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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo discutir acerca da formação do professor de Geografia no que
tange a temática LGBTI. Parte-se do pressuposto de que a escola de Educação Básica apresenta no
seu cotidiano diferentes visões de mundo, sendo um verdadeiro espaço social. Apresenta-se por
vezes enquanto espaço de conflito e/ou de interdição para pessoas que rompem com a
heteronormatividade. O professor, de forma geral, deve ser capaz de mediar esses conflitos. Para
uma atitude efetiva é necessário ter tido a oportunidade de discutir temáticas referentes a sexualidade
em sua formação. Com essa preocupação, a partir da temática LGBTI, se construiu uma oficina para
a turma de Estágio Supervisionado na UFPB.

Palavras Chave: Estágio Supervisionado. Formação de Professores. Sexualidade. Educação Básica.
Heteronormatividade

Abstract

The present work aims to discuss about the education of the Geography teacher regarding the LGBTI
theme. It starts from the assumption that the school of Basic Education presents in its daily life
different visions of the world, being a true social space. It is sometimes presented as a space of
conflict and / or interdiction for people who break with heteronormativity. The teacher, in general, must
be able to mediate these conflicts. For an effective attitude it is necessary to have had the opportunity
to discuss themes related to sexuality in their formation. With this concern, based on the LGBTI theme,
a workshop was built for the Supervised Internship group at UFPB.

Keywords: Supervised Internship. Teacher training. Sexuality. Basic education. Heteronormativity

Resumen El presente trabajo tiene como objetivo discutir acerca de la formación del profesor de
Geografía en lo que se refiere a la temática LGBTI. Se parte del supuesto de que la escuela de
Educación Básica presenta en su cotidiano diferentes visiones de mundo, siendo un verdadero
espacio social. Se presenta a veces como espacio de conflicto y / o de interdicción para personas que
rompen con la heteronormatividad. El profesor, en general, debe ser capaz de mediar esos conflictos.
Para una actitud efectiva es necesario haber tenido la oportunidad de discutir temáticas referentes a la
sexualidad en su formación. Con esta preocupación, a partir de la temática LGBTI, se construyó un
taller para la clase de Etapa Supervisada en la UFPB.

Introdução

Durante as primeiras décadas dos anos 2000 o Brasil passou por um processo significativo de
expansão de sua rede escolar. Novas escolas foram abertas de Norte a Sul e de Leste a Oeste do
território nacional, resultando em uma concreta ampliação da rede de ensino da Educação Básica,
tanto no que se refere às áreas urbanas, quanto no que diz respeito às áreas rurais. Tudo isso com o
objetivo da se atingir a universalização do acesso à escola por todos aqueles que estejam em idade
escolar, ou por aqueles que não tiveram a oportunidade de freqüentá-la, mas possuem o desejo em
fazê-lo.

A universalização do acesso ao ensino da educação Básica está presente nos Planos Nacionais de
Educação - PNE, a partir da assinatura do documento “Declaração Mundial sobre Educação para
Todos” durante a “Conferência Mundial sobre a Educação para Todos”, realizado em 1990, em
Jontiem, na Tailândia. A Declaração tem como seus objetivos as preocupações com novas
abordagens para se tratar a aprendizagem, metodologias e ações para se atingir a universalização do
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acesso a Educação Básica, e estabelece compromissos dos governos signatários com o ensino.

A universalização do acesso ao ensino e à erradicação do analfabetismo se constituíram em
importantes metas do PNE, que define os passos a serem tomados pelo Brasil durante o período de
dez anos, se configurando como compromisso constitucional. Infelizmente, tal objetivo de um acesso
à Educação Básica para todos aqueles em idade escolar, não ocorreu de fato. É inegável, contudo,
que houve uma real ampliação do acesso alcançando mais de noventa por cento de população em
idade escolar. Algumas medidas de Estado devem ser destacadas por promoveram esse movimento
de procura pela escola no Brasil. A manutenção de um Programa de Complementação de Renda, o
“Bolsa Família”, cujo acesso ao benefício está vinculado, entre outros requisitos, exige a matrícula de
crianças e adolescentes, em idade escolar, na rede de ensino pode ser considerada uma política de
Estado que influenciou diretamente nesse processo de universalização. Uma outra ação que não
pode ser esquecida está diretamente ligada ao aumento do número de escolas em áreas rurais, que
nos fez refletir sobre uma educação “do”, “para” e “pelo” campo.

Tal fato fez com que o acesso à escola pública aumentasse sensivelmente na última década,
sobretudo entre os alunos das camadas mais populares. Isso provoca novas demandas a escola
pública, já que leva para o ambiente escolar aqueles que antes se localizavam a margem do processo
de ensino. Assim a escola brasileira na atualidade se constitui em um espaço que reproduz as
relações sociais, exigindo dos professores de forma geral, e dos professores de Geografia de maneira
particular, novas posturas no trato dos temas transversais que atravessam os conteúdos da disciplina
escolar.

Diante do exposto, há um aumento significativo pela demanda de novos professores, incluindo-se os
de Geografia, para atender as novas escolas que são implantadas na rede escolar nacional. Dessa
forma se tem a expansão dos cursos de licenciatura tanto na modalidade presencial, quanto na
modalidade à distância. Em paralelo há também a convocação por parte da realidade social de que
esses professores tenham em sua formação inicial e continuada, a oportunidade de desenvolverem
habilidades no trato da diversidade apresentada a partir daqueles que freqüentam o ambiente escolar.

É inegável o aumento significativo do acesso a escola pública na última década. Contudo, o simples
fato de se ter o acesso a escola não garante ao aluno a aprendizagem significativa, capaz de
transformar, a partir de atitudes críticas, a sua condição social. Há, portanto, a necessidade de se
refletir acerca do papel dos estágios supervisionados na formação do professor de Geografia.

Leva-se em consideração que o objetivo da Geografia enquanto disciplina escolar é o de trabalhar
com as percepções da realidade espacial, através das transições multiescalares, promovendo o
desenvolvimento de um raciocínio espacial capaz de provocar a compreensão do processo de
produção e reprodução do espaço geográfico.

A partir de tudo o acima exposto, a atividade docente do professor de Geografia na Educação Básica
na atualidade exige uma reflexão profunda do processo de formação desse profissional. Acredita-se
que o estágio supervisionado se apresenta enquanto uma das fases fundamentais na formação do
professor de Geografia. Por isso, nesse texto, levaremos em consideração o disposto nas Diretrizes
Curriculares nacionais, acerca da ampliação das horas de estágio supervisionado, além de discutir
outras questões, que a nosso ver, perpassam o processo de formação do professor de Geografia, e
que tanto nos aflige enquanto professores formadores. Num outro momento trataremos do estágio
supervisionado enquanto lugar privilegiado para a construção crítica da prática docente do professor
de Geografia. Por fim, nos propomos apresentar uma atividade desenvolvida junto a turma de estágio
supervisionado em Geografia da Universidade Federal da Paraíba, durante as atividades do Projeto
PROLICEN intitulado “Produção do Saber Geográfico e formação para a Docência”, onde se tratou
especificamente da transversalidade da temática da sexualidade, direcionada a questão LGBT.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais e a Formação do Professor de Geografia

A formação dos professores da Educação Básica, e em particular do professor de Geografia, refletem
diretamente na Escola de Educação Básica. O reconhecimento da importância do conhecimento
trabalhado pela Geografia está relacionado com aquilo que os professores da disciplina escolar
conseguem desenvolver, em termos de conhecimento e do desenvolvimento das habilidades de
pensar as relações espaciais, com seus alunos. Dessa forma, os conteúdos e as atividades de
estágio não podem estar distanciados da realidade que se apresenta na vida dos sujeitos.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) trouxeram enquanto contribuição a reflexão acerca da
formação dos licenciados em função das demandas apresentadas pela escola. A principal reflexão
trazida após a sua promulgação está vinculada a necessidade de uma completa reformulação dos
currículos dos cursos de formação de professores. Dentre as questões curriculares se podem
destacar o repensar da definição e estruturação dos conteúdos, tendo como objetivo a
instrumentalização do professor em processo contínuo de atualização, a necessidade de vinculação
entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, além do desenvolvimento de uma
aprendizagem significativa do ofício de ensinar.

Uma das principais questões envolvidas que devem ser resolvidas são as posturas dicotômicas
existentes no Ensino Superior, que influenciam diretamente na formação do professor. Podem-se
elencar as posturas dicotômicas entre Bacharelado e Licenciatura, a lacuna existente entre o
processo de formação de professores e as demandas do processo de ensino, assim como a
dissociação entre teoria e prática.

Vicente de Paula Leão (2013) acredita que uma das saídas seria a realização da entrada no curso de
Geografia já efetivando a escolha entre as habilitações Bacharelado ou Licenciatura, levando-se em
consideração as horas de prática de ensino e de estágio supervisionado.

É bem verdade que a maioria dos cursos superiores de Geografia forma, com certeza, professores.
Os cursos de bacharelado são geralmente encontrados em universidades públicas, em sua maioria
em universidades federais. O currículo comum entre bacharéis e licenciados, é um assunto que ganha
corpo quando se propõe uma versão mais enxuta de conhecimentos para futuros professores, assim
como quando se prega a não necessidade de desenvolvimento de habilidades mais específicas do
conhecimento geográfico. Tal postura é muitas vezes referendada pelo discurso da não vinculação
das atividades do magistério as da pesquisa. Essa postura nos parece um reforço de uma visão
preconceituosa, que não consegue perceber nas licenciaturas um espaço onde se faça efetivamente
a pesquisa. Parece-nos um reforço de uma concepção didática tradicional, que reduz o trabalho do
professor a transmissão de conhecimentos prontos, desenvolvidos por outros.

Isto exposto se chega à conclusão de que muito ainda se tem a discutir acerca da incorporação das
horas de prática de ensino e de estágio supervisionado nos currículos, e nas ementas das disciplinas
que compõem a matriz curricular. Da mesma forma, muito ainda se tem a discutir acerca da formação
do professor de uma forma geral, e do professor de Geografia de uma maneira mais específica.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Para se discutir a formação do professor de Geografia, há que se levar em consideração toda a
complexidade que a envolve: a estruturação dos currículos dos cursos de formação, a sistematização
e a escolha dos conteúdos a serem oferecidos, a distribuição das horas de práticas de forma efetiva
no conjunto de disciplinas, as características do professor formador, assim como os desafios impostos
pelas demandas da sociedade. Não se pretende aqui esgotar a discussão, mas sim levantar alguns
fatos que interferem diretamente na formação do futuro professor e que, por conseqüência, refletem
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nas Escolas de Educação Básica.

Ao longo dos últimos anos, com as exigências de se repensar os currículos, e da elaboração dos
Planos Políticos Pedagógicos dos cursos de formação de Geografia, nos parece que o sistema de
formação do tipo “3 + 1” tenha sido superado. Apesar de sua superação, ela não tem se caracterizado
enquanto garantia da modificação do pensamento de que para ser um professor de Geografia basta o
amplo domínio dos conteúdos específicos da disciplina.

A formação docente deve avançar do nível dos conteúdos, incorporando as discussões acerca das
concepções didáticas e dos métodos e práticas de ensino, assim como dos temas que atravessam a
disciplina escolar Geografia, desde sua formação inicial. Acreditamos que é de fundamental
importância que as diferentes disciplinas que compõem o conjunto necessário para a formação
docente, incorporem em seus planos de ensino as atividades que contemplem as práticas
pedagógicas. Assim estimulamos as atividades de pesquisa e a incorporação da investigação no
cotidiano da formação do futuro professor. Não nos referimos aqui a pesquisa relacionada à iniciação
científica ou aos projetos de iniciação a docência, mas sim a pesquisa enquanto instrumento de uma
prática pedagógica reflexiva. Uma pesquisa que auxilie a articulação da teoria e da prática, com o
claro objetivo de formar o professor. Dessa forma contribuiremos para que o futuro professor adote
desde a sua formação inicial uma reflexão crítica acerca de sua prática. Conforme nos sugere Santos
(2013), o desenvolvimento dessa habilidade possibilita que ele se transforme em um investigador. Tal
fato contribui para uma autonomia de pensamento, permitindo uma liberdade de criação, rompendo
com as limitações impostas pelos livros didáticos e pelas prescrições curriculares. Busca-se um
currículo que promova a formação de um docente de Geografia crítico de sua prática, que atue
refletindo acerca de sua ação, experimentando, corrigindo e inventando, possibilitando a construção
de novos caminhos para a sua atuação docente.

Há que se chamar a atenção para a participação do professor formador nesse processo de formação
do licenciado em Geografia. Apesar dos professores formadores possuírem grande conhecimento em
suas áreas de atuação, muitos encaram o ensino de forma conservadora, ou até mesmo
preconceituosa. Em muitos cursos de formação os professores que lidam com as disciplinas
formadoras de professores, tais como os estágios supervisionados, são vistos como professores sem
um conteúdo específico. Muito dessa visão é construída a partir dos cursos de Pós-Graduação strictu
sensu, onde raramente se constata uma linha de pesquisa em Ensino de Geografia. A valorização da
formação do professor de Geografia, por parte dos professores formadores, é fundamental para a
construção de uma nova realidade que se deseja para as escolas de Educação Básica.

O que se propõem aqui é a reflexão crítica por parte do professor formador de sua prática pedagógica
e seu envolvimento com a Educação Básica. Como formar professores capazes de promoverem uma
aprendizagem significativa de seus alunos, quando a prática pedagógica do professor de conteúdo
específico privilegia o uso de método indireto, sobrecarregado de aulas expositivas Na realidade,
todos nós que atuamos no Ensino Superior temos um vínculo direto com a função de ensinar. Mesmo
aqueles que não são licenciados em Geografia possuem em seus contratos de trabalho carga horária
semanal dedicada ao ensino. Portanto, acredita-se que é inquestionável a obrigatoriedade da
incorporação aos conteúdos específicos dos princípios didáticos no cotidiano das aulas ministradas
nos cursos de Licenciatura em Geografia. Para ser mais explícito, o que se propõem é que
independente do conteúdo vinculado ao componente curricular quer seja ele Geografia Agrária,
Geomorfologia Costeira ou Geoprocessamento, além dos conteúdos específicos, das atividades de
planejamento de curso e de aula, os professores responsáveis pela formação dos futuros professores
de Geografia, levem o aluno em processo de formação a construção de uma prática investigativa
crítica acerca dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula da Educação Básica. Tal atitude
nos permite a formação de professores capazes de responder aos novos desafios lançados pela
sociedade contemporânea.

Portanto, a prática docente se apresenta como atividade fim dos cursos de formação de professores
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de Geografia. O estágio supervisionado se apresenta enquanto o lugar onde se desenvolvem as
habilidades de ensinar do professor. É bom que se diga o estágio supervisionado, da forma como
será tratado mais a frente, é visto aqui como uma atividade não exclusiva do campo e da escola
receptora. A sua grande importância está em possibilitar o diálogo entre questões que surgem nos
cotidianos das mais diversas salas de aula, e o pensamento que se constrói em âmbito acadêmico.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A PRÁTICA DOCENTE

O estágio supervisionado é um instrumento importante na formação do licenciando. É o momento em
que o aluno estagiário pode, de fato, estabelecer uma relação mais próxima entre a teoria e a prática.
Esse exercício é fundamental para que ele possa refletir sobre o ofício de ensinar e sobre a docência
de forma geral.

A oportunidade de experimentar na prática os conhecimentos e as habilidades adquiridos ao longo de
sua formação no curso de graduação se constitui em um momento ímpar. É nessa hora que os
conhecimentos vistos isoladamente em cada disciplina que compõem a estrutura curricular, somados
a elaboração do planejamento das aulas, o reconhecimento da realidade social e cultural dos alunos
envolvidos, a escolha dos objetivos a serem alcançados, aliados ao reconhecimento da estrutura
escolar, no que se refere à disponibilidade de recursos, traz ao aluno a realidade complexa do papel
do professor e sua função na sociedade atual. É a partir do estágio supervisionado que a atividade
docente começa a se estruturar.

Dessa forma, o estágio supervisionado se qualifica como sendo um espaço de experimentação e de
reflexão crítica acerca da profissão que o aluno estagiário abarcará. É o momento de se perceber na
prática que a tarefa de ensinar é uma atividade complexa. Essa complexidade se mostra na medida
em que o aluno se envolve com as diferentes esferas que compõem o universo escolar. Para isso é
de fundamental importância o envolvimento do aluno estagiário com o professor docente da escola
receptora. Esse envolvimento é complementado pelas discussões acerca das práticas docentes
desenvolvidas na escola receptora, junto ao professor formador na universidade. O estágio
supervisionado não é tarefa somente executada em campo. O diálogo constante entre os diferentes
espaços – escola e universidade – é fundamental para que a realização do estágio supervisionado
ocorra de forma efetiva.

O ideal em nosso ponto de vista é que uma vez escolhida a escola de Educação Básica, o aluno
licenciando em Geografia, orientado por um professor formador na sua universidade de origem, faça
um levantamento detalhado da realidade da escola onde irá ingressar como aluno estagiário.
Conhecer a estrutura física e os recursos materiais disponíveis é importante para o planejamento das
atividades. Ter contato com os docentes que trabalham na escola, assim como os técnicos e os
demais funcionários, pode contribuir para traçar um perfil do processo de ensino que naquele
ambiente escolar se aplica. Participar das reuniões de planejamento, das reuniões de pais e mestres
e dos conselhos de classe, pode contribuir para que entenda a concepção didática a qual a escola
está vinculada. Coletar informações acerca da realidade social e cultural dos alunos é importante para
que se ajude a promover a aprendizagem significativa, descobrindo inclusive quais temas transversais
seriam mais apropriados para serem trabalhados nas aulas de Geografia. Assim o estágio
supervisionado ultrapassaria a visão instrumental, muito difundida, alcançando uma função de
intervenção na realidade escolar, interferindo de forma significativa no processo de aprendizagem.

Acreditamos que somente com o envolvimento efetivo do aluno estagiário na realidade da escola
receptora é que se tem a oportunidade de transformar esse espaço em um lugar de reflexão sobre a
própria prática docente de Geografia. E somente a partir da reflexão crítica é que se podem criar
propostas efetivas de transformação da realidade escolar.

Levando em consideração que o aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem, e que é um
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dos objetivos do ensino da Geografia na Educação Básica o desenvolvimento da capacidade de se
compreender, de forma crítica, o processo de produção e reprodução do espaço geográfico, conhecer
a realidade de onde ensinamos e para quem ensinamos, é fundamental para o exercício de uma
prática docente que promova a possibilidade da transformação da realidade do aluno - despertando
assim a atenção do aluno para as questões vinculadas ao exercício pleno da cidadania e dos direitos
humanos. Então, o estágio supervisionado deve integrar as bases teóricas da Geografia com a
realidade cotidiana, se utilizando sempre que possível de temas transversais, mediadas pelas teorias
da educação e por diferentes metodologias de ensino com o uso de uma diversidade de recursos
didáticos.

Aqui levamos em consideração que a escola de Educação Básica possui no seu contexto cotidiano
diferentes informações e visões de mundo, transformando o espaço escolar em um verdadeiro espaço
social. Portanto esse espaço não deve ser considerado como sendo um papel em branco, que possa
vir a ser preenchido por uma série de conhecimentos gerados nos cursos universitários de formação
de Geografia, de forma impositiva, sem levar em conta o contexto escolar e a fala dos alunos. Quanto
a isso Vicente de Paula Leão (2013) sugere que a interlocução entre universidade e a escola de
Educação Básica é fundamental para a formação do futuro professor.

Como muito bem nos mostra Silva (2009) a Escola muitas vezes se apresenta enquanto um espaço
interdito para pessoas que pertencem a comunidade LGBT. Essas pessoas são submetidas a
constantes sofrimentos no cotidiano escolar, interferindo diretamente no seu desempenho escolar. O
professor na qualidade de mediador de conflitos e saberes que compõem a pluralidade cultural que se
apresenta na escola, e em sua sala de aula, precisa estar preparado para poder realizar intervenção
direta quando necessário. A intervenção a qual nos referimos, é a de desenvolver uma atitude crítica
na construção de valores, que permeiem a prática dos direitos humanos e o exercício pleno da
cidadania.

A Temática LGBT e o Estágio Supervisionado: uma experiência no curso de formação da UFPB

A temática LGBT se apresenta enquanto um tema transversal de suma importância a ser tratado no
processo de ensino e aprendizagem da Educação Básica brasileira. Por se constituir em um tema que
atravessa o conteúdo de todas as disciplinas que constituem a matriz curricular da Educação Básica,
não pertence a um conteúdo específico e muito menos a uma das disciplinas que a compõem. Dessa
forma, deve ser tratado sempre que se apresentar enquanto necessário, principalmente quando
vinculado a questões que surgem no cotidiano de sala de aula a partir das falas dos alunos. Para que
possa ser tratado de forma efetiva e significativa, o professor deve estar munido de conhecimento
específico para assim ter a habilidade de escolher os recursos didáticos mais adequados para o
tratamento do tema.

Apesar de existir um considerável número de estudos acerca da sexualidade do estudo de espaços
interditos para corpos transgressores no âmbito da Geografia Acadêmica, nas graduações em
Geografia raramente se trata das questões vinculadas a gênero ou a sexualidade, o que nos faz
refletir sobre a necessidade de repensar a nossa prática enquanto professores formadores nos
nossos cursos de licenciatura. Na sociedade da atualidade vem despontando expressões de
sexualidade e de gênero, que até então permaneciam adormecidas. A escola se caracteriza por ser
um espaço social, e por ser uma das mais importantes instituições de seleção, veiculação e de
reconhecimento e/ou de negação de direitos. Sendo assim, passa a ser identificada também como
sendo um espaço de desigualdades em diferentes aspectos, sendo o da questão de gênero um deles.
Tal fato nos leva a vincular a escola como sendo um lugar de posições homofóbicas, promovendo
desigualdades ao invés do acolhimento as diversidades.

Levando em consideração o processo de formação do professor de Geografia e o estágio
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supervisionado, as demandas da sociedade atual em relação às questões de gênero e da
comunidade LGBTI, e do papel que a escola deveria desempenhar nesse processo, foi que se pensou
uma proposta de oficina para a turma de estágio supervisionado em Geografia da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), com a finalidade de promover a discussão acerca da abordagem da
temática em questão na sala de aula de Geografia. Além dos alunos das turmas de Estágio
Supervisionado, freqüentaram a oficina os bolsistas dos Grupo PET-Geografia, professores
responsáveis pelas turmas de Estágio Supervisionado e Tutor e Co-Tutor do Grupo PET-Geografia da
UFPB. A oficina fez parte do Projeto PROLICEN, supervisionado pela Profa. Dra. Maria de Fátima
Rodrigues, e foi estruturada de acordo com três momentos distintos, porém integrados.

Num primeiro momento foi oferecido para os estagiários material contendo os principais fatos que
conduziram o movimento LGBT no mundo e no Brasil. Levantou-se a consideração de que os
movimentos sociais nascem a partir do conflito de uma identidade coletiva relacionada a um
determinado contexto social, político e econômico. Esse movimento organizado se consolida através
do enfrentamento e da negociação, se apresentando enquanto o resultado de tensionamentos sociais.
Dessa forma mostrou-se que o movimento social precedeu as políticas públicas em educação para a
comunidade LGBT. Assim sendo foi apresentado os seguintes quadros que demonstram os principais
marcos do movimento LGBT.

Quadro 1: Principais acontecimentos Movimento LGBT no mundo

Ano Acontecimento
1860 Alemanha – retira a homossexualidade do Código Penal
1930/44 Nazismo – repressão e extermínio

1948 Declaração dos Direitos Humanos – Marco Legal para o ativismo
LGBT

1968 Movimento estudantil francês
1969 Revolta de Stonewall – Nova York
1970 Primeira Parada do Orgulho Gay

Fonte: www.nexojornal.com.br

Nota: informações organizadas pelo autor

Quadro 2: Principais acontecimentos Movimento LGBT no Brasil

Ano Acontecimento

1960/70
Confronto com a Ditadura Civil Militar (militantes de esquerda e o
Jornal Lampião da Esquina no Rio de Janeiro – Denúncia a repressão
policial a homossexuais e travestis nas ruas)

1980

Diálogo com outros movimentos sociais no processo de
redemocratização no Brasil, sobretudo com o movimento feminista

Combate a epidemia da AIDS e o estigma do câncer gay => políticas
públicas no âmbito da saúde

1985 Homossexualidade deixa de ser reconhecida como doença

1986 Criação do Programa Nacional DST/AIDS, que se aprimora ao longo
dos anos de 1990

1994
MEC + Ministério da Saúde – Diretrizes para Política Educacional
em Sexualidade, em conformidade com a OMS. Ações a cargo do
MEC = Educação Preventiva (Educação Infantil ao Ensino Médio)

1995 AGBLT – Mobilização no âmbito legislativo
SDH – Reação a promoção da cartilha para a orientação da

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/discutindo_a_sexualidade_na_formacao_do_professor_de_geografia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



2003 sociedade

2004
Criação da Secretaria de Alfabetização e Diversidade

Brasil sem Homofobia
2005 MEC/SECAD – formação continuada de docentes

Fonte: www.historiadores.wordepress.com

Nota: informações organizadas pelo autor

Em uma segunda etapa a turma foi dividida em cinco grupos com cinco componentes cada. Optou-se
por trabalho a partir dos estereótipos que estão normalmente associados a questões vinculadas com
a homossexualidade. O objetivo principal da atividade foi o de iniciar o processo de desconstrução
dessas imagens já consolidadas no imaginário popular. Sendo assim, foram distribuídas frases
incompletas para que os grupos discutissem prováveis fechamentos da história. Cada grupo recebeu
uma frase do tipo “Todo menino que brinca de boneca é .....................”, ou ainda “Mulheres que
dirigem caminhão são ..................................”, ou ainda “Travestis trabalham em ...............”.

Após a discussão acerca das possibilidades de finalização das frases distribuídas, o grupo escolheu
finais possíveis e elegeu um representante para que relatasse aos demais os finais escolhidos. Nesse
momento iniciou-se uma discussão sobre a imagem formada pela frase e procurou-se associar a
questões que perpassam o cotidiano da sala de aula de Geografia. Todos os grupos apresentaram
suas finalizações e participaram da discussão.

A terceira e última parte esteve vinculada ao tratamento do assunto discutido enquanto tema
transversal do ensino de Geografia na Educação. Cada grupo foi estimulado a criar uma atividade
onde a temática LGBT e a desconstrução de estereótipos vinculados a ela fosse o objetivo central.
Foram apresentadas as atividades e seus planejamentos, e todos puderam participar dando
sugestões e fazendo intervenções.

O fechamento da oficina se deu a partir da fala de cada aluno estagiário dando seu próprio
depoimento sobre situações que vivenciaram no cotidiano escolar, tanto enquanto alunos, como
enquanto Docentes, visto que muitos já atuam no primeiro segmento da Educação Básica, como
enquanto alunos estagiários. Tal fato provocou uma discussão bastante significativa de como se
abarcar a temática LGBT na escola, a partir das aulas de Geografia, contribuído para a desconstrução
da homofobia em ambiente escolar e promovendo um maior acolhimento das pessoas LGBT.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a tentativa de universalização do acesso à escola no passado recente do Brasil houve a
inserção no processo formal de ensino de sujeitos que nunca antes tiveram a oportunidade de
freqüentar o ensino regular. O aumento da rede física de escolas, aliado a políticas públicas
específicas foram os responsáveis por esse processo democratização do acesso a Educação Básica.
Para atender a demanda de professores, em contrapartida, se estimulou o aumento dos cursos de
licenciatura nas universidades públicas e privadas do Brasil.

O aumento do número de cursos de formação não necessariamente foi acompanhado por uma
reflexão crítica acerca da matriz curricular dos cursos de licenciatura, nem tão pouco dos conteúdos
que compõem os currículos. A escola brasileira da atualidade atende a uma diversidade social que
demanda por habilidades específicas dos professores no trato com as questões das diferenças. Há a
necessidade de uma prática pedagógica que busque eliminar as desigualdades, e que permita a
inclusão dos indivíduos preservando as suas identidades.
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Acreditamos que o Estágio Supervisionado é de suma importância para que se desenvolvam essas
habilidades no futuro professor. No nosso ponto de vista tal atividade tem deixado a desejar em tal
propósito. Podemos elencar, dentre outros, alguns fatores que podem estar influenciando em tal
processo de formação. Seriam eles: a falta de envolvimento dos professores formadores com a
Educação Básica, o privilégio de uma estrutura curricular que promova um ensino voltado mais para o
bacharelado do que para as necessidades dos cursos de licenciatura, o não desenvolvimento de um
trabalho que promova habilidades específicas para o trato com os temas transversais.

No intuito de promover uma maior discussão acerca das questões vinculadas a comunidade LGBT, foi
que se desenvolveu essa proposta de oficina. O objetivo da oficina foi o despertar para a função do
professor enquanto mediador de conhecimentos em sala de aula, e de chamar a atenção para a
função do futuro professor de Geografia enquanto promotor do direito à cidadania e à garantia dos
direitos civis daqueles que estão sob sua supervisão em sua sala de aula.
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