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Resumo

O presente texto trará reflexões sobre o trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em Planejamento Escolar e
Docência do Ensino superior, apresentado a (ESAB), com o tema Docência e Diversidade Sexual: Um processo
identitário, no qual se analisou o papel do professor na formação e mediação de conflitos de identidades sexuais e de
gênero em sala de aula, bem como a responsabilidade do educador na construção identitária dos estudantes e nas
relações conflituosas no âmbito escolar. Através de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa,
tentou-se chegar aos objetivos propostos, com análises bibliográficas e de pesquisas recentes sobre o tema, bem como a
utilização de dissertações e teses, trabalhos recentes que mostram a relevância do tema na atualidade.

Palavras-chaves: diversidade, identidade, homofobia.

Abstract

This text will bring reflections on the work completion course graduate in Planning and Teaching School of Higher
Education, presented (ESAB), with the theme Teaching and Sexual Diversity: An identity process, which analyzes the role
of teacher training in conflict mediation and sexual identities and gender in the classroom as well as the responsibility of
the educator in identity construction of students and the conflicting relationships within the school. Through an exploratory,
descriptive, qualitative study, we tried to reach the proposed objectives, with analysis of recent research and literature on
the topic, as well as the use of theses and dissertations, recent studies that show the relevance of the topic today.

Keywords: diversity, identity, homophobia.

1 – INTRODUÇÃO

A docência é sempre um desafio, seja para educadores que estão iniciando sua carreira, ou para professores veteranos.
No mundo contemporâneo o magistério parece ter se tornado uma área de grande complexidade, enfrentando diversos
desafios seja no convívio diário em sala, ou no processo de ensino-aprendizagem, bem como diante das novas
tecnologias e posturas de indisciplina.

O presente artigo reflete sobre algumas questões identitárias, de gênero, diversidade sexual e as práticas de bullying. O
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mesmo é parte do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em Planejamento Escolar e Docência do Ensino
Superior, apresentado a ESAB (Escola Superior Aberta do Brasil), no qual foi abordado, além dos assuntos acima
apontados, o papel da escola e do professor nos conflitos de gênero, professores homoafetivos na escola, aspectos
históricos sobre gênero e identidade na escola.

É de grande relevância que dentro do processo de globalização e supervalorização das mídias, de um mundo crescente
em individualismos e em valores distorcidos sobre poder e ética, que a escola trabalhe temas de cunho social, os quais
serão de grande valia para o comportamento do jovem dentro e fora da sala de aula, para que este possa realmente
exercer sua cidadania plena, e consiga transmitir conhecimentos adquiridos com responsabilidade.

Educadores devem ter sim uma preocupação com questões sociais, que sejam pertinentes na esfera escolar, as quais
muitas vezes são esquecidas ou tratadas de forma menor ou sem o mínimo preparo por parte de todos os que constituem
a docência no Brasil. Trabalhar o tema da diversidade sexual e de gênero dentro da escola traz benefícios para toda a
sociedade, pois a escola é uma instituição de grande força na formação e definição de identidades.

O estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa foi utilizado para se alcançar os objetivos propostos, através
de analise bibliográfica específica sobre os temas focados na pesquisa: docência, identidade, sexualidade, gênero,
diversidade sexual, entre outros. Destaco também a utilização de teses e dissertações e pesquisas estatísticas, trabalhos
recentes que mostram a relevância do tema na atualidade, preocupação constante de educadores, governo, e instituições
não governamentais.

2 – O PROFESSOR E A ESCOLA: IDENTIDADES E SEXUALIDADES

Entre todos os aspectos trabalhados na pesquisa, e os diversos conceitos analisados, entre eles identidade e alteridade,
a crise dos gêneros, diferenças entre gênero e sexo. O papel do professor e da escola no processo de construção de
identidades teve um peso preponderante dentro do tema proposto. Não só o aspecto histórico, bem como a evolução e
transformações ocorridas dentro e fora da escola em relação às características dos gêneros e o papel de homens e
mulheres na sociedade contemporânea.

O mundo atual exige uma nova postura de professores e da escola diante do alunado, os educadores devem repensar os
cronogramas, disciplinas e conteúdos, do chamado currículo explícito, e os aspectos do chamado currículo oculto, que
são todas as relações estabelecidas entre o corpo docente, a escola e os educandos. Fatores que contribuirão de forma
positiva, desde que feitos de maneira adequada, para a formação de um verdadeiro cidadão, os quais são tão
importantes quanto o currículo oficial.

Diante de todo o processo de globalização que o mundo enfrenta, a escola vem lentamente tentando se adaptar à Era do
conhecimento e da informação. Professores e cursos de formação de docentes tentam adaptar-se às novas atitudes de
seus alunos e encontrar novos métodos de contextualizar os conteúdos, tarefa nem sempre fácil, diante da velocidade
absurda de informações que chegam a todos os jovens e adultos.

Não se muda inteiramente em pouco tempo; eu ousaria até dizer, sem medo de exagerar: não se
muda totalmente nunca, ou melhor, estamos mudando sempre, mas não conseguimos apagar a
história que nos constitui; somos o mesmo e o diferente, a cada momento e sempre... e essa é a
razão pela qual nos sentimos frustrados, diante da constatação de que a assimilação de uma
metodologia “nova” não acontece, já que ela exige sempre “atitudes”, “novas” crenças da parte do
professor. (ECKERT-HOFF, 2008, p.13)

É nesse mundo contraditório, de novas tecnologias e métodos, presentes no cotidiano, mas que ainda encontram
dificuldades de serem implantados na escola, pois na maioria dos casos o sistema de ensino ainda é resistente à
discussão de alguns temas dentro do âmbito escolar, que o professor tem que encarar com seriedade e
comprometimento.

A sexualidade é um desses principais temas, mesmo sendo proposto como um dos Temas Transversais[2] indicados pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), ainda encontra resistência em ser desenvolvido dentro da sala de aula.
Muitos ainda se perguntam a melhor maneira de tocar no assunto, em que disciplina encaixá-la, como uma disciplina
específica, ou como componente interdisciplinar Parece difícil tratar do assunto se não se sabe onde, como ou quando
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tratá-lo, ou se constantemente encontra-se desculpas para não falar, reforçando o silenciamento.

O silenciamento diante de questões polêmicas, como sexualidade, raça, classe, religião, foi um dos principais fatores
observados durante as leituras e pesquisas para o trabalho, pois quase sempre é mais fácil silenciar-se diante de
questionamentos e conflitos do que encará-los de forma franca e direta. Fato que ocasiona uma inércia no
desenvolvimento dos educandos, para o trabalho do professor além das discussões, dos debates, de escutar seus
alunos, cabe também “perceber o não dito, aquilo que é silenciado” (LOURO, 1997, p.67).

Maior prova desse silenciamento diante de algumas questões, é a negação da homossexualidade pela escola, numa
tentativa de afastá-la a qualquer custo, como se ela não estive presente dentro da escola, apenas confinada em guetos,
ocultamento que direta ou indiretamente incentiva a homofobia.

Consentida e ensinada na escola, a homofobia expressa-se pelo desprezo, pelo afastamento, pela
imposição do ridículo. Como se a homossexualidade fosse “contagiosa”, cria-se uma grande
resistência em demonstrar simpatia para com sujeitos homossexuais: a aproximação pode ser
interpretada como uma adesão a tal prática ou identidade. O resultado é, muitas vezes, o que Peter
McLaren (1995) chamou de uma apartheid sexual, isto é, uma segregação que é promovida tanto por
aqueles que querem afastar dos/das homossexuais como pelos/as próprios/as. (LOURO, 2007, p.29).

Tal evento só não ocorrerá se o/a homossexual ocultar-se, disfarçar sua condição, favorecendo a postura do
silenciamento proposto por muitos, para aqueles que externalizam sua identidade, principalmente os travestis e
transexuais, a vida escolar na maioria dos casos será afetada em algum momento, chegando a um abandono gradual
dos estudos e da escola.

Os extremos que ocorrem dentro da sala de aula e na escola estão hoje ricamente demonstrados nas mídias, o bullying,
expressão inglesa, que a cada dia faz mais parte do linguajar de professores e alunos, muitas vezes é encarado como
uma forma de brincadeira. Contudo, para as vítimas de tal prática o trauma pode fazer um estrago real em sua vida
escolar, em alguns casos a própria escola estimula a segregação de alunos, a velha separação entre meninos e meninas
em diversas atividades deflagram situações de divisão entre os gêneros estimulando divisões binárias de poder através
do sexo. A ridicularização de meninos que não se adequem a certas praticas esportivas, ou perseguições de garotos a
outras garotas, a proibição de meninas participarem de “esportes masculinos”, são também fatos para reflexão.

Dentro da escola os jovens constroem parte de sua identidade, em uma sala de aula existe uma gama infinita de
pessoas, completamente diferentes, mas que precisam saber lidar com todas as suas diferenças. Não podemos negar a
diversidade, nem devemos estimular a segregação de grupos e pessoas, tratando alguns como normais e outros como
“anormais”.

O silenciamento em alguns casos ocorre devido à própria regulamentação de currículos e conteúdos, os quais carregam
ideologias e pré-conceitos, hierarquizando temas e debates no âmbito escolar. Retirando da escola a responsabilidade de
discutir algumas questões ditas como privadas e de incumbência restrita da família.

A família tem um papel preponderante na formação das crianças e jovens, mas a escola tem participação ativa também
nessa formação, cada uma das partes com papéis próprios, sem legarem somente a uma delas a responsabilidade do
processo educativo, ou culpabilidades no decorrer do percurso educacional, muitas vezes deixando na mão da escola
uma parte do processo educativo de incumbência da família e vice-versa, invertendo valores, o caminho é escola e
família partilharem sempre informações e conhecimentos em prol da educação dos jovens.

Estabelecendo papéis individuais e também reforçando o trabalho conjunto entre, escola, comunidade, pais e a
sociedade civil, na construção de estratégias que colaborem para uma formação eficiente dos jovens. O desenvolvimento
de bons profissionais na área de educação também contribui consideravelmente para modificar e melhorar a qualidade
do trabalho em sala de aula. Profissionais que tentem escapar dos preconceitos, os quais todos carregam, e muitas
vezes nem são percebidos. Fugir irremediavelmente do tratamento costumeiro da sexualidade em sala de aula que
“mobiliza uma série de dualismos: saudável/doentio, normal/anormal (ou desviante), heterossexual/homossexual,
próprio/impróprio, benéfico/nocivo, etc.” (LOURO, 1997, p.133)

Não se deve impor qualquer tipo de sexualidade, ou de família, privilegiando um ou outro, apenas constatar, por exemplo,
o surgimento de novos núcleos familiares, de pessoas que carregam em si outras possibilidades de identidades, nem
melhores nem piores que as outras, simplesmente diferentes, que essa diferença seja uma forma de enriquecimento e
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não de desvalorização e discriminação.

Trabalhar com o jovem uma visão identitária de si mesmo, sempre valorizando a visão do outro, ver a si mesmo no outro,
perceber seus próprios defeitos e falhas, que seus desejos são tão importantes quanto os dos seus colegas de sala. Que
taxá-los com apelidos, piadas e formas de tratamentos pejorativos são coisas incoerentes para uma convivência estável
na escola, e para nossa própria realidade de ser humano incompleto e fragmentado.

3 - DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA: PRÁTICAS E PERSPECTIVAS

Tratar da diversidade sexual na escola ainda é um tabu, não só esse tema, mas falar sobre racismo, religião, diferenças
sociais, econômicas e pessoas com deficiência física ou mental, é algo ainda pouco explorado no dia a dia da sala de
aula. A escola acostumou-se a reproduzir aspectos da vida social e exclui temas e pessoas do seu ambiente, tornando-se
uma aliada nos processos de exclusão social.

Diante das várias observações feitas no trabalho, ficou claro como o papel do professor como mediador de conflitos é
importante, pois este convive diariamente de maneira direta com todos os problemas identitários em sua sala de aula.
Porém o docente sozinho não conseguirá sanar todas as dificuldades existentes, faz-se necessário o apoio incondicional
da escola, na figura de todos os seus membros.

Em pesquisa recente realizada pela Fundação Perseu Abramo, em Parceria com a Fundação Rosa de Luxemburgo
Stiffung (RLS), estudiosos concluíram que a escola é o lugar mais propício para o fim da homofobia (BORGES, 2011, p.
11). A referida pesquisa demonstrou que o grau de escolaridade interfere em um maior ou menor índice de preconceito e
discriminação, quanto maior a escolaridade menor o preconceito em relação à orientação sexual.

Outro dado da pesquisa demonstra que entre “rapazes com idade entre 16 e 17 anos, 47% dos entrevistados admitem
preconceito contra gays” (BORGES, 2011, p. 22), faixa etária média dos alunos frequentadores do Ensino Médio,
adolescentes que poderiam se abrir mais sobre questões tabus, de grande importância para uma boa convivência social
e exercício da cidadania.

Mesmo evidenciando uma relação direta entre o grau de escolaridade e atos discriminatórios, para a maioria dos
professores em exercício diário em sala de aula fica evidente, em se tratando da prática do bullying, que um dos mais
comuns é o de caráter homofóbico.

[...] a homofobia se caracteriza por sentimento de aversão, desprezo, ódio, medo contra as
representações sexuais que fogem ao modelo heterossexual, e costuma produzir preconceitos,
discriminações e demonstrações de violência contra homossexuais, bissexuais e transgêneros
(travestis e transexuais). [...] Carrara et al (2006) relatam, em uma pesquisa realizada durante a 9ª
Parada do Orgulho GLBT de São Paulo, em 2005, que 32,6% dos entrevistados identificaram a
escola e a faculdade como espaços de marginalização e exclusão de GLBT, enquanto 32,7 %
afirmaram terem sido discriminados per educadore(a)s ou colegas (PRADO, 2008).

O fato observado pela pesquisa acima mostra que a escola, seja ela de nível básico ou superior, ainda é um lugar com
grandes níveis de preconceito. Em muitos casos partindo dos próprios educadores, sujeitos com o papel de promover o
processo educativo, acabam sendo responsáveis por ações preconceituosas, o qual pode ocorrer principalmente do
silenciamento diante do bullying.

O ambiente escolar é, como a sociedade contemporânea, cheio de contradições, servindo-se de meios para uma
constituição de ações eficientes para promoção da diversidade sexual e cultural, bem como pode cristalizar conceitos e
preconceitos trazidos por todo corpo discente e docente. As mesmas pesquisas apontam o despreparo dos profissionais
da educação diante de diversos temas tabus em sala de aula, os próprios professores se declaram despreparados.

[...] O percentual de professores que declaram não saber como lidar com temas relativos à
homossexualidade em sala de aula vai de 30,5% em Belém a 47,9 em Vitória; acreditam ser a
homossexualidade uma doença cerca de 12% de professores/as em Belém, Recife e Salvador, entre
14 e 17% em Brasília, Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Goiânia e mais de 20% em Manaus e
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Fortaleza; não gostariam de ter colegas de classe homossexuais 33,5 dos estudantes de sexo
masculino de Belém, entre 40 e pouco mais de 42% no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Porto
Alegre e Fortaleza e mais de 44% em Maceió e Vitória. [...] (ABRAMOVAY et AL, 2004, p. 277-304,
apud, JUNQUEIRA, 2009, p. 18)

A pesquisa é de 2004, notamos uma mudança considerável nos últimos anos no que se refere ao tratamento dado às
questões da diversidade sexual, com recentes avanços no campo jurídico, contudo ainda são constantes os casos de
violência relacionada à condição LGBT, dentro e fora da sala de aula, principalmente valendo-se de certo anonimato,
tem-se usado as novas mídias para se praticar uma imensidão de atos discriminatórios através do chamado “mundo
virtual”.

O desafio é diário e complexo, criar uma escola realmente para todos é tarefa intricada, mas não impossível, uma
sociedade justa e igualitária deve começar dentro da escola, trabalhar com todas as crianças, adolescentes e jovens
realidades diversas e contextualizando as multiplicidades de seres humanos existentes em todas as esferas da
sociedade contemporânea faz parte do papel da educação, pois a própria escola é uma representação das diversidades
de pessoas que os alunos irão encontrar em suas vidas ao deixarem as dependências da instituição escolar.

Um dos princípios básicos da educação é a igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, ao
pluralismo de ideais e o respeito à liberdade e o estímulo à tolerância (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
a escola deve garantir esses e outros direitos estabelecidos por lei e regulamentos, mas do que respeitar e contribuir para
a obediência de regras, o corpo docente precisa trazer em si comprometimentos com o respeito às diferenças, seja
étnica, religiosa, sexual, física, cultural, entre outras.

Uma boa perspectiva para o futuro de uma educação de qualidade em nossas escolas é a formação de bons
profissionais, é um dos primeiros passos para a melhoria dos vários problemas gerados por qualquer tipo de intolerância
dentro da escola. A discussão de temas “polêmicos” nos cursos de graduação e pós-graduação é de extrema
necessidade para o desenvolvimento e aprimoramento de professores e dos estudantes das áreas de pedagogia e das
licenciaturas plenas.

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto e durante todas as pesquisas realizadas para a efetivação do trabalho, ficou claro que o desafio
é enorme, sendo a docência uma grande responsabilidade para todos profissionais da área de educação e para todos
que colaboram para efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Foi constatada a real importância do papel do
professor na formação e mediação de conflitos de identidades sexuais e de gêneros em sala de aula.

As identidades na pós-modernidade passam por um processo de transformação e fragmentação, o masculino e o
feminino, os papéis sexuais, as dicotomias entre os gêneros, tornaram-se complexas e de fronteiras a cada dia mais
próximas e de difícil separação. É de suma importância o estudo e a compreensão entre as diversas teorias e conceitos
sobre sexualidade, para não se mergulhar em preconceitos e discriminações.

Não só a homofobia, mas assuntos referentes a temáticas étnicas, religiosas, de inclusão de pessoas com deficiência,
precisam ser esboçadas e articuladas de forma a proporcionar um melhor tratamento por todos que fazem parte do
contexto escolar. A legislação educacional evoluiu em vários sentidos sobre esses temas, introduzindo práticas de
inclusão nas escolas de todo país, porém ainda falta dar aos profissionais da educação subsídios eficientes para se
trabalhar essa inclusão de forma efetiva.

O que ficou de mais concreto é que trabalhar temas como gênero e sexualidade na escola é uma tarefa árdua e de
grande responsabilidade, necessitando um preparo de professores e coordenadores pedagógicos e de todo corpo
docente. Pois tais conceitos nem sempre são de rápido entendimento por parte dos membros da escola ou do grupo
social a que ela pertence, sendo também fundamental a participação de toda comunidade.

Outro aspecto contundente é o grau de problemas que o silenciamento sobre alguns temas dentro da escola podem
provocar, tornar alguns sujeitos invisíveis não é uma boa estratégia para resolução de problemas, só piora a situação.
Discutir e abordar o assunto assim que ele surja em sala de aula é o mais indicado, às vezes uma simples brincadeira
pode gerar um bom debate sobre discriminação.
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É importante também que a escola assuma sua responsabilidade diante de conflitos de identidade, de raça, etnia, religião
e sexualidade, não deixando toda a responsabilidade nas mãos dos professores. Que temas importantes para a
cidadania dos alunos estejam na pauta das reuniões pedagógicas e façam parte de uma maneira mais presente no dia a
dia da escola.

Há muitas maneiras de tais assuntos serem tratados em sala de aula, a própria LDB, e os PCNs, dão respaldo às escolas
e a professores e professoras para trabalharem não só os Temas Transversais, mas de maneira mais sistemática nas
disciplinas do currículo padrão, de forma interdisciplinar ou de maneira adaptada a cada componente curricular.

Houve uma grande evolução em alguns aspectos, porém ainda estamos longe de um trabalho efetivo dentro das escolas
contra a homofobia, o racismo, os preconceitos de gênero e as práticas de bullying de forma geral. É fundamental um
investimento sério e prioritário na formação de professores, uma reestruturação nos currículos da educação superior,
para que abarquem temas relevantes para a prática de uma docência responsável.
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