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RESUMO 

 

O desenvolvimento contínuo da Educação Sexual na escola constitui um meio eficaz para 
desconstruir mitos e preconceitos acerca da sexualidade, gênero e diversidade sexual. Através 
da abordagem destes temas os/as educadores/as podem rever seus conceitos, esclarecer 
concepções errôneas, e então propor reflexões e ações que possibilitem a formação de 
educandos/as conscientes ao promover, de modo igualitário, a inclusão da diversidade de 
indivíduos encontrada nas diversas instâncias sociais. Assim, este trabalho apresenta e discute 
os resultados de uma pesquisa fenomenológica de caráter qualitativo que teve como finalidade 
principal a análise das concepções de docentes na abordagem de temáticas centrais, como 
sexualidade, gênero e diversidade sexual. Os resultados evidenciaram que os/as docentes 
possuem várias dúvidas sobre estes temas,  logo, a formação continuada urge por acontecer. 
 
Palavras-chave: Sexualidade; Gênero; Diversidade. 
 
 
ABSTRACT 

 
 
The continued development of Sex Education in schools is an effective means to deconstruct 
myths and prejudices about sexuality, gender and sexual diversity. By addressing these issues 
the educators can review their concepts, clarify misconceptions, and then propose ideas and 
actions that provide training for students by promoting conscious, so equal, the inclusion of 
the diversity of individuals found in the various social levels. This work presents and 
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discusses the results of a qualitative phenomenological research that had as main purpose the 
analysis of the conceptions of teachers in addressing central themes such as sexuality, gender 
and sexual diversity. The results showed that teachers have many questions about these 
topics, soon continuing education is urgent to come. 
 
Keywords: Sexuality; Gender; Diversity. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

É inegável que o desenvolvimento contínuo e permanente da Educação Sexual no 

âmbito escolar constitui uma medida bastante significativa para desconstruir diversos mitos e 

preconceitos que foram sendo (e são) produzidos, ao longo do tempo, em torno de temáticas 

centrais, como sexualidade, gênero e diversidade sexual. Desse modo, os/as docentes 

precisam se preparar para abordar e discutir estes e outros temas de extrema relevância social. 

Convém esclarecer que neste trabalho adotamos o termo Educação Sexual ao invés de 

Orientação Sexual devido ao sentido mais amplo e para não haver confusão com a orientação 

do desejo afetivo-sexual, e com base em diversos autores/as (VITIELLO, 1994; SUPLICY et 

al, 2004; FIGUEIRÓ, 2007, entre outros). Contudo, neste artigo considera-se que a proposta 

de orientação sexual dos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN (BRASIL, 1999) vai ao 

encontro com a Educação Sexual pautada na pluralidade que deve ser desenvolvida nas 

escolas.  

Em conjuntura, Furlani (2009) denota que uma Educação Sexual baseada nos 

princípios da abordagem dos direitos humanos é aquela que possibilita falar, explicitar, 

problematizar e desconstruir as representações negativas socialmente impostas a sujeitos com 

identidades “excluídas”, portanto constitui um “processo educacional político e 

comprometido com a construção de uma sociedade melhor, menos desigual, mais humana” 

(FURLANI, 2009, p.301). 

Por meio desse tema transversal os/as educadores/as podem promover o 

esclarecimento de dúvidas e concepções distorcidas que os/as alunos/as possuem sobre 

diversos temas dessa área. Pois, em muitos casos, a falta de (in)formação contribui para a 

ocorrência de graves problemas sociais, como a gravidez precoce, abuso sexual, aborto, 

Doenças Sexualmente Transmissíveis/DST, além de diversas formas de preconceito e 

discriminação, como a homofobia, a misógina, o sexismo e as mais diversas formas de 

bullying que ocasionam vários tipos de violência, segregações e exclusões. Por conseguinte, a 

finalidade principal deste trabalho foi analisar e discutir as concepções de docentes sobre 
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sexualidade, gênero e diversidade sexual. A partir do conhecimento dessa realidade, este 

trabalho, visa subsidiar o desenvolvimento significativo da Educação Sexual na escola como 

um meio eficaz de possibilitar a desconstrução dos mitos e das inúmeras manifestações de 

preconceito que muitas vezes são negadas e silenciadas, ao invés de combatidas.  

Nesse viés, segue-se com a abordagem das temáticas essenciais para desenvolvimento 

pleno da Educação Sexual na escola, ultrapassando as dimensões biológico-higienistas (que 

enfatizam apenas a reprodução humana, a prevenção e as DST) e ressaltando as várias 

dimensões (socioculturais, políticas) que perpassam este tema. 

 

1.1. Sexualidade 

 

A construção socio-histórica da sexualidade exige profunda reflexão sobre a forma 

como os desejos, sentimentos, sensações, concepções das mais variadas instâncias sociais 

moldam os diversos relacionamentos sociais. Além disso, refletir sobre tal temática é antes de 

tudo refletir sobre si mesmo, para depois buscar entender o outro nas suas diversas dimensões.  

Contudo, é compreensível que antes de educar sexualmente alguém os/as docentes 

precisem se reeducar-se de modo integral, libertando-se de concepções preconceituosas e 

buscando enxergar a sexualidade como algo a ser constantemente desvendado, pois é sócio-

histórica e culturalmente construída e, portanto não é estática e definida, mas sim mutável e 

plural (LOURO, 1997; FIGUEIRÓ; KAWATA; NAKAYA, 2010). 

Para fortalecer essa concepção de que a sexualidade humana é abrangente e variante, 

já que engloba muitos significados, usamos as palavras de Beauvoir (1970, p. 66): 

Seguramente a sexualidade desempenha na vida humana um papel 
considerável: pode se dizer que ela a penetra por inteira. [...] O existente é 
um corpo sexuado; nas suas relações com os outros existentes, que são 
também corpos sexuados, a sexualidade está, portanto, sempre empenhada; 
mas, se corpo e sexualidade são expressões concretas da existência, é 
também a partir desta que se pode descobrir-lhes as significações [...] Não se 
deve encarar a sexualidade como um dado irredutível; há, no existente, uma 
"procura do ser" mais original; a sexualidade é apenas um de seus aspectos.  

Nesse contexto, remete-se à concepção biológica da sexualidade para esclarecer que a 

biologia, o corpo, o sexo constituem apenas um dos aspectos que permeiam a sexualidade 

humana, e assim é reducionista a ancoragem em determinismos biológicos para justificar 

preconceitos, mitos e tabus que foram criados histórica e socialmente em torno desse tema. A 

“sexualidade supõe ou implica mais do que corpos, nela estão envolvidos fantasias, valores, 

linguagens, rituais, comportamentos, representações mobilizados ou postos em ação para 

expressar desejos e prazeres” (LOURO, 2007, p.209-210). 
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A concepção de que a sexualidade é construída de muitos modos por todos os 

indivíduos, ao longo da vida (LOURO, 2000), permite observar que “somos todos(as) 

diversos, diferentes uns(as) dos(as) outros(as), e, também, quando refletimos sobre nossa 

sexualidade, podemos pensar em ‘sexualidades’, uma vez que existem várias possibilidades 

para abordá-la e vivê-la” (CAVALEIRO, 2009, p.164). 

A escola é um ambiente propício à atuação de saberes, competências e mudanças de 

comportamentos, em que são trabalhadas variadas áreas do conhecimento. Porém, via de 

regra, o que prepondera é o silenciamento, a normatização, a segregação e a exclusão no que 

concerne às questões que permeiam a sexualidade, gênero, diversidade sexual e suas múltiplas  

expressões. No âmbito escolar, deve ser proporcionado aos/as educandos/as informações e 

atividades educativas sobre sexualidade de modo (des)construtivo, com modalidades didáticas 

apropriadas, a fim de desmitificar preconceitos, mitos e tabus que dificultam a compreensão 

da  sexualidade, e também a convivência social (PEREIRA, 2010) e questionar a 

heteronormatividade, o binarismo de gênero, a escolarização dos corpos, dentre outros 

(LOURO, 2007). 

De acordo com Louro (2001) a eleição da desconstrução como procedimento 

metodológico indica um modo de analisar e de questionar que pode ser bastante útil para 

desestabilizar binarismos conceituais e linguísticos, tais como homem/mulher, 

masculinidade/feminilidade, heterossexualidade/homossexualidade, e outras formas de 

polaridade tidas como seguras, mas que podem e devem ser criticadas e abaladas por meio de 

procedimentos desconstrutivos. Assim, a escola não pode se negar a tratar um assunto tão 

necessário para o desenvolvimento dos/as educandos/as e para o bem-estar social.  

 

1.2. Gênero 

 

A escola precisa se atentar para as questões de gênero, pois é justamente no ambiente 

escolar que são produzidos estereótipos e discriminações nas relações de gênero. Por isso, 

os/as educadores/as podem através do desenvolvimento da Educação Sexual na escola, 

informar e adotar modalidades didáticas que permitam aos/as educandos/as a compreensão de 

que os direitos e deveres são iguais tanto para meninos quanto para meninas.  

Para corroborar essa ideia, elucida-se que: “a igualdade é um princípio absoluto e uma 

prática historicamente contingente. Não é a ausência ou a eliminação da diferença, mas sim o 

reconhecimento da diferença e a decisão de ignorá-la ou de levá-la em consideração” 
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(SCOTT, 2005, p.15). Além disso, segundo Scott (2005) para a obtenção da equidade é 

necessário que os grupos excluídos sejam nomeados, isto é, é preciso reconhecer a diferença 

para que esta possa ser (re)conhecida e compreendida nas diversas instâncias sociais.  

Ademais, deve-se buscar desconstruir toda forma de padronização que a sociedade 

impõe acerca do masculino e do feminino e dos relacionamentos afetivo-sexuais. Ou seja, o 

padrão binário que é imposto socialmente precisa ser revisto, discutido, criticado, visto que  

na sociedade contemporânea o que prevalece é a pluralidade de masculinos e femininos e de 

orientações afetivo-sexuais, e não essa dicotomia  que insiste na existência de dois lados, 

muitas vezes, tidos como superior/inferior em uma visão rígida, estanque e desigual 

(LOURO, 1997; SOUZA; CARRIERI, 2010 ). 

Para Louro (1997, p.34): 

Uma das consequências mais significativas da desconstrução dessa oposição 
binária reside na possibilidade que abre para que se compreendam e incluam 
as diferentes formas de masculinidade e feminilidade que se constituem 
socialmente. A concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma 
lógica dicotômica implica um polo que se contrapõe a outro (portanto uma 
ideia singular de masculinidade e de feminilidade), e isso supõe ignorar ou 
negar todos os sujeitos sociais que não se “enquadram” em uma dessas 
formas. Romper a dicotomia poderá abalar o enraizado caráter heterossexual 
que estaria, na visão de muitos/as, presente no conceito “gênero”. Na 
verdade, penso que o conceito só poderá manter sua utilidade teórica na 
medida em que incorporar esses questionamentos. Mulheres e homens, que 
vivem feminilidades e masculinidades de formas diversas das hegemônicas e 
que, portanto, muitas vezes não são representados/as e reconhecidos/as como 
“verdadeiras/ verdadeiros” mulheres e homens, fazem críticas a esta estrita e 
estreita concepção binária. 

Por conseguinte, de acordo com teóricos/as queer “[...] é necessário empreender uma 

mudança epistemológica que efetivamente rompa com a lógica binária e com seus efeitos: a 

hierarquia, a classificação, a dominação e a exclusão. [...]” (LOURO, 2001, p.549). Desse 

modo, enfatiza-se a necessidade de desenvolver a Educação Sexual na escola numa 

perspectiva ampla, que busque desconstruir concepções preconceituosas e excludentes em 

torno do gênero e de outros temas que permeiam a sexualidade humana. Visando assim 

desestabilizar relações de poder arbitrárias, e constituindo um caminho bastante promissor em 

prol do reconhecimento, da aceitação e da inclusão efetiva da diversidade de sujeitos 

masculinos e femininos que integram a sociedade. 

 

            1.3. Diversidade Sexual 
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É indubitável que o ambiente escolar engloba a diversidade de indivíduos que fazem 

parte da sociedade, logo sujeitos com diferentes orientações afetivo-sexuais também estão 

presentes nesse espaço. Todavia, a maioria dos profissionais que integra essa instância social, 

sobretudo educadores/as e equipe diretiva, prefere a omissão e/ou negação ao invés de 

repensar e discutir medidas de inclusão e equidade condizentes com o papel fundamental da 

escola que é educar cidadãos/ãs que saibam cumprir seus deveres e exigir seus direitos 

sociais.  

Nesse viés, relata-se a concepção do multiculturalismo crítico que defende adoção de 

práticas sociais cotidianas em favor da pluralidade de identidades (socioculturais, sexuais, 

entre outras) em detrimento de qualquer manifestação preconceituosa, discriminatória e 

excludente (SILVA; BRANDIM, 2008). Então, a escola pode e deve adotar ações que 

permitam a desconstrução de desigualdades, preconceitos e outras violências (tais como, a 

homofobia, o sexismo) contra os indivíduos que diferem dos padrões impostos socialmente.  

Além disso, numa perspectiva desconstrutiva “[...] seria demonstrada a mútua 

implicação/constituição dos opostos e se passaria a questionar os processos pelos quais uma 

forma de sexualidade (a heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou, mais do que 

isso, passou a ser concebida como ‘natural’” (LOURO, 2001, p.549). 

Essa concepção crítica e questionadora perpassa o feminismo assim como a teoria 

queer, causando uma reviravolta epistemológica, visto que: 

[...] A teoria queer quer nos fazer pensar queer (homossexual, mas também 
“diferente”) e não straight (heterossexual, mas também “quadrado”): ela nos 
obriga a considerar o impensável, o que é proibido pensar, em vez de 
simplesmente considerar o pensável, o que é permitido pensar. [...] O queer 
se torna, assim, uma atitude epistemológica que não se restringe à identidade 
e ao conhecimento sexuais, mas que se estende para o conhecimento e a 
identidade de modo geral. Pensar queer significa questionar, problematizar, 
contestar, todas as formas bem comportadas de conhecimento e de 
identidade. [...] (SILVA, 1999, p. 107). 

 É necessário aludir que as diferenças fazem parte da sociedade e devem ser não apenas 

aceitas,  mas questionadas e compreendidas baseando-se na equidade e contestando-se as 

injustiças ocasionadas pelos padrões que variadas instâncias sociais, inclusive a escola, 

insistem em manter, tais como a heteronormatividade.  Em detrimento dessa normalização é 

preciso que os/as educadores/as promovam no espaço escolar uma educação que valorize a 

multiplicidade de indivíduos, pois: “[...] educar significa introduzir a cunha da diferença em 

um mundo que sem ela se limitaria a reproduzir o mesmo e o idêntico, um mundo parado, um 

mundo morto. É nessa possibilidade de abertura para um outro mundo que podemos pensar na 

pedagogia como diferença [...]” (SILVA, 2000, p.101). 
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Por meio da Educação Sexual os/as educandos/as podem perceber a sociedade com um 

olhar mais atento, e entender que diversidade não deve jamais ser sinônimo de desigualdade 

social, pois, cada indivíduo tem os mesmos direitos, independente da condição sexual, 

econômica, social, étnica, cultural, política que possua. Portanto, a escola precisa 

urgentemente incluir a Educação Sexual em seu currículo, para que os/as educadores/as 

possam abordar temas como sexualidade, gênero, diversidade sexual, e outras temáticas 

sexuais, que são fundamentais para o desenvolvimento consciente e crítico dos/as discentes.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa de caráter qualitativo foi utilizado o método fenomenológico. A saber, 

a fenomenologia é um método filosófico que busca descrever os fenômenos da mesma forma 

como são vivenciados na consciência, e estes englobam todos os modos de estar consciente de 

algo, assim envolvem os sentimentos, os pensamentos, as vontades, os desejos (MOREIRA, 

2004). Foram realizadas entrevistas mediadas por questões norteadoras com sete docentes 

para analisar suas concepções acerca das temáticas sexualidade, gênero e diversidade sexual. 

Informamos que os/as colaboradores/as assinaram um termo de consentimento para 

participarem da pesquisa e que os nomes utilizados são fictícios.  

Segundo Amatuzzi (2001), a entrevista fenomenológica dialética e mobilizadora 

objetiva surpreender o indivíduo, e assim a experiência da pessoa é pensada, repentinamente, 

e dita como se fosse a primeira vez,  por isso envolve  colaboradores/as que pensam junto o 

assunto. 

Para analisar as entrevistas, foi adotado o método fenomenológico de Giorgi (1985, 

apud MOREIRA, 2004)3 que indica quatro passos para a análise fenomenológica. No 

primeiro passo, o/a pesquisador/a faz uma leitura ampla das descrições dos indivíduos 

estudados, para compreender de forma geral o fenômeno. No segundo, o/a pesquisador/a relê 

as descrições com a finalidade de discriminar as “unidades de sentido’’(as essências), “dentro 

da perspectiva que lhe interessa – sociológica, psicológica, etc. – sempre com foco no 

fenômeno estudado’’ (GIORGI, 1985 apud MOREIRA, 2004, p.123). Após distinguir as 

unidades de sentido, segue-se o terceiro passo, no qual deve-se utilizar uma linguagem 

apropriada para enfatizar os aspectos do fenômeno em estudo que mais lhe interessar. E por 

fim, no quarto passo da análise, o/a pesquisador/a deve sintetizar e integrar os insights 
                                                           
3 GIORGI, A. (ed.). Phenomenology and Psychological Research. Pittsburgh: Dusquene University 
Press, pp. vii a x, 1985. 
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encontrados nas unidades de sentido e a partir disso descrever de modo consistente a estrutura 

do fenômeno tal como contido no evento (GIORGI, 1985 apud MOREIRA, 2004). 

 

 

3. ANÁLISE COMPREENSIVA FENOMENOLÓGICA 

 

Após a transcrição das entrevistas, realizou-se a discriminação das unidades de sentido 

que foram agrupadas em categorias para facilitar a compreensão dos principais aspectos 

relatados pelos/as docentes sobre sexualidade, gênero, diversidade sexual. 

 

3.1. Concepção de sexualidade 

 

De um modo geral, os/as educadores/as entrevistados/as confundiram o conceito de 

sexualidade com a ideia de sexo, e tal visão acaba vinculando a sexualidade apenas ao prazer 

sexual e ao conceito biológico, relacionado ao corpo e a genitália, desvelando uma visão 

reducionista. O que pode ser vislumbrado nos seguintes discursos: 

 “[...] pra mim sexualidade é vida, é atitude, é vontade de direcionar o prazer e dizer é esse 

campo que eu vou querer escolher pra ser feliz nesse exato momento [...]” (Silvio) 

“A sexualidade é do próprio corpo, não é? De você conhecer, de você respeitar o seu corpo, 

de você respeitar as suas regras, né? Impostas já intrinsecamente, geneticamente”. (Carolina) 

 Por conseguinte, retomamos a visão de Louro (2007, p.209): 

[...] A ancoragem da sexualidade na biologia costuma ser mais resistente do 
que ocorre em relação ao gênero. A aceitação da existência de uma matriz 
biológica, de algum atributo ou impulso comum que se constitui na origem 
da sexualidade humana persiste em algumas teorias. Quando isso ocorre, 
opera-se com uma noção universal e trans-histórica da sexualidade e, muitas 
vezes, remete-se ao determinismo biológico. 

A sexualidade deve ser compreendida, para além dessa concepção reducionista, “[...] 

como um constructo histórico, como sendo produzida na cultura, cambiante, carregada da 

possibilidade de instabilidade, multiplicidade e provisoriedade (LOURO, 2007, p.210)”. Essa 

concepção abrangente pode evitar que preconceitos e discriminações sejam justificados em 

nome de determinismos biológicos, quando na verdade são produzidos histórica e 

socialmente, além disso, reafirma a ideia de que existem múltiplas formas de sexualidades, 

que devem ser (re)conhecidas por toda sociedade, sobretudo no âmbito escolar.  

Os/as docentes demonstraram também visões distorcidas acerca do conceito de 

sexualidade, confundindo-a como sinônimo de gênero e de identidade sexual. A saber: 
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“Gênero, né? que cada indivíduo tem de si, em relação a sua imagem perante sociedade?”. 

(Ricardo) 

“É a forma de a gente lidar com pessoas de todos os sexos e de todas as idades.” (Suzana) 

“Na verdade pra mim a sexualidade é mais uma coisa voltada realmente pra questão do sexo 

masculino e feminino [...]” (Armando) 

“Sexualidade pra mim é mais do que uma opção sexual, um homem gostar de mulher ou 

gostar de um indivíduo do mesmo sexo, é meio que uma característica social de formação de 

grupos. [...]” (Marcelo) 

A sexualidade é “uma das dimensões do ser humano que envolve gênero, identidade 

sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. [...] Envolve além do nosso 

corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações afetivas, nossa cultura” 

(ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004, p.29). Assim, a sexualidade envolve identidades 

sexuais e de gênero, mas não se restringe a isso. Identidades sexuais são as formas como os 

indivíduos vivem sua sexualidade com outros indivíduos, podendo ser heterossexuais, 

homossexuais, bissexuais, transexuais, entre outros. E as identidades de gênero referem-se ao 

modo como os indivíduos se constroem social e historicamente como masculinos ou 

femininos (LOURO, 1997). 

 Uma docente entrevistada relatou a ocorrência de confusão entre gênero e sexualidade, 

devido à falta de (in)formações coerentes: 

[...] Muita gente fala de sexualidade, mas sem saber o que tá falando, 
achando que quando fala de sexualidade, tá falando apenas do gênero 
masculino ou feminino [...]. Muitas vezes não entende, até porque não teve 
[...] uma informação mais aprofundada do que seja realmente a sexualidade 
num contexto cultural. (Carolina) 

  Outro educador ressaltou a necessidade de estudar e trabalhar essa temática na escola: 

“[...] Pra trabalhar assim a questão da sexualidade em si é um tema polêmico, mas que todos 

nós temos que estudar, por isso, porque muitas vezes são fatores condicionantes da 

violência.” (Silvio) 

Para Santos e Bruns (2000), a escola precisa abrir um espaço de reflexão contínua, 

para que os/as educadores/as possam se atualizar, receber informações constantes e assim 

estejam preparados/as para abordar amplamente a temática da sexualidade, já que na 

formação acadêmica, na maioria dos casos, não adquirem o conhecimento necessário sobre 

esse tema transversal tão relevante.  

Nesse caso, ressalta-se a importância de os/as docentes se reeducarem sexualmente, ou 

seja, buscarem compreender de fato a sexualidade e outros assuntos pertinentes à Educação 
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Sexual, para que possam desconstruir seus próprios preconceitos, mitos e tabus, e, assim se 

tornarem aptos/as a desenvolver a Educação Sexual na escola. 

 

 

3.2. Visão de Gênero 

 

A maioria dos docentes entrevistados/as evidenciou uma confusão do termo gênero 

com sexo, pois, remeteu-se aos órgãos sexuais para conceituar gênero, ressaltando novamente 

somente a dimensão biológica. O que pode ser observado nas falas a seguir: 

“[...] Gênero masculino e gênero feminino, e assim, em relação à genitália, em relação aos 

órgãos mesmo sexuais”. (Carolina) 

“Gênero seria... é... é (pausa pensativa) [relativo] ao ser fêmea e ao ser macho?”. (Ricardo) 

“Gênero é o que a gente chamava de sexo, né? masculino e feminino [...]”. (Suzana) 

“Entendo por gênero... a genitália. Gênero masculino, genitália masculina, gênero feminino, 

genitália feminina, da forma como foi concebida, como nasceu. [...]” (Ana) 

“Gênero... tem gênero masculino e feminino [...]”. (Armando) 

Explica-se que mesmo havendo machos e fêmeas na espécie humana, a forma de ser 

homem e de ser mulher é realizada pela cultura, em consequência, a ideia de gênero revela 

que homens e mulheres são produtos da realidade social e não da anatomia de seus corpos. 

Dessa forma, fica evidenciado que gênero refere-se à construção social a partir do sexo 

anatômico (BARRETO; ARAÚJO; PEREIRA, 2009; SCOTT, 1995). 

Contudo, retratar o social como caráter fundamental do gênero não significa negar a 

biologia, ou seja, que o gênero é constituído com ou sobre corpos sexuados. Mas, enfatizar 

que a construção social e histórica é produzida a partir das características biológicas, o que 

leva a percepções, frequentemente, distintas, binárias e opostas com relação ao masculino e 

feminino (LOURO, 1997). 

Um dos docentes apontou justamente que as diferenças biológicas, muitas vezes, são 

utilizadas para reforçar as desigualdades sociais entre homens e mulheres, que foram 

produzidas ao longo da história.  

[...] há uma diferenciação sexual em termos de órgãos genitais, de estrutura 

física, mas essa diferenciação sexual também gera uma diferenciação social 

no usufruto dos recursos sociais. Apesar de homens e mulheres terem os 

mesmos direitos perante a constituição, mas na prática, muitas vezes, a gente 
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vê que isso debandeia mais pra um lado que é o masculino do que do 

feminino. (Marcelo) 

Nesse contexto, retoma-se à teoria queer para enaltecer que essa concepção binária 

que hierarquiza, domina e exclui deve ser desconstruída. Pois, a desconstrução das oposições 

binárias tornaria clara a ideia de que cada polo carrega vestígios do outro e são 

interdependentes, sugerindo, ainda, que cada polo é fragmentado e plural, portanto as 

diferentes formas de masculinidades e feminilidades devem ser tratadas com equidade 

(LOURO, 2001).  

No discurso de uma docente pode-se perceber estereótipos e padronizações de 

feminilidades e masculinidades:  

“[...] o gênero, na verdade, aquela pessoa que... no caso uma mulher que se acha mesmo que 

é mulher, e ela é totalmente feminina, na maneira de se portar, na maneira de agir, a mesma 

coisa o homem, né?[...]” (Carolina) 

 Em contraponto a essa visão estereotipada acerca do feminino e do masculino, alerta-

se que educadores/as podem, ao invés de desconstruir, acabar reforçando “[...] preconceitos e 

estereótipos de gênero, caso tenham uma atuação pouco reflexiva sobre as classificações 

morais existentes entre atributos masculinos e femininos e se não estiverem atentos aos 

estereótipos e aos preconceitos de gênero presentes no ambiente escolar” (BARRETO; 

ARAÚJO; PEREIRA, 2009, p.51). 

Assim, é perceptível que o ambiente escolar é bastante propício a (des)construção das 

desigualdades de gênero,  então, cabe a seus membros, sobretudo aos/as docentes buscar 

meios de amenizar tais distinções, adotando ações que favoreçam relações pautadas na 

equidade  entre os indivíduos.  

 

3.3. Desconhecimento acerca da diversidade sexual 

 

A maioria dos/as professores/as demonstrou que possuem muitas dúvidas e 

dificuldades acerca da diversidade sexual devido ao desconhecimento e a outras questões que 

impedem a busca de (in)formação, tais como o preconceito e a influência religiosa. Bem 

como, alguns/mas docentes relataram situações de preconceitos e discriminações ocorridas no 

âmbito escolar. 

Esse desconhecimento pode ser notado nas seguintes falas dos/as docentes, onde são 

empregados termos inadequados, como “homossexualismo” e “opção sexual”: 
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“Diversidade sexual, acho que vem dessa questão do homossexualismo, do travesti, da 

transexualidade, né? [...]”. (Carolina) 

“A diversidade sexual seria a opção, que o sujeito se assumiria”. (Ricardo) 

“[...] diversidade sexual seria a diversidade de opção, de preferência sexual”. (Suzana) 

Nesse caso, atenta-se que o uso do termo homossexualismo deve ser evitado e 

criticado, sobretudo por educadores/as no âmbito escolar, visto que: 

[...] a desinência ismo o torna extremamente inadequado, pois o reveste de 
conotação negativa, atribuindo significado de doença, desvio, aberração. 
Basta notar que ninguém fala em sexualismo ou heterossexualismo. Daí a 
preferência pelos termos homossexualidade, lesbianidade, bissexualidade, 
travestilidade, transgeneridade e transexualidade (HENRIQUES et al., 2007, 
p.18). 

Além disso, os/as docentes precisam entender que o termo “opção sexual” deve ser 

substituído por orientação afetivo-sexual, pois o desejo afetivo-sexual não é uma opção 

consciente, ao contrário, resulta de um processo profundo que envolve diversos fatores 

sociais, emocionais, entre outros (HENRIQUE et al., 2007). 

No discurso de outra docente também é vislumbrada essa concepção errônea de que a 

homossexualidade é uma escolha consciente, bem como é notório que a influência religiosa 

contribui para a não aceitação das diversas orientações afetivo-sexuais: 

[...] com relação à homossexualidade, na minha visão religiosa, ninguém 
nasce homossexual, ninguém nasce lésbica, ninguém nasce com tendência a 
ser um criminoso, a ser um ladrão, a ser um religioso [...] Nós somos 
resultado da educação que a gente teve [...] Quer ver uma coisa que eu 
discordo, o homossexual que diz que nenhum homossexual deixa de ser. Se 
ele não nasceu sendo, por que ele não vai deixar de ser, né? E se a pessoa 
quiser mudar esse comportamento, mudar essa vontade, essa escolha, por 
que é que a sociedade afirma que não, né? ou não quer acreditar nisso, né? 
[...] (Ana) 

 O que deveria ser inaceitável numa sociedade é conviver com um sistema de leis, 

normas, preceitos jurídicos, religiosos, morais ou educacionais que discriminam indivíduos 

porque suas orientações afetivo-sexuais diferem do padrão heteronormativo. Ou seja, o que é 

realmente intolerável é desprezar alguém por ser homossexual, travesti, transexual, bissexual, 

quando na verdade são todos cidadãos/ãs e portanto possuem os mesmos direitos humanos –  

entre estes, os direitos sexuais (LOURO, 2007). 

 Furlani (2009) assinala que uma reflexão política acerca da Educação Sexual, não 

propõe simplesmente tolerar esses indivíduos com diferenças sexuais, de gênero, étnico-

raciais. Mas, principalmente, promover a inclusão social e conviver com eles sem respaldos, 

além de respeitar os comportamentos que destoam dos padrões sociais heteronormativos, 
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deve-se reconhecê-los/as como cidadãos/ãs que dispõem de direitos humanos iguais e 

questionar as relações de poder que insistem em menosprezar tais diferenças. 

 Contudo, os mitos, estereótipos e preconceitos em torno da temática diversidade 

sexual são recorrentes, principalmente no âmbito escolar. Isso pode ser evidenciado nos 

seguintes discursos: 

“[...] uma aluna nossa tinha um cabelo longo [...] de um dia pro outro, ela veio com o cabelo 

bem curtinho, começou a usar boné, tava alisando o cabelo de outra menina, e outra gritou 

dizendo que não era pra deixar porque ela tinha se tornado ‘sapatão’”. (Suzana) 

 Outro educador diz: 

O que era discriminado [...] se comportava com o jeito um pouco, digamos 
assim, não sei se essa é a expressão correta, afeminado e tipo já não gostava 
de futebol, então, ele já dizia logo, menino não gostar de futebol, alguma 
coisa de errado tem, o que é uma besteira, né? Mas, enfim ele tirava onda do 
menino e o menino ficava meio constrangido, entendeu? eu acho que ele 
tava naquela fase queria assumir, mas, tinha medo. [...] Pelo que eu pude 
perceber o pai dele era muito homofóbico, e o menino via isso como uma 
forma de reproduzir. (Marcelo) 

 Com efeito, é necessário alertar que tais práticas preconceituosas e discriminatórias 

devem ser inadmissíveis no espaço escolar (assim como em toda sociedade), visto que muitas 

dessas violências, como a homofobia, o sexismo, na maioria dos casos, são tidas até com 

naturais e não como algo negativo. Tais comportamentos preconceituosos são ainda mais 

agravantes quando ocorrem no ambiente escolar e têm participação ativa ou passiva de 

alunos/as, professores/as, que deveriam exercer sua função pedagógica e combater tais 

violências (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004) além de analisar e questionar o porquê 

de tais violências. 

É visível a necessidade de informações precisas e atualizadas sobre a diversidade 

sexual, para que os/as docentes possam questionar os padrões heteronormativos, compreender 

e reconhecer as diversas orientações afetivo-sexuais, abstraindo-se de preconceitos e 

acolhendo efetivamente essa diversidade de indivíduos que integra a escola.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidenciou-se que a necessidade da abordagem de temáticas centrais como 

sexualidade, gênero e diversidade sexual no espaço escolar é urgentíssima e, para tanto, os/as 

educadores/as precisam buscar conhecimentos ausentes ou deficitários em sua formação.  
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A compreensão da Educação Sexual que ultrapasse a dimensão biológica, mas atente-

se para as dimensões biopsicossociais, culturais e políticas da sexualidade, é necessária a fim 

de que educadores/as possam desenvolvê-la de maneira abrangente, reflexiva e crítica. 

 Ao desvelar as lacunas na formação inicial e continuada, bem como as motivações 

pessoais e profissionais, assim como os dispositivos simbólicos que permitem sua enunciação, 

espera-se contribuir para ações formativas e interventivas nesse cenário tão pertinente e 

relevante. 
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