a diferentes processos ou

ações, tais como magistério, curso superior, reciclagem, capacitação, aperfeiçoamento, formação continuada,

formação em serviço, formação em contexto, entre outros (SOUZA, 2004). Significa também a atribuição de

significados que vão desde capacitar, habilitar para exercer a função ou profissão de professor/a até o sentido

de formar como “dar forma” à personalidade de alguém, construir mentalidades, produzir sujeitos (MARIN,

1995). Diante, portanto, do caráter polissêmico desse termo, é que no presente trabalho propomos considerar

a formação docente como uma viagem, que passa pelas experiências que os sujeitos vivenciam, nas quais e

pelas quais se tornam professores/as e vão ressignificando os sentidos e as possibilidades do ser professor/a

(PARAÍSO, 2011). Dessa forma, depreendese que nessas trajetórias experenciadas, os sujeitos levam na

bagagem os discursos, as práticas, as cenas, as histórias que os constroem.

Alguns caminhos dessa viagem de formação conduzem a reflexões sobre a relação entre a homofobia e

escola, num possível cruzamento de estradas: a interseção entre a viagem pelos temas das sexualidades e a

viagem do tornarse professor/a. Uma viagem de formação que se inicia muito antes dos cursos que a isso se

destinam, e que não termina com as formaturas, mas que se edifica a todo instante através de um trabalho

de reflexão crítica sobre as práticas de (re)construção permanente de uma identidade pessoal/profissional. O

que reforça a necessidade de investir na prática cotidiana como lugar de produção do saber, daí a

necessidade de explorar as vozes e vivências desses sujeitos.

Contudo, o que se percebe é uma tendência contemporânea de adjetivar os cursos de formação que visam

tratar de temas específicos, como sexualidade, gênero e combate à homofobia, como uma formação

continuada (MARIN, 1995; SOUZA 2004) que deveria vir após uma formação inicial. O problema dessa

acepção é que, na prática, as cenas escolares relatadas pelos/as professores/as colaboradores/as nos

mostram o quanto a formação não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas,

mas através de um trabalho de reflexão crítica e sistemática sobre suas próprias práticas, que é o horizonte

para o qual uma educação sexual emancipatória chama os professores em seu percurso de formação

(SANTOS, BRUNS, 2000). Um projeto de educação sexual além de um aglomerado de noções biologicistas,

higienistas e moralistas, mas uma educação sexual que aposta nas variadas interpretações culturais e

inúmeras possibilidades significativas (PEREIRA, 2010; FURLANI, 2003).

A ideia de formação continuada, que se resume a cursos de aperfeiçoamento, capacitação e especialização

que se destinariam a lidar com determinadas questões em momentos específicos dessa viagem docente, deve

ser, então, ressignificada, apostandose na estratégia de se incentivar os sujeitosdocentes a se apropriarem

dos conhecimentos de que são detentores, no panorama de uma emancipação contextualizada e interativa,
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que lhes possibilitem reconstituir sua ação profissional, desde o início dessa jornada. O que nos orienta para

uma viagem de formação pautada em uma reflexão feita pelos professores sobre sua prática cotidiana

(MAISTRO, 2006; LEÃO, RIBEIRO, 2010), e mais, de suas próprias experiências vividas ao longo desse

processo formativo de “tornarse professores/as”.

4.2. Possibilidades de ação no contexto contemporâneo

As relações entre homofobia, experiências docentes e práticas educativas, abordadas neste artigo demarcam

limites e possibilidades para a formação profissional dos/as docentes articulada as questões de gênero e

sexualidade. Dessa forma alguns apontamentos sobre possíveis estratégias de formação diante desta

temática, podem ser tecidos. Para Dinis (2011), os temas de diversidade sexual, especialmente no que se

refere à questão do combate a homofobia devem ser incluídos nos currículos de ensino superior de todas as

licenciaturas, para que os/as professores/as, já desde cedo, tenham contato com a temática e assim possam

desenvolver estratégias de resistência ao currículo heteronormativo. A inclusão dessas temáticas, ao longo da

graduação, aconteceria desde a criação de disciplinas específicas, passando pela organização de eventos, até

a formulação de pesquisas de iniciação científica.

Ainda no bojo das ações de formação em educação sexual que poderiam ser encenadas durante a graduação

dos/as professores/as, existe o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), ligado à

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Ministério da Educação (MEC).

Este programa que tem por finalidade o fomento à iniciação à docência de estudantes de licenciatura de

educação superior (ALTMANN, 2001); torna possível a criação de agendas de intervenção sobre gênero,

diversidade sexual e homofobia nas escolas públicas.

Na Universidade Federal de Sergipe, foi inserida em 2013, a disciplina Corpo, Gênero e Sexualidade no Curso

de Licenciatura em Ciências Biológicas e, em outras universidades existem disciplinas optativas como na

Universidade Católica de Brasília e na Universidade Federal de Uberlândia (SANTOS; BRUNS, 2000). Além das

iniciativas durante os cursos de graduação, observamse os cursos de educação à distância como o “Gênero e

Diversidade na Escola” (GDE) (BRASIL, 2005), e os cursos do programa “Brasil sem homofobia” (BSH)

(BRASIL, 2004) que na maioria das vezes construído em parceria com os movimentos sociais (NARDI,

QUARTIERO, 2012; FERRARI, FRANCO, 2010), possibilitam aos/as professores/as ressignificar e reelaborar

sua formação. Outras possibilidades educativas ligadas à diversidade sexual podem ser construídas também

a partir da arte, como filmes, curtasmetragens, literatura infantojuvenil, artes plásticas entre outros. A

diversidade sexual tem sido tema tratado direta ou indiretamente nestes campos, o que permite o seu

reaproveitamento na esfera educativa.

Esse cenário nos mostra a existência de recursos contemporâneos que podem contribuir para uma abordagem

da sexualidade e do gênero que vá além da sua dimensão biológica e fomentar ações e estratégias para o

enfrentamento da homofobia, do preconceito e da discriminação no espaço escolar. O que cabe aos/as

professores/as é, ao longo dessa viagem de formação docente, se apropriar desses espaços de atuação, de

modo a (re)considerar sua prática pedagógica constantemente (NÓVOA, 1995). Assim, são muitos os desafios

que são colocados, mas são igualmente muitas as possibilidades educativas em torno do combate à

homofobia e da formação profissional. Cabe aos profissionais da educação, desbravar, percorrer e ocupar
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essas rotas, trilhas e percursos.
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