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RESUMO

A presente pesquisa possui caráter qualitativo e objetivou identificar e investigar as possíveis técnicas
de ensino para abordar a temática sexualidade humana em sala de aula com alunos dos ensinos
médio e fundamental maior. Percebeuse, a partir da exploração de trabalhos já existentes, que a
temática educação sexual é trabalhada no sistema regular de ensino apenas de modo transversal e a
maneira como a mesma tem sido aventada no ambiente escolar fica a critério do profissional de
educação. Além disso, constatouse que o assunto tem sido abordado com ênfase nos aspectos
relacionados aos cuidados necessários à iniciação sexual, tais como a prevenção de infecções
sexualmente transmissíveis e da gravidez na adolescência, sem que haja uma preocupação em
destrinchar as subjetividades inerentes às orientações sexuais e identidades de gênero intrínsecas à
condição humana. A pesquisa demonstrou que diversos educadores reconhecem a falta de preparo
para lidar com o assunto e que tais dificuldades interferem na efetivação e no aprofundamento do
conteúdo dentro do ambiente escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Orientação sexual. identidade de gênero. diversidade sexual. metodologia do
ensino. educação sexual.

ABSTRACT

The present research has a qualitative character and aims to identify and investigate the possible
teaching techniques to approach the theme of human sexuality in the classroom with students of
higher school and elementary education. It was possible to perceive, from the exploration of existing
works, that the issue of sex education is worked in the regular education system only transversally and
the way it has been proposed in the school environment is at the discretion of the education
professional. In addition, it has been found that the subject has been addressed with emphasis on the
aspects related to the care required for sexual initiation, such as the prevention of sexually transmitted
infeccions and teenage pregnancy, with no concern to disentangle the subjectivities inherent in the
guidelines sexual and gender identities intrinsic to the human condition. Research has shown that
several educators acknowledge the lack of preparedness to deal with the subject and that such
difficulties interfere in the effectiveness and deepening of content within the school environment.

KEYWORDS: Sexual Orientation. gender identity. sexual diversity. teaching methodology. sexual
education.

RESUMEN

La presente investigación tiene carácter cualitativo y objetivó identificar e investigar las posibles
técnicas de enseñanza para abordar la temática sexualidad humana en sala de clase con alumnos de
las enseñanzas media y fundamental mayor. Se percibió, a partir de la explotación de trabajos ya
existentes, que la temática educación sexual es trabajada en el sistema regular de enseñanza apenas
de modo transversal y la manera como la misma ha sido aventada en el ambiente escolar queda a
criterio del profesional de educación. Además, se constató que el tema ha sido abordado con énfasis
en los aspectos relacionados a los cuidados necesarios a la iniciación sexual, tales como la
prevención de infecciones sexualmente transmisibles y del embarazo en la adolescencia, sin que
haya una preocupación en desentrañar las subjetividades inherentes a las orientaciones sexuales e
identidades de género intrínsecas a la condición humana. La investigación demostró que diversos
educadores reconocen la falta de preparación para lidiar con el asunto y que tales dificultades
interfieren en la efectividad y en la profundización del contenido dentro del ambiente escolar.

PALABRAS CLAVE: Orientación sexual. identidad de gênero. diversidad sexual. metodología de la
enseñanza. educación sexual.
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1 INTRODUÇÃO

As informações contidas nesta pesquisa e as reflexões que podem ser desencadeadas pelos
profissionais da educação a partir da realização deste trabalho pretendem fomentar reflexões em
torno da despatologização da homossexualidade e da transexualidade, levando alunos, educadores e
profissionais de educação a refletir de que não se tratam, as mesmas, de desvios de conduta e/ou
uma infeliz escolha por parte de quem apresenta a manifestação de sua sexualidade diferente da
heterossexual.

Os resultados obtidos nesta pesquisa oferecem subsídios para que profissionais de educação possam
refletir que, a partir da compreensão de aspectos da sexualidade humana, é possível lidar melhor com
a temática da diversidade sexual em sala de aula, seja em sua abordagem durante a realização de
atividades no ambiente escolar ou durante a relação que desenvolvam com seus alunos nos espaços
extraclasse. Além disso, visa estabelecer uma série de alternativas que esclareçam os mais variados
trabalhadores da educação sobre os direitos e o caráter nãopatológico da manifestação sexual de
pessoas LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Pessoas Queer e Intersexo
e outros).

Trabalhar conceitos da sexualidade humana, questões de gênero, papel social e as diferenças entre
as orientações sexuais é uma das formas de ampliar os conhecimentos dos profissionais da educação
para que estes possam lidar com este público de modo a garantir a sua cidadania nos espaços
públicos e privados.

Este trabalho visa contribuir para que gestores de instituições de ensino das redes pública e privada
possam identificar como os profissionais e a instituição estão lidando com a temática e adotem
medidas de trabalhála de forma a garantir que pessoas LGBTQI+ sejam respeitadas em suas
peculiaridades. Além disso, esclarece que ampliar os conhecimentos acerca do modo como os
assuntos atinentes à diversidade sexual têm sido aventados na escola é um modo de,
epistemologicamente, contribuir para a ampliação da compreensão de sua dinâmica em todas as
esferas sociais, garantindo que, principalmente, os alunos não tenham os seus direitos violados por
conta de sua orientação sexual e identidade de gênero.

A presente pesquisa possui caracteres exploratório, descritivo e explicativo visto que busca
estabelecer uma maior familiarização com a temática e como a mesma tem sido abordada e
trabalhada na escola e compreendida por parte dos diversos profissionais de educação. Alem disso,
pretende identificar e descrever variáveis que estejam relacionadas ao modo como o assunto tem sido
abordado pelos professores e como este tem sido compreendido por parte dos diversos profissionais
de educação identificando e evidenciando os possíveis fatores que estejam relacionados a tais
concepções.

Não se optou por fazer uma pesquisa de campo visto que, para tal intento, seria necessário identificar
previamente se existe alguma escola que aborda a temática conforme as diretrizes estipuladas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s). Não foram encontradas limitações metodológicas para a
realização da pesquisa visto que já existe conteúdo cientifico disponível que trata deste assunto.

A metodologia empregada foi do tipo “estado da arte” que sistematiza e avalia a produção em
determinada área do conhecimento num período previamente estabelecido e que tende a facilitar a
dinamização dos fatores que se pretende avaliar (MEGID NETO, 1999). Apregoanos, Baptista (1999)
que este tipo de pesquisa permite ao pesquisador a elaboração de uma síntese de maneira mais
simples por possuir característica qualiquantitativa em que a análise qualitativa dos dados
quantitativos busca “uma síntese unificadora do conhecimento”. Para Gamboa (1987), esse tipo de
pesquisa dá maior visibilidade à produção por permitir uma reflexão crítica sobre a mesma facilitando
o acesso e a utilização das experiências realizadas.
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A pesquisa tem o fim de avaliar as produções textuais já existentes de modo a verificar o quanto as
mesmas podem contribuir para orientar os profissionais da educação quanto à abordagem da
diversidade sexual em sala de aula ou demais atividades escolares.

2 ABORDAGEM DA TEMÁTICA DIVERSIDADE SEXUAL NO AMBIENTE ESCOLAR

A temática sexualidade humana tem sido amplamente abordada na atualidade em diversos setores da
sociedade. O início do século XXI, em comparação a períodos transatos da História da Humanidade,
tem se caracterizado pela abertura que os meios de comunicação de massa têm concedido à
desmistificação do tema e, sobretudo, a despatologização da homossexualidade e, mais
recentemente, da transexualidade.

A Associação Americana de Psiquiatria removeu, em 1973, a homossexualidade da lista de
desordens mentais, recusandose a continuar considerando os homossexuais como diferentes ou
passíveis de correção. Em 1975 a Associação Americana de Psicologia já tinha situado a
homossexualidade dentro das orientações sexuais e não entre os distúrbios e doenças psicológicas.
O mesmo aconteceu com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que também passou a não
considerar a homossexualidade como uma doença, a partir de 1986. (NUNES e RAMOS, 2008, p. 3)

Em junho de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a retirada da transexualidade
da lista de doenças mentais. De acordo com a CID11, a nova versão da Classificação Internacional
de Doenças, a transexualidade foi reclassificada de “distúrbio de identidade de gênero” para
“incongruência de gênero” e transferida para a categoria, a de saúde sexual, ao invés de categorizada
como transtorno de saúde mental. (OMS, 2018)

Entretanto, apesar de os avanços e esforços empreendidos no sentido de combater o preconceito
contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Pessoas Queer e Intersexo e outros
(LGBTQI+), o assunto ainda tem sido cogitado de modo incipiente e com bastante dificuldade por
parte de professores e demais profissionais da educação. Reconhecer que existe a predominância da
heteronormatividade, imposta socialmente, no tocante à sexualidade e ter disposição para enfrentála
requer que o profissional lide, muitas vezes, com preconceitos arraigados acerca da questão, o que
pode interferir no processo de ensinoaprendizagem em sala de aula e, consequentemente, no
respeito pela forma como o outro manifesta a sua sexualidade independentemente da orientação
sexual ou identidade de gênero que possua.

Não obstante a exposição do assunto em veículos de comunicação de massa que desmistificam a
temática e esclarecem a sociedade sobre o caráter natural das diversas formas de orientação sexual,
falar sobre sexualidade requer que o(a) educador(a), inevitavelmente, mantenha contato íntimo com
as suas próprias considerações acerca do assunto e, para além disso, com as opiniões e avaliações
daqueles(as) que serão os ouvintes e coparticipantes da atividade. Para os demais profissionais da
educação, atender e acolher alunos homossexuais ou transexuais e abordar a questão com
naturalidade requer uma compreensão mínima acerca da sexualidade humana a fim de que atitudes
preconceituosas não venham interferir nas relações interpessoais que são desenvolvidas nestes
espaços.

Falar de orientação sexual e identidade de gênero requer, para além dos conhecimentos necessários
à abordagem do assunto, a disposição de se defrontar com uma temática repleta de controvérsias e
enfoques orientados por concepções culturais, religiosas e sociais. Desta forma, os mitos e
preconceitos que envolvem o tema são, muitas vezes, sustentados por argumentos arcaicos que
sobrevivem ao longo da história e sobrepujam tentativas de desmistificação do assunto que, há muito,
já conta com contribuições das ciências naturais e sociais que oferecem importantes informações que
subsidiam toda forma de combate ao preconceito e à discriminação.
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Nesse sentido, Gayle Rubin (2003) ao lançar uma defesa política da diversidade sexual ou de
sexualidades alternativas, argumenta:

“Chegou o tempo de pensar sobre o sexo. Para alguns a sexualidade pode
parecer um tópico sem importância, um desvio frívolo de problemas mais
críticos como a pobreza, guerra, racismo, fome ou aniquilamento nuclear. Mas
é em tempos como esse, quando vivemos com a possibilidade de destruição
sem precedentes, que as pessoas são mais propensas a se tornarem
perigosamente malucas sobre a sexualidade. Conflitos contemporâneos sobre
valores sexuais e condutas eróticas [...] passam a ter um imenso peso
simbólico. Disputas sobre o comportamento sexual muitas vezes se tornam o
veículo para deslocar ansiedades sociais, e descarregar a concomitante
intensidade emocional. Consequentemente, a sexualidade deveria ser tratada
com especial atenção em tempos de grande estresse social”.

De acordo com Schiavo e Silva apud Silva e Megid Neto (2006) as normas e os comportamentos que
estão ligados à questão da sexualidade no contexto sociohistóricocultural sempre foram norteados
por valores e princípios religiosos e ligados, posteriormente, à fertilidade e às relações de convivência
que iam sendo estabelecidas pelos grupos sociais.

O assunto sexualidade, desta forma, tem ocupado espaços sociais os mais diversos e sua abordagem
tem sido feita por profissionais, líderes religiosos, professores, educadores e pelos mais diversos
atores espalhados por inúmeros setores sociais. A mídia, a igreja, a família, a escola e demais
espaços de educação informal tem tratado do assunto e o que se tem percebido é o despreparo
daqueles que tem ventilado a questão e que trazem à tona, em muitas ocasiões, considerações
dotadas de preconceito e que evidenciam falta de informação acerca do assunto.

Entretanto, não obstante a necessidade que urge de se tratar o tema com vistas a desmistificar
questões relacionadas à diversidade sexual, falar de sexualidade requer o defrontarse com tabus e,
por vezes, nem mesmo no seio familiar a temática tem sido discutida com facilidade. Idem para os
ambientes escolares. Diante dessa perspectiva Foucault apud Quirino e Rocha (2012) afirma que é
uma característica das sociedades modernas incentivarem o discurso sobre o sexo, entretanto,
valorizandoo como “o segredo”.

A escola tem sido apontada atualmente como um importante espaço de intervenção sobre a
sexualidade adolescente, afirmanos Altmann (2003). De acordo com a autora, a sexualidade no
período da adolescência adquiriu uma dimensão de problema social mais do que um problema moral,
é e vista, atualmente, como um problema de saúde publica. O ambiente escolar, desta forma,
revelase como um local em que a implementação de políticas públicas pode ser feita de modo
privilegiado com o objetivo de promover a saúde de crianças e adolescentes. Para a pesquisadora
(2003), “a intenção de introduzir esse assunto no âmbito escolar tornase evidente pela inserção nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, da temática orientação sexual, apenas de forma transversal”.

Embora tais parâmetros ressaltem a necessidade de se tratar a sexualidade como tema transversal,
na visão de Dinis (2008) não há nada no documento que enfatize com mais especificidade a
necessidade de se abordar conceitos mais amplos acerca das diferentes formas de orientação sexual
bem como das identidades cis e transgênero. O documento menciona apenas o respeito à
“diversidade de valores, crenças e comportamentos existentes e relativos à sexualidade, desde que
seja garantida a dignidade do ser humano” (BRASIL, 1997). Sendo assim, fica a cargo do educador
identificar a necessidade de abordar questões relacionadas à identidade de gênero e orientação
sexual o que pode comprometer ou ainda reforçar o preconceito e dificuldade de trazer à tona a
questão.
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Sem uma referência explícita ao tema da discriminação contra homossexuais
e outras diversidades sexuais (como travestis, transexuais, bissexuais etc.) no
espaço escolar, resta ao/à educador/a apenas a interpretação da necessidade
ou não da inclusão do tema a partir da leitura dos objetivos, já que pode
interpretálos apenas como a necessidade de questionar as representações
sociais acerca do masculino e do feminino, sem mencionar outras práticas
sexuais que sejam divergentes da norma heterossexual. [...] Qualquer
brasileira/o pode se lembrar facilmente de vários nomes da política nacional
que defendem publicamente causas ligadas aos direitos das minorias étnicas
e raciais, aos direitos da mulher e aos direitos de presidiários/as, mas que se
escondem quando o assunto em pauta é o combate à homofobia. (DINIS,
2008).

Conforme Rosistolato (2009), “a construção de propostas de intervenção escolar na socialização
afetivosexual dos adolescentes promove a redefinição de classificações coletivas referentes aos
papéis sociais tanto da família quanto da escola”. Para o pesquisador, as iniciativas para a criação de
espaços escolares no debate sobre a sexualidade dos adolescentes remontam do início do século XX
e ganham legitimidade com a publicação dos PCN´s. A partir de então a escola ganha legalidade para
desenvolver projetos estruturados a partir de três blocos de conteúdo sendo eles o “corpo” (matriz da
sexualidade), as “relações de gênero” e a “prevenção a doenças sexualmente transmissíveis” em todo
o território nacional.

A legalidade dos PCN´s, no entanto, não garante uma efetiva abordagem do assunto visto que os
educadores não são/foram preparados em nenhum momento para tratar da questão em sala de aula
ou demais espaços. Almeida (2011) demonstranos que os próprios textos do PCN evidenciam a
necessidade de o educador ter acesso à formação específica para tratar de sexualidade na escola, o
que permitiria a construção de uma postura profissional e consciente para a abordagem da temática.

A falta de informação no tocante aos inúmeros tipos de orientação sexual atrelada ao preconceito e às
inúmeras formas de discriminação em sala de aula e demais ambientes de educacionais demonstram
a necessidade de formação dos profissionais incumbidos de conduzir tais temáticas.

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) publica em maio de
2007 em seu caderno número 4 “Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer diferenças e
superar preconceitos” uma série de iniciativas capitaneadas pelo Ministério da Educação com o fim de
combater os preconceitos no seio do ambiente escolar:

O Governo Federal, em maio de 2004, lançou, em parceria com o movimento
social LGBT, o Programa Brasil sem Homofobia (BSH), cujo plano de ações
situa o direito à educação entre os seus principais eixos. Signatário do
Programa, o Ministério da Educação comprometeuse a implementar, em
todos os níveis e modalidades de ensino, ações voltadas à promoção do
reconhecimento da diversidade sexual e ao enfrentamento do preconceito, da
discriminação e da violência em virtude de orientação sexual ou identidade de
gênero. Para isso, entre outras ações, a Secad/MEC desenvolveu entre 2005
e 2006 o projeto Formação de Profissionais da Educação para a Cidadania e
Diversidade Sexual, com a finalidade de promover, por meio de cursos de
formação e capacitação, posturas de respeito a todas as diferenças que
constituem a sociedade brasileira, em especial, as relativas à diversidade de
orientação sexual e de identidade de gênero. (HENRIQUES, 2007)
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Estar disposto a discutir a temática sexualidade na escola requer, por parte do educador, uma postura
crítica diante do seu fazer profissional. Para Almeida (2011), “Se por um lado alguns grupos defendem
a união ‘educação/sexualidade’, outros mantêm reservas quanto ao papel da escola na educação
sexual dos alunos”. Para o autor:

Acreditase que essa divergência traz à tona implicações subjetivas da
construção da sexualidade dos educadores: disponibilidade interna em
abordar temas polêmicos permeados de valorações pessoais, temporais e
culturais, em ampliar os espaços de vivências, estabelecendo relações
extramuros e ainda, em resgatar e discutir o papel da escola e sua concepção
pedagógica. (ALMEIDA, 2011)

Para Silva e Megid Neto (2006) a educação sexual de crianças e de jovens foi algo que sempre
existiu, mas esteve prenhe de posturas omissas e repressoras deixando em segundo plano um modo
de educação dialogal, humanista e libertário. Para os autores (2006), desde o nascimento da criança
a família imprime o que é permitido ou não em matéria de sexualidade, algo que nem sempre é feito
de modo verbalizado. Sendo assim, ao chegar à escola os professores repassam, consciente ou
inconscientemente, noções sobre sexualidade e educação sexual por meio de verbalizações e/ou
atitudes, noções essas que recebem reforço dos meios de comunicação, podendo ser positivas e
instrutivas ou repressoras e castradoras.

Não bastassem as resistências internas em relação ao assunto, desde 2015 e 2016, tanto no Senado
Federal quanto na Câmara, tramitam projetos de lei que alteram a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) de modo a nela inserir um “programa escola sem partido” (BRASIL, 2015a;
2016a). Os vínculos dos projetos com o movimento são explicitados nos próprios projetos de lei e a
aposta numa relação antagônica entre professores e alunos e pais segue sendo a tônica dos
documentos. Para Macedo (2017), em ambos os projetos, incitase as secretarias de educação a
criarem “um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao
descumprimento desta Lei, assegurado o anonimato”. Isto significa que qualquer pessoa contrária à
inserção de temáticas de gênero e sexualidade nas escolas pode se opor a trabalhos de educação
em diversidade sexual sem ser identificada, dificultando ainda mais as iniciativas de combate ao
preconceito e discriminação contra pessoas LGBTQI+.

Silva e Megid Neto (2006) em estudo realizado com o objetivo de analisar as produções de
pósgraduação brasileiras sobre formação de professores/educadores para o trabalho com educação
sexual nos vários níveis escolares identificaram uma série de questões relevantes ao assunto. Para
os autores (2006), diversos são os profissionais e educadores que, pela própria profissão, acabam
podendo abordar o tema nas escolas como, por exemplo, os egressos de cursos de Medicina, de
Enfermagem, de Psicologia e de Serviço Social. Levandose em conta a responsabilidade dos futuros
profissionais que irão atuar com um público bastante diverso em seu exercício diário, os estudiosos
chegaram à conclusão de que é pequena a quantidade de pesquisas que subsidiam práxis no tocante
à questão educação sexual. Além disso, algumas pesquisas analisadas por Silva e Megid Neto (2006)
apontaram os limites ou dificuldades para a implantação da Educação Sexual nas escolas. Para os
autores o fator mais relevante é a falta de preparo dos profissionais, cujas causas podem estar
relacionadas a fatores pessoais, científicos, institucionais ou oficiais e, nesse último caso, gerados por
programas de políticas públicas insuficientes para garantirem a formação continuada para a
abordagem da temática.

Os professores/educadores encontram dificuldades em trabalhar a partir dos
saberes dos alunos, pois os percebem como objetos de suas ações. A
preocupação não está em ouvi-los, mas em transmitir-lhes informações.
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Outros profissionais preocupam-se em controlar ou cercear a sexualidade dos
educandos. Relatos de posturas indicam que os professores/educadores não
conseguem lidar com a sexualidade infantil, têm dificuldades com a
homossexualidade e as relações de gênero e tendem a abordar a Educação
Sexual de forma desigual para ambos os sexos, perpetuando com essa prática
a discriminação e os estereótipos. Apesar disso, alguns profissionais
revelam-se dispostos a manter uma relação de diálogo e confiança com os
alunos. Tais posturas e práticas acabam por levar a uma visão reducionista e
simplificadora sobre sexo, privilegiando um enfoque biologicista e higienista,
em que predomina o discurso do medo e da doença, sem dar amplitude à
questão da sexualidade. Várias pesquisas apontam que os
professores/educadores são favoráveis à inclusão da Educação Sexual nos
cursos de formação inicial e reconhecem a necessidade de ações e
intervenções educativas que lhes possibilite reverem seus conceitos e
preconceitos. (SILVA E MEGID NETO, 2006)

Dentre os aspectos que representam as maiores dificuldades enfrentadas por parte dos
professores(as) e educadores(as), tão relevante quanto a falta de informação/capacitação é a
dificuldade, por parte dos profissionais de educação, de lidar com diversidade sexual. Em projeto
intitulado “Educando para a Diversidade”, França e Rabelo (2012) compartilham a experiência de um
trabalho desenvolvido com jovens de escolas públicas estaduais da Cidade de Aracaju que
frequentam os Serviços de Convivência de Fortalecimento de Vínculos oferecidos nos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS). O projeto, segundo as autoras, constituise numa
experiência inovadora no que tange ao debate e intervenção acerca da nãodiscriminação pela
identidade de gênero e orientação sexual. Durante a sistematização das experiências adquiridas com
a realização do trabalho as autoras demonstraram que a luta pelos direitos humanos e pelo combate
à homofobia é possível a “qualquer educador(a), contemplando uma proposta políticometodológica
de uma experiência que já mostra resultados em uma variada camada de atores/atrizes sociais”.

Entendese, assim, que o processo educativo adquire diferentes contornos e
pode, como foi o caso do projeto, associar conhecimentos à conquista do
direito de se relacionarem socialmente, ou seja, de estabelecerem vínculos
sociais e, mesmo que ainda timidamente, uma identidade coletiva que vem
inclusive operando na construção de uma solidariedade entre os participantes.
Emerge, nesse sentido, a necessidade de coletivizar cada vez mais ações,
criando campos de discussão para que, num processo contínuo, a sociedade,
em especial o movimento LGBT, se apropriem de uma das mais importantes
formas de inserção, que é a sua inscrição no espaço efetivamente público,
para que as questões relacionadas à exclusão de LGBT´s sejam debatidas e
defendidas por aqueles que a vivenciam cotidianamente. (FRANÇA e
RABELO, 2012)

Diante da dificuldade, portanto, de lidar com o tema e com a questão da diversidade sexual, o silêncio
e o não reconhecimento de que o assunto é algo presente na vivência cotidiana de alunos pode
demonstrar uma forma dissimulada de preconceito por parte de educadores. Dinis (2011) afirmanos
que esse silenciamento pode ser interpretado como omissão quando aparecem casos de violência
física ou verbal sofrida por estudantes que expressam sua diferença sexual e de gênero, e que é
compartilhado pelas(os) professoras(es) que evitam discutir o tema da diversidade sexual e de gênero
nas escolas. Louro apud Dinis (2011) afirmanos que ao não falar a respeito deles (gays) e delas
(lésbicas), 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 
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aparece como uma espécie de garantia da ‘norma’.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiunos identificar que, embora a literatura apresente evidências de que
alguns profissionais de educação e instituições de ensino mostremse abertos e disponíveis para
abordar a temática sexualidade humana no ambiente escolar, a falta de preparo técnico e mesmo o
desconforto que muitos sentem em manter contato com o assunto prejudicam o processo de
ensinoaprendizagem e, sobretudo, acabam por naturalizar e reforçar preconceitos ainda bastante
arraigados em relação ao assunto. Falar sobre orientação sexual e identidade de gênero no ambiente
escolar pressupõe, deste modo, a capacitação, a reciclagem e o acompanhamento do trabalho dos
educadores, caracterizando um espírito de formação permanente. Tendo em vista que os PCN´s
pressupõem o desenvolvimento da temática apenas de forma transversal, seria de bom alvitre que as
instituições de ensino assumissem o compromisso de trazer o assunto à lume tendo como ponto de
partida um curso inicial que abordasse os passos básicos para a implantação de programas de
educação sexual nas escolas que incluam respeito à diversidade, aspectos biológicos, psicológicos e
temas sociais emergentes. Além disso, são imprescindíveis técnicas e abordagens que procurem
gerar reflexão, auxiliando o educador a lidar com suas dificuldades, barreiras e seus preconceitos
diante do tema da sexualidade. Dessa forma, os educadores estariam constantemente refletindo
sobre a teoria e a prática da abordagem dos temas orientação sexual e identidade de gênero na
escola, recebendo subsídios, trocando experiências, num processo de formação continuada de modo
que o envolvimento constante com o tema da sexualidade favorecesse aos educadores a
identificação das principais dificuldades, interesses e desejos dos alunos promovendo o avanço, o
conhecimento e o domínio da questão.
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