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                                 “Monstruação” 

João teve vários nomes durante a vida. O primeiro deles, Maria 
João, ganhou na pracinha onde brincava, em frente a casa 
onde morava com os pais e as três irmãs, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro. Ele não entendia, assim como não entendia por 
que não podia andar sem camisa como o pai. “Virar mocinha” 
soava como uma sentença de morte. Quando a “monstruação” 
veio, João não se permitia sentir cólica ou TPM, surrava os 
seios e forçava a corcunda para ver se escondia os 
“apêndices”. Era o começo de sua batalha contra o próprio 
corpo, travada até hoje (NERY, 2011, p.14) 



 

RESUMO 

 
Esta pesquisa parte do pressuposto de que a inclusão das temáticas gênero e sexualidade é 
essencial no planejamento docente, tendo em vista a necessidade de a escola contribuir 
para o rompimento de ideias preconcebidas e cristalizadas na sociedade. O objetivo geral 
do trabalho consiste em analisar como os discursos de gênero e de sexualidade se 
constituem nos planejamentos dos estágios curriculares supervisionados (dos anos 2017 e 
2018) dos cursos de Pedagogia - Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul (Uergs). Para atingir esta meta, buscou-se identificar se as temáticas gênero e 
sexualidade são contempladas nos planejamentos dos estágios curriculares 
supervisionados; verificar como as propostas de atividades nas temáticas gênero e 
sexualidade aparecem nos planejamentos dos estágios curriculares supervisionados; 
compreender os sentidos dos discursos nas temáticas gênero e sexualidade concebidos 
como explícitos, implícitos e silenciados presentes nos planejamentos dos estágios 
curriculares supervisionados; propor, como produto da pesquisa, material educativo para 
profissionais da educação básica, que os(as) auxiliem para o trabalho nas temáticas gênero 
e sexualidade. A base teórica que dá sustentação à pesquisa contempla perspectivas 
conceituais sobre gênero, sexualidade, educação, estágio curricular e formação discursiva. 
Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa básica, descritiva e 
documental com abordagem mista. Constituíram-se como corpus de análise 247 
planejamentos (100% dos materiais) das três modalidades de estágio curricular de seis 
cursos de Pedagogia - Licenciatura da Uergs: Educação Infantil (estágio I), Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (estágio II) e Educação de Jovens e Adultos - EJA (estágio III). Os 
cursos estão localizados nas Unidades Universitárias de Alegrete, Bagé, Osório, Porto 
Alegre, São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga. A análise dos dados se utilizou da 
análise de conteúdo (AC) e da análise do discurso (AD). Os resultados da pesquisa 
apontam que 24 planejamentos (9,8% do total analisado) trouxeram enunciados com 
discursos (explícitos, implícitos e silenciados) nas temáticas gênero e sexualidade. A partir 
das categorias da AC dos planejamentos, foram criados sete blocos de análise: Brinquedo e 
Brincar, Bullyng, Diversidade, Família, Mulher na Mídia, Sexo e Sexualidade e Violência 
Doméstica. Para a realização da AD dos planejamentos (tendo em vista os discursos 
explícitos, implícitos e silenciados) foram utilizados os aparatos teóricos do francês Michel 
Pêcheux e da brasileira Eni Orlandi. Constatou-se que a maioria dos planejamentos 
apresentou discursos silenciados nas temáticas gênero e sexualidade. O produto 
educacional proposto, intitulado Por que educar para a diversidade de gênero e de 
sexualidade? Orientações para a formação de profissionais da Educação Básica, visa 
contribuir com o processo formativo nas temáticas gênero e sexualidade dos(as) 
profissionais em educação que atuam nas redes de ensino (educadores/as, 
bibliotecários/as, orientadores/as educacionais, etc.) e dos(as) acadêmicos(as) dos cursos 
de formação de professores(as) que atuam/atuarão na Educação Básica. Busca-se, por 
meio de tal material, colaborar para a transformação da realidade social de preconceito, 
discriminação e exclusão existente no ambiente educacional.  
 
Palavras-chave: Gênero e sexualidade. Educação Básica. Planejamento docente. Estágio 

curricular supervisionado. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

This research is based on the assumption that the inclusion of gender and sexuality themes 
is essential in teaching planning, considering that the school needs to contribute to the 
breaking of preconceived and crystallized ideas in society. The general objective is to 
analyze how the discourses of gender and sexuality are constituted in the planning of the 
supervised curricular internships (from the years 2017 and 2018) of the Pedagogy courses - 
Degree from the State University of Rio Grande do Sul (Uergs). To achieve this goal, we 
sought to identify whether gender and sexuality themes are included in the planning of 
supervised curricular internships; verify how the proposals for activities on the themes of 
gender and sexuality appear in the planning of supervised curricular internships; understand 
the meanings of speeches on the themes of gender and sexuality conceived as explicit, 
implicit and silenced present in the planning of supervised curricular internships; propose, as 
a research product, educational material for basic education professionals, to assist them in 
working on gender and sexuality themes. The theoretical support to the research includes 
conceptual perspectives on gender, sexuality, education, curricular teacher training and 
discursive formation. As for the methodological procedures, it is a basic, descriptive and 
documentary research with mixed approach. A corpus of analysis consisted of 247 plans 
(100% of the materials) of the three types of curricular internship of six Uergs’Education 
teacher training courses: Early Childhood Education (stage I), Early Years of Elementary 
School (stage II) and Youth and Adult Education - EJA (stage III). The courses happen in 
different University Units: in Alegrete, Bagé, Osório, Porto Alegre, São Francisco de Paula 
and São Luiz Gonzaga – towns and cities in different sights of  Rio Grande do Sul, the most 
southern state of Brazil. Data analysis used content analysis (CA) and discourse analysis 
(DA). The research results show that 24 plans (9.8% of the total analyzed) brought up 
statements with speeches (explicit, implicit and silenced) on the themes of gender and 
sexuality. From the categories of the planning CA, 7 blocks of analysis have beencreated: 
Toy and Play, Bullyng, Diversity, Family, Women in the Media, Sex and Sexuality and 
Domestic Violence. To carry out the DA of the plans (in view of the explicit, implicit and 
silenced speeches), the theoretical apparatus of the French author, Michel Pêcheux, and the 
Brazilian, Eni Orlandi, have been used. It was found that most of the plans are silent about t 
themes of gender and sexuality. The proposed educational product, entitled Why educate for 
gender and sexuality diversity? Guidelines for the training of professionals in Basic 
Education, aims at contributing to the formative process in the themes of gender and 
sexuality of teachers and other school professionals who work in education networks 
(educators, librarians, advisors educational, etc.) and the academics of teacher training 
courses who are being trained to work in Basic Education. It seeks, through such material, to 
help in the transformation of the social reality of gender and sex prejudice, discrimination and 
exclusion in the educational environment. 
 
Keywords: Gender and sexuality. Basic education. Teacher planning. Supervised teacher 
training. 
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13 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

O presente estudo tem como ambiente a escola, e, como elemento central, a 

importância do planejamento na docência em relação às temáticas gênero e  

sexualidade. Em muitos sentidos e para muitos temas de inclusão, a escola, como 

uma das instâncias sociais responsáveis pelo desenvolvimento individual e coletivo 

dos sujeitos, tem demonstrado fragilidade na condução do processo educativo de 

desconstrução de preconceitos e discriminações socialmente adquiridos, de modo 

que, por muitas vezes, as ações discriminatórias são produzidas e reproduzidas no 

próprio ambiente escolar. 

Torna-se necessário explanar, sobretudo, o que se pretende analisar quando 

se aborda “gênero” e “sexualidade”. Primeiramente, esclarece-se que quando se fala 

em gênero, abrem-se as portas para o caráter social do que venha a ser o 

“masculino” e o “feminino”. Esta observação se aplica, sobretudo, para a vida da 

mulher, seja em relação ao trabalho, seja em relação ao corpo, ao prazer, aos 

afetos, à escolarização, às formas de expressão, às manifestações artísticas, aos 

modos de inserção na economia, na política, no campo jurídico, e também às 

opressões e desigualdades das quais muitas vezes são vítimas.  

Louro (1997, p.21) se aprofunda nas questões que desigualam os gêneros, 

enfatizando que não são propriamente as características sexuais que os 

diferenciam, mas é a maneira como essas características são representadas ou 

valorizadas: 

 

aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, 
efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada 
sociedade e em um dado momento histórico. Para que se 
compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa 
sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim 
tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai se 
constituir, então, através de uma nova linguagem, na qual gênero 
será um conceito fundamental.  
 
 

O sexólogo John Money introduziu a distinção terminológica entre sexo 

biológico e gênero como um papel social em 1955. Pretendeu-se, dessa maneira, 

direcionar o debate ao campo do social, pois é nele que se constroem e se 

reproduzem as relações de igualdade ou de desigualdade entre os sujeitos. Louro 

(1997, p.22) enfatiza que “as justificativas para as desigualdades precisariam ser 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Money
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_entre_sexo_e_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_entre_sexo_e_g%C3%AAnero
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buscadas não nas diferenças biológicas, mas sim nos arranjos sociais, na história, 

nas condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas de representação”.  

Destaca-se que, desde então, grande parte dos discursos sobre gênero, de 

algum modo, passa a incluir ou englobar as questões de sexualidade. Por isso, 

torna-se importante, sobretudo, tentar estabelecer algumas distinções entre gênero 

e sexualidade, ou entre identidades de gênero e identidades sexuais neste estudo. 

Louro (1997, p.26, grifos nossos), apresenta definições sobre essas individualidades 

ao argumentar que as identidades sexuais dos indivíduos 

 

se constituiriam, pois, através das maneiras como vivem sua 
sexualidade, com parceiros(as) do mesmo sexo, do sexo oposto, de 
ambos os sexos ou sem parceiros(as). Por outro lado, os sujeitos 
também se identificam, social e historicamente, como masculinos ou 
femininos e assim constroem suas identidades de gênero. Ora, é 
evidente que essas identidades (sexuais e de gênero) estão 
profundamente inter-relacionadas; nossa linguagem e nossas 
práticas muito frequentemente as confundem, tornando difícil pensá-
las distintivamente. No entanto, elas não são a mesma coisa. 
Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, 
homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem 
ser negros, brancos, ou índios, ricos ou pobres etc.). O que importa 
aqui considerar é que - tanto na dinâmica do gênero como na 
dinâmica da sexualidade - as identidades são sempre construídas, 
elas não são dadas ou acabadas num determinado momento. Não é 
possível fixar um momento - seja esse o nascimento, a adolescência, 
ou a maturidade - que possa ser tomado como aquele em que a 
identidade sexual e/ou a identidade de gênero seja "assentada" ou 
estabelecida. As identidades estão sempre se constituindo, elas são 
instáveis e, portanto, passíveis de transformação.  
 

 

Portanto, cabe verificar quando e onde se estabelecem as identidades de 

gênero e sexualidade na sociedade. De acordo com Ferreira (2015), ainda hoje as 

escolas continuam desempenhando vários papéis relacionados com a diferença de 

gênero, reproduzindo as desigualdades. Assim, por exemplo, quando tentam 

transmitir conhecimentos às(aos) estudantes, as escolas seguem as regras da 

divisão sexual do trabalho na sociedade, preparando as mulheres para posições 

semelhantes àquelas de suas mães e de outros membros de seu sexo.  
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As mulheres são identificadas com a arena privada da casa e das 
relações pessoais e os homens, com o espaço público, da produção 
e da política. Pode-se perceber claramente essa separação até 
mesmo nas atividades dentro da escola, nos exercícios de cada 
disciplina considerados ‘naturalmente’ masculinos ou femininos ou, 
inicialmente, até mesmo com as questões de acesso à escola 
(FERREIRA, 2015. p.43). 

 

Muitas obras e textos, tais como Documentos de Identidade: uma introdução 

às teorias do currículo1, de Tomaz Tadeu da Silva, O corpo educado: pedagogias da 

sexualidade2, de Guacira Lopes Louro e Escola, currículo e produção de diferenças 

e desigualdades de gênero3, de Dagmar Meyer, as concepções de gênero e 

sexualidade aparecem ligadas à questão do currículo. Portanto, é de se esperar que 

tanto o currículo escolar como aquele dos cursos de formação de professores(as) 

atuem em contextos educacionais, contendo propostas para o desenvolvimento de 

trabalho com gênero e sexualidade, papéis sociais, aceitação da diferença e 

integração social. No entanto, constata-se, conforme exposto nas obras 

mencionadas, que mesmo que conceitos subjetivos referentes a esses tópicos 

estejam propostos no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, em sua 

maioria, as temáticas ainda não se encontram presentes nas propostas e 

planejamentos da prática. 

Silva (2000, p. 168) ressalta que o “poder está inscrito no currículo”. A seleção 

dos conhecimentos é reveladora das divisões sociais e da legitimação de alguns 

grupos em detrimento dos outros. Para esse autor, o poder é precisamente “aquilo 

que divide o currículo - que diz o que é conhecimento e o que não é - e aquilo que 

essa divisão divide - que estabelece desigualdades entre indivíduos e grupos 

sociais”. Assim, a escola, tendo em seu “poder” a legitimação daquilo que deve ser 

ensinado ou não, muitas vezes continua sendo a reprodutora e produtora de 

instaurações de desigualdades sociais, mesmo que isso possa ocorrer, atualmente, 

de modo mais velado, isto é, coberto pelo véu dos silêncios. 

Nesse sentido, é primordial que se questione o currículo e os programas 

escolares, para que o planejamento docente venha a incluir as questões que digam 

respeito à sexualidade e gênero como tópicos que precisam ser discutidos, e, que, 

 
1SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: uma Introdução às Teorias de Currículo.3° 

ed. Editora Autêntica. 2010 
2LOURO, Guacira. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.  
3MEYER, Dagmar. Escola, currículo e produção de diferenças e desigualdades de gênero. Porto 

Alegre: Mediação, 2012. 
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tendo como base cada realidade escolar, possa servir de roteiro para os(as) 

educadores(as) nas suas práticas. Portanto, para que o(a) docente consiga fazer 

cumprir a real função dos objetivos de inclusão e justiça social que estabelece, é 

preciso que o planejamento seja inclusivo. 

Por outro lado, parece necessário que o(a) educador(a), também, deva ter 

discernimento e cuidado para não transmitir seus valores, suas crenças e suas 

opiniões como sendo verdades absolutas ou princípios a serem seguidos. Nunes e 

Silva (2000, p.106) enfatizam que o(a) educador(a) precisa constantemente “[...] 

fazer a crítica dos papéis tradicionais e de suas convicções ideológicas”. Madureira 

e Branco (2015) afirmam que muitas vezes os(as) docentes até possuem 

concepções dos seus papéis pedagógicos diante das questões de gênero e de 

sexualidade, mas que se sentem pouco motivados para lidar com tais demandas, 

porque também sejam eles(as) próprios(as) agentes reprodutores da cultura sexista 

e homofóbica ou têm a preocupação de, ao abordar essas questões, estejam agindo 

contra a educação familiar. 

Há, pois, necessidade de formação docente, tanto inicial quanto continuada, 

para a abordagem e a integração de temas sobre gênero e sexualidade no seu 

planejamento. De acordo com Silva (2015, p.159):  

 

Acrescentar a discussão de sexualidade nos cursos de formação de 
professores(as) [...] é desafiante porque nos convida a problematizar 
como se refletem nestes cursos os saberes ali presentes, 
especialmente no que se refere às discussões sobre sexualidade e à 
observação dos discursos produzidos acerca  das novas 
representações de gênero existentes. Isto é para pensarmos como 
estas questões falam da negociação de identidades e como as 
diferenças são produzidas e perpassadas por relações de poder. 
 
 
 

Dias (2017), aponta que nos cursos de licenciatura os(as) acadêmicos(as) 

estão em processo formativo e que muitos(as) pretendem se tornar professores(as) 

e chegarem à escola, onde se depararão com uma realidade que necessita das 

discussões sobre gênero e sexualidade. E, sendo a escola um microcosmo social, 

ela reproduz os paradigmas vigentes na sociedade a várias temáticas, inclusive 

quanto às representações de gênero e aos tabus impostos à discussão sobre as 

sexualidades.    
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Diante de tais argumentos, em especial quanto à necessidade de incluir 

abordagens de gênero e de sexualidade no planejamento docente, decidiu-se 

problematizar o assunto e estudar exatamente os cursos de formação de 

professores(as). Para tanto, construiu-se uma delimitação para o presente estudo, 

propondo-se a seguinte questão de pesquisa: Como os discursos sobre as temáticas 

gênero e sexualidade se constituem nos planejamentos dos estágios curriculares 

supervisionados (dos anos 2017 e 2018) dos cursos de Pedagogia - Licenciatura da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)? 

A escolha da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) como local 

para se realizar este estudo decorre de alguns motivos. Cita-se, de maneira a 

exemplificar, duas das principais justificativas: a primeira delas, por ser uma 

Universidade do e no Rio Grande do Sul, pensou-se que seria um espaço onde se 

poderia verificar uma “crença” sobre o povo gaúcho ao reproduzir um 

comportamento machista, misógino, homofóbico e transfóbico. De acordo com Aires 

e Garcia (2017), existe um machismo enraizado na cultura gaúcha em relação às 

questões de gênero e de sexualidade, bem como em relação ao que destoe do 

modelo de homem macho, forte, provedor e onipotente. As pesquisadoras ainda 

ressaltam que   

 
embora a sociedade tenha se desenvolvido e a mulher ocupe hoje 
um papel social significativo - sob todos os aspectos -, a cultura 
tradicionalista gaúcha se mostra resistente a adaptações. Isto porque 
[...] a tradição fixa os papéis sociais e considera perigosa qualquer 
coisa que possa subverter essa ordem (2017, documento eletrônico 
não paginado). 

 

Nesse sentido, poderia-se crer que, em princípio, a Uergs, em seus estudos 

superiores, teria um importante papel a desempenhar na educação gaúcha, tendo 

em vista que, de acordo com seu Estatuto (nº. 43.240 de 15 de julho de 2004), 

compromete-se a organizar a pesquisa, o ensino e a formação permanente, partindo 

dos problemas concretos, pertinentes à vida e à cultura do povo sul-rio-grandense. 

Dessa maneira, a partir da compreensão dos problemas locais são estabelecidas 

relações com as situações globais. Diante desse contexto, a sua responsabilidade 

social é de, a partir dos saberes e das experiências populares, nos diferentes 

contextos culturais do povo gaúcho, produzir um conhecimento que possa ser 

desdobrado em soluções concretas para os problemas que desafiam as 
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comunidades, tendo em perspectiva um desenvolvimento social justo e 

ambientalmente sustentável.  

A segunda justificativa tem relação com os cursos de formação de 

professores(as). Nessa universidade, esses cursos totalizam seis 

graduações/licenciaturas (Artes Visuais, Dança, Letras, Música, Teatro e 

Pedagogia). Escolheu-se para a análise no presente estudo o Curso de Pedagogia - 

Licenciatura, pois a formação abrangente dos(as) profissionais possibilita a atuação 

do magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

cursos de Ensino Médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Modalidade 

Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

O Curso de Pedagogia da Uergs ocorre em sete Unidades Universitárias do 

Rio Grande do Sul (Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Osório, Porto Alegre, São Francisco 

de Paula e São Luiz Gonzaga). Seis desses cursos são regulares, com entrada 

anual pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). O curso de Porto Alegre, no 

entanto, está acontecendo com uma única turma que é parte do Programa Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), especialmente dirigido 

para professores(as) que atuam nas escolas, mas não têm curso de graduação. 

Optou-se por incluir esses(as) alunos(as) na pesquisa também, objetivando a 

verificação da abordagem daqueles(as) que já lecionam nas redes públicas de 

ensino. Por outro lado, não se pôde contar com o Curso de Pedagogia da Unidade 

Universitária de Cruz Alta, já que não foi possibilitado o acesso aos planejamentos 

de estágio à pesquisadora por decisão interna do curso. 

O objetivo geral delimitado pretende analisar como os discursos de gênero e 

de sexualidade se constituem nos planejamentos dos estágios curriculares 

supervisionados (dos anos 2017 e 2018) dos cursos de Pedagogia - Licenciatura da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).  

Os objetivos específicos traçados visam: 

a) identificar se as temáticas gênero e sexualidade são contempladas 

nos planejamentos dos estágios curriculares supervisionados; 

b) verificar como as propostas de atividades nas temáticas gênero e 

sexualidade aparecem nos planejamentos dos estágios curriculares 

supervisionados; 
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c) compreender os sentidos dos discursos nas temáticas gênero e 

sexualidade concebidos como explícitos, implícitos e silenciados4 

presentes nos planejamentos dos estágios curriculares 

supervisionados;  

d) propor, como produto da pesquisa, material educativo para 

profissionais da educação básica5, que os(as) auxiliem para o 

trabalho nas temáticas gênero e sexualidade. 

 

Como percurso gerativo de sentido, o presente estudo se constitui em mais 

oito capítulos, além desta primeira seção introdutória, conforme organização 

apresentada a seguir. 

No segundo capítulo são discutidos os marcos referenciais sobre gênero, 

sexualidade e educação, apresentando conceitos como gênero,  identidade de 

gênero, sexualidade e identidade sexual. Além disso, discute o papel da educação - 

e da instituição escolar - diante das diversidades de gênero e de sexualidade. 

Visando à importância de se contextualizar o ambiente onde foi realizada a 

pesquisa, bem como os projetos sobre gênero, sexualidade e direitos humanos que 

ocorreram nesse espaço, criou-se uma seção secundária intitulada A Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e os projetos em gênero, sexualidade e 

direitos humanos.  

Com base nos argumentos do subcapítulo anterior, criou-se uma seção 

terciária intitulada O Curso de Pedagogia - Licenciatura e a formação em gênero e 

sexualidade, a qual destaca os dispositivos legais e normativos que possibilitam a 

inserção das temáticas de gênero e de sexualidade nos currículos das 

Universidades que ofertam os cursos de graduação em Pedagogia. O subcapítulo 

verifica, também, a existência (ou não) de disciplina(s) que objetivem discutir sobre 

as temáticas gênero e sexualidade no currículo do Curso de Pedagogia - 

Licenciatura da Uergs. 

 
4Com base em Orlandi (2005), optou-se, nesta pesquisa, por empregar a análise dos conceitos de 

explícito, implícito e silenciado em discursos de gênero e de sexualidade. A partir do trabalho que 
desenvolve sobre a incompletude da linguagem, a autora considera que há uma importante relação 
entre três elementos: o silêncio, a incompletude e a interpretação.  
5Entende-se por profissionais da Educação Básica neste estudo: professores(as), coordenadores(as) 
pedagógicos(as), orientadores(as) pedagógicos(as), supervisores(as) pedagógicos(as) e 
bibliotecários(as) que atuam nas escolas. O material educativo destina-se, também, aos(às) 
acadêmicos(as) dos cursos de formação de professores(as).  
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No terceiro capítulo se lança um olhar sobre a diversidade sexual e de gênero 

no contexto escolar e o educar para a diversidade por meio da docência, discutindo-

se o papel do(a) educador(a) na abordagem desses assuntos na escola. Na 

sequência apresentam-se três seções secundárias com o objetivo de introduzir e 

discutir sobre os assuntos que permeiam o fazer docente. O primeiro subcapítulo 

aborda os aspectos legais que justificam a inclusão das temáticas de gênero e de 

sexualidade no espaço escolar, cujo objetivo é trazer para discussão os documentos 

oficiais da educação brasileira - como a Constituição Federal Brasileira (CFB), a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o Plano Nacional de 

Educação (PNE), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Plano Estadual de 

Educação (PEE) e o Referencial Curricular Gaúcho - que possibilitam que os(as) 

docentes incluam as temáticas gênero e sexualidade no planejamento escolar.  

No segundo subcapítulo, intitulado Aspectos curriculares, aborda-se a função 

do currículo na constituição dos eixos temáticos no processo pedagógico, cuja 

abrangência envolve todas as experiências escolares, bem como as atividades 

planejadas e desenvolvidas na escola, sendo, portanto, um documento que orienta o 

trabalho dos(as) educadores(as). No terceiro e último subcapítulo desta seção, são 

discutidas as ações didático-pedagógicas que envolvem as temáticas de gênero e 

de sexualidade no fazer da docência, bem como as estratégias metodológicas que 

podem ser utilizadas durante as aulas (buscando servir aos propósitos do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola).  

No quarto capítulo é apresentado o embasamento legal para os estágios 

curriculares supervisionados na formação docente, e, posteriormente, por meio de 

uma seção secundária, são analisadas as especificidades dos estágios curriculares 

supervisionados do Curso de Pedagogia - Licenciatura da Uergs. 

 No quinto capítulo é discutida a formação discursiva em gênero e 

sexualidade na educação, trazendo conceitos importantes para o presente estudo, 

como as formações ideológicas, condições de produção de interdiscursividade, 

discursos explícitos, implícitos e silenciados, entre outros. 

           No sexto capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos do 

estudo, contemplando, por meio de uma exposição detalhada, a classificação do tipo 

de pesquisa que foi realizada, a caracterização do campo de análise e os 

procedimentos da coleta e da análise de dados.  
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O sétimo capítulo se destina à apresentação e análise dos resultados da 

pesquisa, cujos dados foram coletados por meio da análise dos planejamentos das 

práticas dos estágios curriculares dos(as) acadêmicas(os) dos cursos de Pedagogia 

- Licenciatura da Uergs, ocorridos nos anos de 2017 e 2018.  

O oitavo capítulo é dedicado ao produto da pesquisa, que corresponde ao 

último objetivo proposto. Trata-se de um material educativo intitulado Por que educar 

para a diversidade de gênero e de sexualidade? Orientações para profissionais da 

Educação Básica, que visa servir como instrumento formativo para profissionais em 

educação, como docentes, bibliotecários(as) e gestores(as) de escola.  

Por fim, de modo a realizar uma síntese dos elementos constantes na 

pesquisa, e fechando as questões apresentadas na introdução do estudo, na última 

seção são apresentadas as considerações finais. 

Destaca-se que ao final da pesquisa é apresentado um Glossário com termos 

que compõem o vocabulário dos conteúdos gênero e sexualidade. Os termos foram 

retirados dos documentos que serviram de referencial teórico a esta pesquisa, como 

artigos científicos, livros, trabalhos de conclusão de curso de graduação e pós-

graduação, entre outros. 
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2 DISCUTINDO MARCOS REFERENCIAIS: O GÊNERO, A SEXUALIDADE E A 

EDUCAÇÃO 

 

 

Pode-se ouvir nas diferentes mídias, nos diferentes grupos de profissionais ou 

grupos sociais e junto aos próprios movimentos sociais, que nos últimos anos vem 

crescendo no país a percepção em relação à importância da educação como 

instrumento para enfrentamento de situações de preconceito e discriminação e para 

garantir oportunidades efetivas de participação de todos(as) nos diferentes espaços 

sociais. Por outro lado, parece que as instituições educacionais, que deveriam 

promover, por meio de propostas curriculares e projetos político-pedagógicos, 

debates e reflexões a respeito das questões ligadas a gênero e à sexualidade, são 

os espaços que vêm se omitindo diante das constantes discriminações com “os 

diferentes”. 

Antes, porém, de se apresentar argumentos sobre a importância da educação 

na desconstrução de diversos modos de opressão que, por meio da constituição dos 

sujeitos e da produção das identidades, produzem e alimentam a homofobia, a 

lesbofobia6 e a transfobia7, cabe fazer uma breve discussão, a fim de contribuir para 

o desenvolvimento desta pesquisa, sobre os conceitos de gênero, de identidade de 

gênero e de identidade sexual que se encontram na literatura acadêmica. 

Definido por teóricas feministas, o conceito de gênero, como ora se entende, 

adquiriu uma ampliação semântica nas décadas de 1960 e 1970, e pretendia 

desconstruir a naturalização da inferioridade da mulher. Surge com o propósito de 

estabelecer uma distinção entre o que pertence à natureza e o que é definido pela 

cultura. Tal distinção possibilitou que se estabelecesse uma crítica ao que hoje se 

entende como sexismo, ou o comportamento social que naturaliza as desigualdades 

entre homens e mulheres com base nas diferenças físicas entre seus corpos. 

Pode-se dizer que a ideia central do conceito de gênero é estabelecida pela 

escritora francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), em sua obra O segundo sexo, 

de 1949, com edição em língua portuguesa, em 1980. Nesta obra, a autora analisa 

 
6De acordo com a ABGLT, os termos homofobia e lesbofobia teriam sido utilizados pela primeira vez 
nos Estados Unidos em meados dos anos 70 e, a partir dos anos 90, teriam sido difundidos ao redor 
do mundo.  
7De acordo com a ABGLT, o termo transfobia foi adicionado ao Oxford English Dictionary em 2013, 
juntamente com pessoa trans, mulher trans e homem trans. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher_trans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_trans


23 
 

 

detalhadamente a opressão das mulheres e estabelece o marco do feminismo 

contemporâneo, no que se chamou posteriormente de “a primeira onda do 

feminismo”. Na segunda parte dessa longa obra, Beauvoir “sacode a poeira” dos 

meios intelectuais, prioritariamente masculinos, com a frase: “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher”. No entendimento da autora, existe uma separação entre a 

dimensão biológica e a cultura para a definição do feminino. Sobretudo, a partir 

dessa conceituação, enfatiza o caráter de construção social que impõe atributos de 

gênero que colocam as mulheres em um lugar socialmente inferiorizado. A partir 

deste marco, ampliam-se os espaços deixados pelo movimento sufragista feminino 

nos Estados Unidos da América e em países da Europa no final do século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX. Estabelecem-se, de modo mais definitivo, os 

alicerces para debates futuros entre gênero, poder e desigualdade social e para o 

movimento pelos direitos humanos da década dos anos 60 (século XX). 

Os homossexuais, os chamados gays, também se inserem no movimento 

feminista e a partir da década de 1960 passam a debater e reivindicar seus direitos 

na sociedade, apontando e lutando contra a opressão social que sofrem em 

diferentes culturas. Essa luta pela inclusão, justiça social e representação do grupo 

LGBTQI+8 tem tido sucesso em alguns meios sociais e, nos dias atuais, apresenta 

resultados positivos pelo fato de o presidente eleito dos Estados Unidos da América, 

Joe Biden, ter nomeado uma mulher trans, um homem cis gay e uma cis lésbica em 

sua equipe de transição. No Brasil, as eleições de 2020 elegeram pelo menos 25 

candidatos(as) que se identificam com como transexuais, bissexuais e 

homossexuais, de acordo com um levantamento preliminar feito por entidades 

LGBTQI+ (SARDINHA, 2020, documento eletrônico não paginado).   

Butler, meio século mais tarde da obra de Simone de Beauvoir, desenvolve 

debates que constituem a “terceira onda do feminismo”, depois chamada de Teoria 

Queer9. A partir de seus estudos, abre caminho, também, para uma “construção 

variável da identidade”, que inclui nos estudos feministas não só as lésbicas, como 

também os(as) transexuais e os(as) intersexuais. Essa filósofa americana sinaliza, 

 
8Sigla que significa Gays, Bissexuais, Travestis/Transexuais, Queer e Intersexuais (o sinal de mais 

representa as outras tantas possibilidades que porventura existam e que, nesse sentido, estariam 
representadas dentro do movimento)  
9Teoria sobre o gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual ou 
de gênero dos indivíduos são o resultado de um constructo social e que, portanto, não 
existem papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na natureza humana, antes maneiras 
socialmente variáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ci%C3%AAncias_sociais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constructo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Essencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza_humana
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assim, o caráter construído de todas as identidades de gênero, enquanto, até aquele 

momento, as teorias da área tinham sempre se restringido à categoria 

“mulher/mulheres”. 

Esta primeira categorização teórica não considerava a noção de gênero na 

categorização analítica da sociedade já que incluía a ideia de que os seres humanos 

recaem em duas categorias distintas e complementares: macho e fêmea; que 

relações sexuais e maritais são normais somente entre pessoas de sexos diferentes; 

e que cada sexo tem certos papéis naturais na vida. Assim, sexo físico, identidade 

de gênero e papel social de gênero deveriam enquadrar qualquer pessoa dentro de 

normas integralmente masculinas ou femininas, e a heterossexualidade é 

considerada como sendo a única orientação sexual normal. 

 
 

era um conceito e, para outros, era um instrumental, uma 
abordagem, uma base, um catalisador, um componente, uma 
categoria de análise, uma condição, uma dimensão, um domínio, 
uma estratégia, uma epistemologia, uma ideologia, uma linguagem, 
um mecanismo, uma noção, uma ferramenta analítica, um 
paradigma, uma perspectiva, uma problemática, uma questão, um 
revelador, um papel, um sistema, uma temática, uma variável, um 
vetor de valor (LOUIS,2006, documento eletrônico não paginado). 

 

 

De acordo com Scott (1995), gênero é uma categoria de análise que afirma a 

historicidade das distinções sociais entre os sexos. Importante ressaltar que essa 

palavra vem sendo usada atualmente, especialmente nas pesquisas na área das 

ciências sociais e no campo político. Entende-se que as duas esferas - nesse caso, 

em particular - são indissociáveis. 

Já Colling (2015, p.37), pontua que tal conceito foi ampliado, conforme já 

explanado anteriormente, “numa tentativa de superar o conceito de mulher que 

carregava muito de biológico”. 

 

[...] falar em gênero em vez de falar em sexo indica que a condição 
das mulheres não está determinada pela natureza, pela biologia ou 
pelo sexo, mas é resultante de uma invenção social e política [...] A 
ideia de gênero, diferença de sexos baseada na cultura e produzida 
pela história, secundariamente ligada ao sexo biológico e não ditada 
pela natureza, tenta desconstruir o universal e mostrar a sua 
historicidade. 
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Deve-se, pois, neste momento, destacar a diferença entre “sexo” e “gênero”. 

Sexo compreende o que é biológico - macho e fêmea; gênero compreende o que é 

construído socialmente - masculino e feminino. Louro (1997) afirma que o termo 

gênero destaca o caráter "fundamentalmente social" da diferença cultural entre os 

sexos biológicos, e que não há a pretensão de negar que o gênero se constitui com 

ou sobre corpos sexuados. Nesse sentido, não se negam os aspectos das 

diferenças biológicas, mas a ênfase passa a ser, deliberadamente, nas distintas 

construções sociais e históricas produzidas sobre as características biológicas. 

Para Butler (2010, p. 66) “[...] o gênero é um processo que não tem origem 

nem fim, de modo que é algo que fazemos, e não algo que somos”. De maneira 

radical, afirma que “todo o gênero” é, por definição, “não natural”, pois não há uma 

relação necessária direta entre o corpo do sujeito e o gênero ao qual pertence. De 

modo que, espera-se, socialmente, por exemplo, que alguém que for biologicamente 

fêmea, exiba traços femininos e (num mundo heteronormativo, isto é, num mundo no 

qual a heterossexualidade é considerada a norma) tenha desejo por homens.  

Contudo, em termos de distinção de gênero, é possível ser uma fêmea do gênero 

masculino ou um macho do gênero feminino. 

Com relação à formação do sexo biológico, é preciso também mencionar a 

existência de sujeitos intersexuais, cujos corpos variam do padrão de masculino ou 

feminino, no que se refere a configurações dos cromossomos, localização dos 

órgãos genitais (testículos que não desceram, pênis demasiado pequeno ou clitóris 

muito grande, final da uretra deslocado da ponta do pênis, vagina ausente), 

coexistência de tecidos testiculares e de ovários. Segundo Cunha (2015), “apesar de 

falarmos de intersexo como uma condição inata, a anatomia intersexo nem sempre 

se revela no nascimento. Por vezes, a intersexualidade só se manifesta na 

puberdade, quando a pessoa se depara com a infertilidade ou quando morre e é 

autopsiada”. Em casos assim, fica ainda mais difícil estabelecerem-se papeis ligados 

às diferenças sexuais. Para tanto, a categorização em termos de gênero poderá 

defini-lo(a). 

Há também outra distinção que se faz necessária já que a noção de gênero 

comumente vem associada à orientação sexual (sexualidade ou identidade sexual), 

mas que são duas noções diversas. A noção de orientação sexual está relacionada 

diretamente à questão da identidade política, social, histórica e psicológica. 
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Várias são as maneiras de abordar o assunto. De acordo com Louro (1997) 

as identidades sexuais se constroem por meio das maneiras como os sujeitos vivem 

sua sexualidade. Em uma publicação mais recente do Ministério Público para a 

Igualdade de Direitos LGBTI10 (2017, p.9) encontra-se a conceituação de orientação 

sexual como a capacidade de cada pessoa ter uma profunda atração emocional, 

afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais 

de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. O 

material ainda define os tipos de orientações sexuais mais comuns: 

 

Homossexualidade: atração emocional, afetiva ou sexual por 
pessoa do mesmo gênero. 
Heterossexualidade: atração emocional, afetiva ou sexual por 
pessoa de gênero diferente. 
Bissexualidade: atração emocional, afetiva ou sexual por pessoas 
dos dois gêneros.  
Assexualidade: ausência de atração sexual por pessoas de ambos 
os gêneros (2007, p.9). 
 
 

Apesar das outras possibilidades de orientações sexuais, grande parte dos 

indivíduos tendem a ser norteados pelo modelo heteronormativo. Michel Foucault, 

nos três volumes da obra História da Sexualidade (1976), completa o estudo de 

Simone de Beauvoir, em O segundo sexo, quando explica o funcionamento e a 

manutenção de modelos hegemônicos. Tais obras buscam compreender como o 

impulso de padronizar a identidade sexual acaba por ser uma espécie de 

treinamento de rotinas e práticas sociais que levam à reprodução dos padrões 

estabelecidos na sociedade da qual o sujeito faz parte. Foucault, desta maneira, 

ressalta o regime de “saber-poder-prazer” que sustenta, entre os indivíduos, o 

discurso da sexualidade humana. Para ele, todos os elementos negativos da 

interdição do sexo - proibições, censuras - são somente algumas peças entre outras 

que têm uma função local e tática por meio de discursos e técnica de poder.    

Diante do exposto, consegue-se entender que, historicamente, conservou-se 

uma repressão, mesmo que muitas vezes implícita, aos discursos sobre as 

sexualidades dos indivíduos. Porém, constata-se que essa força que os impede de 

 
10A sigla LGBTI, que significa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis/Transexuais e Intersexuais, 
destina-se a promover a diversidade das culturas baseadas em identidade sexual e de gênero. Neste 
estudo, será utilizada a sigla LGBTQI, pois se constatou como sendo a mais usual nos estudos 
acadêmicos.  
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conhecer os seus próprios prazeres e o prazer do outro não é capaz de interromper 

a curiosidade latente em torno de tal questão.  

Lanz (2018) depõe a respeito do gênero e da sexualidade, especialmente 

sobre identidade de gênero. Por meio de sua história de vida se consegue 

exemplificar quão diversas são as sexualidades, mas, sobretudo, fazer um 

esclarecimento a respeito dos constantes equívocos - os quais pôde observar e 

vivenciar - feitos por grande parte da população em relação às questões das 

identidades de gênero e das orientações sexuais. Reconhecendo-se como uma 

mulher transexual - cuja orientação sexual é homossexual - a estudiosa ressalta que 

 

o feminismo a ensinou que não existe nada que possa ser chamado 
de “corpos certos”, exceto no discurso idealizado e normatizante da 
sociedade. Que pode se identificar com a categoria de gênero na 
qual expresse seu ser da maneira mais prazerosa e confortável 
possível, independente do corpo que venha a ter e, muito 
especialmente, do órgão que genital que a natureza a pôs entre as 
pernas. Principalmente, que aprendeu que não precisa “se render 
aos “encantos masculinos” pelo simples fato de se sentir 
“femininamente mulher”, podendo, sim, querer outra mulher para 
namorar e/ou fazer amor, independentemente de ter nascido macho 
ou fêmea ou de se expressar socialmente como homem ou como 
mulher (2018, p. 54). 

 

O argumento de Lanz traz para discussão diversos pontos. Um dos mais 

importantes deles diz respeito à identidade de gênero. Na sociedade, identidade de 

gênero se refere ao gênero com que a pessoa se identifica (i.e, se ela se identifica 

como sendo um homem, uma mulher ou se ela vê a si como fora do convencional 

hétero). Segundo Louro (1997), as identidades de gênero se constroem quando os 

sujeitos se identificam social e historicamente como femininos e masculinos. 

Portanto, o que determina a identidade de gênero é a maneira como a pessoa se 

sente e se percebe, assim como a maneira que deseja ser reconhecida pelas outras 

pessoas. 

Diante de tais esclarecimentos, é preciso observar que, conforme expõe 

Louro (2008), as transformações são inerentes à história e à cultura, proliferando, 

assim, novas vozes, verdades, saberes, comportamentos e estilos de vida que 

evidenciam uma diversidade cultural que até então não parecia existir. No terreno do 

gênero e da sexualidade, é necessário entender que as posições se multiplicaram, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28sociedade%29
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sendo impossível lidar com eles a partir de esquemas binários (masculino e 

feminino, heterossexual e homossexual). 

Contrariando a concepção binária de sexualidade e gênero, surge a Teoria 

Queer, que se consolidou por volta dos anos 90, com a publicação do livro 

Problemas de Gênero (GenderTrouble) de Judith Butler. De acordo com Salih (2017, 

p.20) a Teoria Queer 

 

empreende uma investigação e uma desconstrução dessas 

categorias [sexuais], afirmando a indeterminação e a instabilidade de 

todas as identidades sexuadas e ‘generificadas’ [...] sobretudo 

aquelas identidades que se apresentam ostensivamente como 

héteros, legítimas, singulares e estáveis, têm de queer  por debaixo 

de sua “normalidade”. As teóricas e os teóricos queer, por outro lado, 

afirmam a instabilidade e a indeterminação de todas as identidades 

‘generificadas’ e sexuadas. 

 

Apesar da instabilidade das identidades generificadas, conforme exposto 

anteriormente, Butler (2010) nos mostra que, para contar como um corpo que 

importa, esse corpo deve primeiramente se enquadrar nas configurações 

determinadas pelas normas. Ou seja, apenas o corpo que se materializa a partir das 

normas regulatórias de gênero é considerado um corpo carregado de significado 

ontológico. Dessa maneira, pode-se afirmar, grosso modo, que apenas o corpo 

heteronormativo é um corpo que importa socialmente. 

Os estudos de gênero destacam a existência de três principais tipos de 

identidade de gênero: os cisgêneros, os transgêneros e os não-binários.  

A esse respeito, Jesus (2012, p.10) destaca que a identidade cisgênero, é um 

conceito referente às pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi 

determinado quando de seu nascimento. Encontra-se essa distinção também no 

material do Ministério Público Federal para a Igualdade de Gênero LGBTI (2017): 

 

cisgênero compreende pessoas que têm uma identidade de gênero 
correspondente ao sexo biológico. Exemplificando: um homem é 
cisgênero quando seu sexo biológico e sua identidade de gênero 
forem masculinas, independentemente de sua orientação sexual. 
Portanto, há homens e mulheres cisgêneros homossexuais, 
heterossexuais e bissexuais.  
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Já a identidade transgênero abrange o grupo diversificado de pessoas que 

não se identificam, em graus diferentes, com comportamentos e/ou papéis 

esperados do gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento. É 

considerada como a expressão “guarda-chuva” utilizada para designar as pessoas 

que possuem uma identidade de gênero diferente daquela correspondente ao sexo 

biológico. Há transgêneros heterossexuais, bissexuais e homossexuais. Neste último 

caso, a orientação sexual do indivíduo transgênero é dirigida para alguém com a 

mesma identidade de gênero, mas de sexo biológico diferente (BRASIL, 2017). 

Nesse conceito identitário se enquadram as pessoas transexuais, que geralmente 

sabem que seus corpos não estão adequados à maneira como pensam e sentem, e 

querem corrigi-los adequando-os à imagem de gênero que têm de si mesmos. Essa 

correção pode se dar de várias maneiras, desde pelo uso de roupas adequadas a 

sua identidade, passando por tratamentos hormonais e até por procedimentos 

cirúrgicos de redesignação sexual, atualmente já à disposição. Importante ressaltar, 

no entanto, que nem todos os indivíduos transgêneros se submetem à cirurgia de 

redesignação sexual11. 

Cita-se também outro grupo designado pelo gênero: as travestis. São 

pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se reconhecem como 

homem ou mulher, entendendo-se como integrantes de um terceiro gênero ou de um 

não gênero. Por fim, os indivíduos não binários são aqueles que não se consideram 

exclusivamente homens ou mulheres, estando, portanto, fora do binário de gênero e 

da cisnormatividade. Academicamente, a não binariedade pode ser frequentemente 

agrupada à inconformidade de gênero. Pessoas não binárias podem ter variadas 

identidades de gênero. 

A imagem que segue apresenta um resumo gráfico das questões 

relacionadas ao gênero e à sexualidade, conforme vimos discutindo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11De acordo com Rocon (2020), a cirurgia de redesignação sexual é o procedimento cirúrgico pelo 

qual as características sexuais/genitais biológicas de nascença de um indivíduo são mudadas para 
aquelas socialmente associadas ao gênero pelo qual ele se reconhece.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rio_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transmisoginia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconformidade_de_g%C3%AAnero
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Imagem 1 - A identidade de gênero, a orientação sexual, a 
expressão de gênero e o sexo 

 

 
                                      Fonte: Faustino (2017) 

 

 

Diante dos expostos teóricos sobre as temáticas gênero e sexualidade, 

percebe-se a importância da educação como instrumento necessário para levar 

informações à sociedade; para enfrentar situações de preconceito e discriminação; e 

para garantir oportunidades efetivas de participação de todos nos diferentes espaços 

sociais. Além disso, torna-se necessário pontuar que, sendo o gênero e a 

sexualidade entendidos como decorrentes de construções sociais, históricas e 

culturais, sente-se a necessidade de que sejam discutidos na escola - espaço 

privilegiado para o tratamento pedagógico do desafio educacional contemporâneo. 

Contudo, Louro (1997) enfatiza que a escola, ao longo dos tempos, vem 

imprimindo sua marca distintiva sobre os sujeitos, por meio de múltiplos e discretos 

mecanismos. Entende-se como marcas escolares, os apontamentos expostos por 

Junqueira (2009, p.14), ao afirmar que, historicamente, a escola:  

 

foi responsável por reduzir a figura do “outro” (considerado 
“estranho”, “inferior, “pecador”, “doente”, “criminoso” ou “contagioso”) 
todos aqueles e aquelas que não se sintonizassem com o único 
componente valorizado pela heteronormatividade  e pelos arsenais 
multifariamente a ela ligados – centrados no adulto, masculino, 
branco, heterossexual, burguês, física e mentalmente “normal”.     
 

 

Esse isolamento dos “diferentes”, ainda segundo o autor (1992, p.24): 
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afeta o bem-estar subjetivo, incide no padrão das relações sociais 
entre estudantes e destes com profissionais da educação (HUMAN 
WATCH, 2001)12; interfere nas expectativas quanto ao sucesso e ao 
rendimento escolar; produz intimidação, insegurança, 
estigmatização, segregação e isolamento; estimula a simulação para 
ocultar a diferença (MARTIN, 198213; CAETANO14, 2005); gera 
desinteresse pela escola; produz distorção idade-série, abandono e 
evasão; prejudica a inserção no mercado de trabalho; enseja uma 
visibilidade distorcida; vulnerabiliza física e psicologicamente; 
tumultua o processo de configuração e expressão identitária; afeta a 
construção da auto-estima; influencia a vida socioativa; dificulta a 
integração das famílias homoparentais e de pais e mães 
transgêneros na comunidade escolar e estigmatiza seus filhos 
(BRICKLEY et al15, 1999; BAUER; GOLDSTEIN, 200316)  

 

Braga (2010) salienta que as manifestações de gênero e de sexualidade não 

são cogitadas na escola, e, em muitos momentos, são trabalhados de modo 

impróprio. Segundo ele, isso ocorre porque os(as) professores(as) apresentam 

dificuldades em tratar dessas questões em seus cotidianos. Junqueira (2009, p.34) 

destaca que “apesar da reprodução dos mecanismos relativos à dominação 

masculina heteronormativa, é preciso não esquecer que ela [a escola] é, ao mesmo 

tempo, elemento fundamental para contribuir para desmantelá-los”.  

Diante da necessidade de haver debate na escola, Guizzo, Beck e Felipe 

(2013, p. 24) expõem que 

 

As instituições escolares devem constituir-se em importantes 
espaços onde se aprende, na prática cotidiana, a analisar como e por 
que surgem os preconceitos e as discriminações, a falta de 
oportunidades para uns e os privilégios para outros. Em suma, a 
educação oferecida nessas instituições precisa comprometer-se com 
a diversidade através de ações educativas comprometidas com o 
conhecimento de igualdade de oportunidades independentes de 
marcadores identitários como gênero, sexualidade, raça/cor, 
geração, classe social, etc.  
 
 

 
12HUMAN WATCH. Hatred in the hallways: violence and discrimination against lesbian, gay, 
bissexyual, and transgender students in the U.S. schools. New York, 2001. 
13MARTIN, A. D. Learning to hide: the socialization of the gay adolescent. AdolescentPsychiatry, 
Chicago: [S.l], 1982. 
14CAETANO, M. Gestos do silêncio: para esconder a diferença. 2005. Dissertação [mestrado em 
educação] - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. 2005. 
15BRINCKLEY, M.; Gelnaw, A.; MARSH, H.; RYAN, D. Opening doors: lesbian and gay parents and 
schools. Washington: Educational Advocacy Committee of the Family Pride Coalition, 1999.  
16BAUER, A.; GOLDSTEIN, N. Opening more doors: creating policy chance e sociedade, Rio de 
Janeiro, ano XII, n.23/24/25, out. 2005.   
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Mas eis que surge a pergunta: como, de maneira prática, a escola deve agir 

em relação às diversidades ligadas ao gênero e às sexualidades? De acordo com 

Soares (2015), a instituição escolar deve ser um ambiente em que todos os(as) 

alunos(as) se sintam acolhidos(as). Para que isso aconteça, é importante que a 

sexualidade seja discutida quando possível, mostrando que não há uma única 

maneira de explorá-la. De acordo com o autor, é preciso apoiar alunos(as) que 

busquem os(as) educadores(as) para discutir sua sexualidade. Nas regras de 

convivência e nas ações concretas de gestores(as) e professores(as), deve estar 

claro que situações de homofobia e piadinhas homofóbicas, misóginas não são 

toleráveis. Por meio dessas ações, Junqueira (2009) enfatiza que a escola é um 

espaço no interior do qual a e a partir do qual podem ser construídos novos padrões 

de aprendizado, convivência, produção e transmissão de conhecimento, sobretudo 

se ali forem subvertidos ou abalados valores, crenças, representações e práticas 

associados a preconceitos, discriminações e violências de ordem racista, sexista, 

misógina e homofóbica. 

Por fim, enfatiza-se, sobremaneira, a importância da promoção de ações que 

forneçam aos(às) educadores(as) diretrizes, orientações pedagógicas e 

instrumentos para que entendam melhor sobre as temáticas gênero e sexualidade, 

e, como resultado, consolide-se uma cultura de respeito às diversidades existentes 

no âmbito escolar. Destaca-se que também é importante verificar no ensino superior, 

nas universidades, nos cursos superiores, nos cursos de preparação de 

professores(as), o que têm se feito para esclarecer a temática. O começo desta 

investigação se dá pela universidade em que a pesquisadora atua. Optou-se, pois, 

por verificar o currículo os projetos de pesquisa e extensão relacionados ao tema e 

os currículos dos cursos de licenciatura. 

 

2.1 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (UERGS) E A 
EDUCAÇÃO EM GÊNERO, SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS 
 
 

“Quando fazia uma semana que eu tinha assumido a gestão do CTG, 
um senhor da outra chapa, que perdeu para a minha nas eleições, 
me disse que se eu não entregasse a patronagem, eles iam me 
apagar”. 

Márcia Borges, “patrão” do 35º CTG. 
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A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) foi criada em 2001, 

por meio da Lei 11646/2001, durante o terceiro ano de mandato do então 

governador Olívio Dutra. Implementaram-se vinte e quatro Unidades Universitárias 

nas cidades de Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Botocaraí - Soledade, Cachoeira 

do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, 

Guaíba, Hortências - São Francisco de Paula, Litoral Norte - Osório, Montenegro, 

Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santana do 

Livramento, São Borja, São Luiz Gonzaga, Tapes, Três Passos e Vacaria. Esses 

municípios encontram-se em regiões do estado que apresentam características 

diversas, devido à formação cultural herdada de outros povos, como portugueses, 

alemães, italianos e minorias de eslavos, judeus e libaneses, além de ser uma 

mescla de raças. A Instituição conta, atualmente, com 18 cursos de graduação, 5 

cursos de especialização e 5 cursos de mestrado. 

Os cursos de graduação da Universidade são regidos pelo Conselho Estadual 

de Educação (CEEd), com proposições de cursos, efetivados pelos colegiados, 

apreciados e aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONEPE)17 (UERGS, 2017, p. 55). 

De acordo com Falavigna et al. (2002, documento eletrônico não paginado): 

 
 
a Uergs é voltada para o desenvolvimento e melhoria da qualidade 
de vida da população e a superação dos obstáculos que restringem a 
construção da existência plena da cidadania, e visa, também, à 
produção de conhecimentos por meio da pesquisa, do ensino e da 
formação permanente a partir de problemas concretos pertinentes à 
vida, e à cultura do povo gaúcho.  
 
 

Ao se pensar na educação em gênero e sexualidade, é incontestável que a 

Uergs tem um importante papel a desempenhar em prol de uma sociedade mais 

igualitária e menos violenta. De acordo com os dados apontados pelo Relatório da 

Comissão Especial para Análise da Violência contra a População LGBT no Rio 

Grande do Sul (2019), entre 2011 e 2017, foram notificados 547 casos de 

violência contra LGBTQI+, dos quais 27,79% aconteceram na rua; 26,87% em 

 
17O CONEPE é um órgão técnico-normativo que estabelece diretrizes para propor criação, 
modificação e extinção de unidades e campis, aprovar calendários, estatutos, cursos, regimentos, 
deliberando sobre ensino, pesquisa e extensão em toda a Universidade. 
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casa; 6,22% no trabalho; 4,39% na casa do suspeito; 2,38% na escola; 2,38% no 

hospital; 1,10% na igreja; 0,91% na delegacia de polícia; 0,55% no ônibus; e 

0,55% em casas prisionais. No ano de 2018, morreram 420 pessoas LGBTQI+ 

no Estado, 320 delas por homicídio e 100 vítimas de suicídio. Dos casos de 

homicídio, apenas 9% tiveram identificação dos agressores (RIO GRANDE DO 

SUL, 2019).  

Pontua-se, no entanto, que o Rio Grande do Sul carece de dados oficias por 

parte dos órgãos de segurança pública a respeito das violações cometidas contra 

a população LGBTQI+. Os dados disponibilizados são monitorados por coletivos 

que se organizam para produzir pesquisas próprias em suas cidades e regiões, 

como o “Voe”, de Santa Maria; o “Centro de Referência LGBT”, de Caxias do Sul; 

o “Conexão Diversidade”, de Porto Alegre, e outros agrupamentos. 

De acordo com Zalla (apud NECHI, 2016, documento eletrônico não 

paginado) o machismo é algo persistente no universo regional e precisa ser 

desconstruído, pois limita as relações interpessoais e descamba, com frequência, 

em violência simbólica e física. Para o pesquisador, no seio do tradicionalismo 

gaúcho há muita dificuldade em lidar com os(as)homossexuais, havendo, portanto, 

uma desvalorização a qualquer identidade descolada do padrão engessado da 

masculinidade estereotipada. 

Aires e Garcia (2017, documento eletrônico não paginado), expõem na 

matéria jornalística intitulada “E agora, tchê?”18,  uma ameaça recebida por uma 

mulher ligada aos movimentos tradicionalistas gaúchos “que ousou subverter a 

ordem da tradição”, por ter oferecido seu nome e ter sido eleita como “patrão” para 

um Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de renome de Porto Alegre. Esse exemplo 

apresenta de modo modelar questões relacionadas ao paternalismo machismo e 

visão de masculinidade presente na cultura gaúcha.  A matéria ainda pontua que 

“por mais que a sociedade tenha se desenvolvido e a mulher ocupe hoje um papel 

social significativo - sob todos os aspectos -, a cultura tradicionalista gaúcha se 

mostra resistente a adaptações”.  

Com relação à violência contra a mulher no Rio Grande do Sul, os indicadores 

criminais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), 

 
18Pauta vencedora do 9° Prêmio Jovem Jornalista  Fernando Pacheco Jordão 2017. Concedido pelo 

Instituto Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. 
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apontam que os casos de feminicídios registrados aumentaram 41% em relação ao 

ano anterior. Segundo os registros, foram 117 feminicídios em 2018. O número é 

41% maior do que no ano anterior, quando 83 mulheres foram assassinadas por 

questões de gênero. Ressalta-se que esse é o número mais alto registrado desde 

2012, quando 101 mulheres foram vítimas de feminicídio. A maioria dos casos é 

fruto de violência doméstica. As tentativas de feminicídio também registraram 

aumento, passando de 324 em 2017 para 355 em 2018 (RIO GRANDE DO SUL, 

2019). Durante o período de isolamento em decorrência da pandemia de Covid-19, 

entre os meses de março e abril de 2020, o Estado do Rio Grande do Sul teve um 

aumento de 23,5% da mortalidade de mulheres em comparação ao mesmo período 

no ano de 2019. Se comparado aos quatros primeiros meses de 2019, o Rio Grande 

do Sul teve um aumento de 71% dos casos de feminicídio em 2020. Enquanto em 

janeiro, fevereiro, março e abril de 2019 foram 21 casos; em 2020 foram 36. Os 

dados são da SSP do Rio Grande do Sul. 

Diante desse cenário, o caminho que a Uergs tem a percorrer no fomento ao 

ensino, à pesquisa e à extensão nas temáticas gênero e sexualidade poderá 

contribuir para o surgimento de diagnósticos sobre as desigualdades e o 

entendimento das fabricações históricas de gênero e de sexualidade em meio às 

relações de poder - o que pode contribuir para as "desnaturalizações" de papéis e 

favorecer a igualdade e a equidade entre os indivíduos. 

Entende-se que os currículos dos cursos ofertados pela Universidade devem 

propiciar momentos de discussões - por meio de disciplinas e palestras, por exemplo 

- sobre as questões de gênero e sexualidade, tendo em vista que existe o dever 

legal de garantia a educação em direitos humanos, alicerçada no Programa Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH), de 2010, e no Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (PNEDH), de 2018, entre outras legislações. A necessidade se 

acentua quando os cursos são voltados à formação de educadores(as).  

Aponta-se neste estudo dois dos princípios norteadores da educação em 

direitos humanos, de acordo com o PNEDH (2018, p.20, grifos nossos): 

 

1) Fomentar a inclusão, no currículo escolar, das temáticas relativas 
a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação 
sexual, pessoas com deficiências, entre outros, bem como todas as 
formas de discriminação e violações de direitos, assegurando a 
formação continuada dos(as) trabalhadores(as) da educação para 
lidar criticamente com esses temas. 



36 
 

 

2)Apoiar a implementação de projetos culturais e educativos de 
enfrentamento a todas as formas de discriminação e violações de 
direitos no ambiente escolar. 

 

A Uergs possui seis cursos de formação de professores(as): Artes Visuais 

(Montenegro), Dança (Montenegro), Letras (Porto Alegre), Música (Montenegro), 

Pedagogia (Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Litoral Norte - Osório, Porto Alegre, 

Hortências - São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga) e Teatro (Montenegro). 

Destaca-se, após a análise das matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, que 

não há nenhuma disciplina (seja obrigatória ou eletiva) voltada exclusivamente à 

formação dos(as) acadêmicos(as) nas temáticas gênero e sexualidade. No entanto, 

constatou-se que nos cursos de Artes Visuais e Pedagogia há disciplinas 

obrigatórias que possibilitam discussões nessas temáticas. 

 A disciplina denominada como “Educação, Diversidade e Direitos Humanos”, 

do Curso de Artes Visuais, tem como objetivo prover o(a) discente dos 

conhecimentos necessários à correta análise e identificação do fenômeno dos 

direitos humanos e dos direitos fundamentais, de modo crítico, mediante exposição 

dos acontecimentos históricos, políticos e sociais que ensejaram à sua conquista e 

positivação. 

No Curso de Pedagogia - Licenciatura encontrou-se as disciplinas “Estudos 

Culturais - relações de poder e saber na educação e Infância: regulação e juízo 

moral” (cujos conteúdos transitam na perspectiva pós-estruturalista); e, também, a 

disciplina “Ética, Educação e Direitos Humanos” (que não apresenta termos sobre 

gênero e sexualidade em sua ementa). 

Ressalta-se, ainda, que no Curso de Pedagogia - Licenciatura há um 

componente curricular denominado “Educação e Processos Inclusivos”. Porém tem 

a pretensão de discorrer sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Esse serviço serve de apoio à sala de aula comum, para que se ofereçam meios e 

modos que efetive o real aprendizado dos(as) estudantes. Nesse sentido, o conceito 

de inclusão destacado nesse componente não engloba as temáticas gênero e  

sexualidade, ou mesmo as temáticas étnicas. 

No entanto, pode-se encontrar na Uergs algumas ações - normalmente em 

nível de extensão universitária - que promovem projetos, pesquisas e trabalhos 

apresentados em salões acadêmicos relacionados às questões de gênero e de 

sexualidade.  
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Nesta seção destacam-se as ações realizadas, entre os anos 2011 e 2018, 

nas temáticas gênero, sexualidade e direitos humanos. Os quadros darão conta de 

oficinas, projetos de extensão e trabalhos apresentados no evento anual da 

Universidade : o Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepex). 

Com relação aos cursos e oficinas, os dados apresentados no quadro 1 foram 

fornecidos pela Pró-reitora de Extensão da Uergs (Proex), e, também, pela consulta 

da pesquisadora aos currículos dos(as) docentes dos cursos de Pedagogia - 

Licenciatura da Uergs disponibilizados na Plataforma Lattes. 

 

Quadro 1 - Gênero e Sexualidade nos cursos/oficinas da Uergs 
 

Período Curso/Palestra/Oficina Unidade de Ensino 

2011 

 
Aula Inaugural do Curso de Pedagogia: 

Mulheres, Educação e Trabalho: Desafios 
Contemporâneos. 

 

Alegrete 

2011/2012 
Políticas públicas de promoção e defesa 

dos direitos humanos - educação em 
direitos humanos 

 
 
 

Alegrete 
 

 

2012 

 
Aula Inaugural do Curso de 

Pedagogia: Uergs e comunidade no 
enfrentamento da violência contra 

meninas e mulheres.  
 

Alegrete 

2012 

 
Mesa Redonda "Direitos Humanos e 

Educação". 
 

Alegrete 

2013 - Atual 

 
A Boniteza de um Sonho no Alegrete: 

UERGS e Comunidade no Enfrentamento 
da Violência contra as Mulheres e as 

Meninas 
 

Alegrete 

Continua... 
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2013/2014 

 
 

 
Pedagogias da Igualdade: Uergs e 
Comunidade no Enfrentamento das 

Desigualdades de Gênero no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

 
Alegrete, Bagé, 

Osório, Cruz Alta, 
Erechim, 

Montenegro, Porto 
Alegre, Santana do 

Livramento, São 
Francisco de Paula, 
São Luiz Gonzaga 

 

2015 

 
Educação, Diversidade e Direitos 

Humanos (60h) 
 

 
São Francisco de 

Paula 
 

2017 

 
I Semana Acadêmica Internacional: 

Direitos Humanos e Diversidade (64h) 
 

Bagé 

 
 

2017 

 
Arte de mulheres e/ou arte feminista? 

Intersecções entre gênero, arte e 
educação 

 

 
 

Bagé 

2017 

 
 

I Semana Acadêmica Internacional: 
Direitos Humanos e Diversidade 

 
 

Bagé 

 
 
 

2017 

 
 

I Seminário sobre Diversidade e Respeito 
às Diferenças (Projeto Comunidade & 

Uergs Saudável) (6h) 
 
 
 

 
 
 

Porto Alegre 
 
 

 

 
 

2017 

 
III Semana Acadêmica - Diversidade e 
(In)Formação como meio de Inclusão. 

(120h) 
 

 
 

Bagé 

2018 

 
Educação em Direitos Humanos: Uergs 

na luta contra a LGBTfobia 
 

Porto Alegre,Tapes e 
Alegrete 

       Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

  

Aponta-se que os cursos e oficinas ocorreram de maneira pontual e isolada, 

não se estendendo a todas as Unidades de Ensino da Universidade. Destaca-se que 

a Unidade Universitária de Alegrete foi a que mais desenvolveu ações relacionadas 

Continuação. 
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às temáticas gênero, sexualidade e direitos humanos, inclusive com uma atividade 

contínua. 

No quadro 2 são expostos os Projetos de Extensão desenvolvidos na Uergs 

nas temáticas gênero, sexualidade e direitos humanos. Os dados apresentados são 

provenientes do levantamento realizado pela pesquisadora nos currículos dos(as) 

docentes dos cursos de Pedagogia - Licenciatura da Uergs na Plataforma Lattes.  

 

Quadro 2 - Gênero e Sexualidade nos projetos de extensão da Uergs 
 

Projeto de Extensão Unidade de Ensino 

2011 - 2012 
Saberes e práticas de gênero da EJA em 

Alegrete e São Francisco de Paula, 
Descrição: Buscamos investigar os discursos 

e as práticas relativas às concepções de 
gênero que circulam nos espaços escolares 

da EJA 

 

Alegrete 

 

2011 - 2013 
Políticas Públicas de Promoção e Defesa 

dos Direitos Humanos - Educação em 
Direitos Humanos 

 

Alegrete 

 

2012 - 2015 
Movimentos Sociais e Universidade: estado 

da arte das ações acadêmicas das IES 
públicas no Estado do Rio Grande do Sul 

Alegrete 

2018 - 2019 
Currículos como máquinas de subjetivação: 

Uma análise documental dos discursos e 
práticas de Educação em Direitos Humanos 
na Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (Uergs) 

 

Alegrete 

 
 

2018-2019 
Análise das desigualdades de gênero nos 

institutos das licenças maternidade e 
paternidade no Brasil 

Alegrete 

2013 - 2015 
Mapeamento e avaliação das políticas 
públicas para as mulheres vítimas de 

violência nos Município de Alegrete, Cruz 
Alta, Osório, Frederico Westphalen e São 

Luiz Gonzaga 

Alegrete 

 Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

  

Constata-se, por meio dos dados disponibilizados, que a Unidade Universitária 

de Alegrete foi a única que desenvolveu projetos de pesquisa nas temáticas gênero 
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e direitos humanos. Observa-se, no entanto, que não houve nenhum projeto 

destinado unicamente aos estudos das sexualidades. 

A publicação intitulada A Boniteza de um Sonho no Alegrete: Uergs e 

Comunidade no Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres e Meninas (Imagem 

2), fruto da parceria entre a Uergs e a Secretaria Estadual de Política para as 

Mulheres (SPM), com o apoio da prefeitura de Alegrete, busca sensibilizar, qualificar 

e articular a comunidade acadêmica e social da Região do Alegrete e Fronteira 

Oeste - constituída no tradicionalismo ruralista gaúcho - para o enfrentamento das 

desigualdades de gênero e de todas as formas de violência contra as mulheres e 

meninas.  

 

Imagem 2 - Publicação para enfrentamento das  
desigualdades de gênero 

 

 
                                  Fonte: Narvaz (2016)            

 

 

O quadro 3 destaca os trabalhos apresentados nas edições do Siepex nas 

temáticas gênero, sexualidade e direitos humanos.     

 

Quadro 3 - Gênero e Sexualidade no Siepex 

 

Resumo Edição/Ano - Siepex 

 
 

A boniteza de um sonho do Alegrete: Uergs 
e comunidade no enfrentamento da 
violência contra meninas e mulheres 

 

 

 

1º Siepex (2011) - Santa Cruz19 

 

 

 
19Anais 1º Siepex - Disponível em: https://proex.uergs.edu.br/programas/siepex/1%C2%BA-siepex 

Continua... Continua... 
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Análise preliminar do impacto das ações de 
extensão de um programa de enfrentamento 

à violência de gênero nas comunidades 
locais da Uergs 

 

 

 

5º Siepex (2015) – Frederico Westphalen20 

 
 

Ciências Exatas é coisa de menino? análise 
da distribuição por gênero nos cursos da 

Uergs 2012-2014. 
 

5º Siepex (2015) – Frederico Westphalen 

 
Um estudo de gênero sobre discentes dos 

cursos de graduação e bolsistas de iniciação 
científica da Uergs 

 

6º Siepex (2016) - Bagé21 

 
Uergs sem LGBTfobia 

 

6º Siepex (2016) - Bagé 

Educar para a Diversidade 

 

8º Siepex(2018) - Cachoeira do Sul22 

 

 
Educação do Campo e Feminismo: trabalho 

realizado na Efasol em prol do 
empoderamento das estudantes 

 

 

8º Siepex(2018) - Cachoeira do Sul 

 

 
A importância do apoio da família no meio 

LGBTQI 
 

 

8º Siepex (2018) – Cachoeira do Sul 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

Constata-se que, desde a primeira edição do Siepex, em 2011, foram 

apresentados 5 trabalhos sobre gênero, 2 trabalhos sobre sexualidade e 1 trabalho 

sobre diversidade.  

Destaca-se que a pesquisadora encontrou muitos trabalhos sobre inclusão, 

contudo, todos se relacionam ao Atendimento Educacional Especializado (AEE)23, 

que foi criado para atender crianças com deficiências, transtorno do espectro autista, 

altas habilidades e superdotação.  

 
20Anais 5º Siepex – Disponível em: https://proex.uergs.edu.br/programas/siepex/5%C2%BA-siepex 
21Anais 6º Siepex – Disponível em: https://proex.uergs.edu.br/programas/siepex/6%C2%BA-siepex 
22Anais 8º Siepex – Disponível em: https://proex.uergs.edu.br/programas/siepex/8%C2%BA-siepex 
23O Decreto Nº 6.571/08 dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado- AEE. 

Continuação. 
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Em Alegrete foi criado o Grupo de Pesquisa “Gênero e Diversidade” do 

Programa de Extensão Pedagogias de Alegrete, cujo objetivo é realizar discussões 

teóricas e práticas acerca dos direitos humanos, mais especificamente com relação 

ao gênero, à sexualidade e à diversidade com ênfase à temática LGBTQI+. Na 9ª 

edição do Siepex/201924, o grupo apresentou a pesquisa “Mapeamento de 

pesquisas relacionadas à temática LGBT: um estudo a partir dos trabalhos do 

Siepex”, que analisou a existência de trabalhos produzidos por pesquisadores(as) 

que participaram das edições do eventos (de 2011 a 2018). Como resultado foram 

encontrados 2 trabalhos nas temáticas, do total de 58 trabalhos investigados. O 

primeiro trabalho intitulado “Uergs sem LGBTfobia” faz parte de um projeto que 

pretende promover a discussão em torno do tema na Uergs. O segundo trabalho, 

dos mesmos autores, desenvolvido no ano seguinte, é uma continuidade das 

discussões realizadas no movimento “Uergs sem LGBTfobia”.  

O movimento “Uergs sem LGBTfobia” foi idealizado em 2016, por um ex-

representante discente no Conselho Superior da Uergs em parceria com o Núcleo 

de Atendimento ao Discente (NAD), ligado à Pró-reitoria de Ensino (Proens). Busca-

se, por meio de tal projeto, combater os casos de preconceito de gênero e de 

sexualidade dentro da Universidade. 

A proposta da pesquisa, dividida em três etapas, contou com a 

disponibilização de formulários online para os(as) funcionários(as) e discentes das 

24 unidades da Uergs, objetivando identificar a presença ou não de LGBTfobia 

dentro da Instituição. Após a compilação dos dados, esses foram encaminhados ao 

NAD para que pudesse implementar políticas públicas de apoio aos LGBTQI+. A 

amostra contou 91 LGBTQI+ (entre funcionários/as e discentes), dos quais 68% 

afirmaram sofrer ou já terem sofrido algum tipo de LGBTfobia dentro da 

Universidade; 67% afirmaram que quem pratica ou praticou LGBTfobia são/foram 

discentes; e 1% afirmou que são/foram docentes. 

Percebe-se, portanto, a necessidade de se questionar o ensino superior e os 

currículos e programas universitários em relação aos discursos heternormativos que 

são instituídos e cristalizados, e que fundam e constituem verdades sobre os 

sujeitos e suas práticas. Os campos discursivos podem ser entendidos, então, como 

espaços simbólicos que, por meio do capital linguístico, mantêm o poder de instituir 

 
24Anais do 9º Siepex. Disponível em: https://proex.uergs.edu.br/programas/siepex/9%C2%BA-siepex. 
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e propagar verdades e discursividades dominantes, resultando, consequentemente, 

na criação de discursividades dominadas. 

Alves e Silva (2016, p. 95 p.) destacam que  

 

Nesse contexto de normatização por meio dos currículos, a 
universidade tem sido compreendida como um lugar que reitera a 
produção de hierarquias e reproduz violências que atravessam tanto 
as expressões da sexualidade como as relações de gênero. Em 
consequência, a permanência desses(as) estudantes na 
universidade tem sido perpassada por opressões produzidas, 
reproduzidas e atualizadas por um conjunto de valores e práticas 
que, através dos currículos, tem instituído a heterossexualidade 
como única possibilidade legítima de expressão sexual e de gênero. 
 

 

Importante enfatizar que a universidade deveria, portanto, ser constituída não 

apenas como um lugar de formação profissional, mas, também, como um espaço de 

formação humana e social. Nesse sentido, não pode compactuar com quaisquer 

formas de desrespeito às diretrizes educacionais e aos direitos humanos. 

Tendo em vista o objetivo deste estudo, a próxima seção analisará o Curso de 

Pedagogia - Licenciatura e a formação discente em gênero e sexualidade. 

 

2.1.1 O Curso de Pedagogia - Licenciatura e a formação discente em gênero e 

em sexualidade  

 

Silva e Magid Neto (2006) destacam que no Brasil o(a) pedagogo(a) não vem 

recebendo uma formação que contemple as questões de gênero e de sexualidade, 

uma vez que, esses assuntos ainda são considerados como tabus e, quando 

trabalhados, geralmente, apresentam-se em forma de manuais sobre como se deve 

ser e agir, baseando-se na separação biológica dos sexos, ou seja, os discursos que 

perpassam a formação ficam restritos ao campo biológico e psicanalítico. 

Segundo dados da pesquisa de França e Calça, realizada no ano de 2011, 

em uma escola de Ensino Fundamental do Estado do Paraná, os(as) docentes têm 

dificuldades em lidar com a realidade de sala de aula, particularmente no que se 

refere ao gênero e à sexualidade dos(as) discentes. A professora identificada como 

P11(M) chama a atenção para o fato de que, como coordenadora, recebe as dúvidas 

dos(as) docentes e se sente despreparada para lidar com tais questões. 
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No entanto, o inciso dez do artigo quinto da resolução 1/2006 (Conselho 

Nacional de Educação), a qual institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, prevê que: 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
I – atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 
sociedade justa, equânime, igualitária;  
V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 
cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 
individuais e coletivas; 
VII – relacionar as linguagens dos meios de comunicação à 
educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 
domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas 
ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 
IX – identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 
complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 
sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e 
outras; 
X – demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
diferençasde natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 
gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades 
especiais, escolhas sexuais, entre outras; 
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para 
elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação do projeto pedagógico (BRASIL, 2006, p.2, grifo nosso). 

 

 

Ao se analisar o artigo quinto, pode-se concluir que os(as) educadores(as) 

licenciados(as) em Pedagogia devem primar, sobretudo, pela construção de uma 

sociedade justa, equânime e igualitária, respeitando as individualidades de cada 

educando(a).  

Com relação às temáticas ligadas às questões de gênero e de sexualidade, é 

importante que os(as) educadores(as), e as Instituições que formam profissionais 

licenciados em Pedagogia,  atentem-se ao inciso dez, o qual ressalta a necessária 

consciência que o(a) profissional deve ter diante da diversidade no âmbito escolar, 

respeitando-a. Elencou-se, dentre outras diferenças a serem respeitadas, as 

escolhas sexuais. 

Nessa resolução, no entanto, salienta-se a presença de um erro conceitual já 

que o termo “escolhas sexuais” aparece em dois momentos e necessita ser 

esclarecido, pois já não se pode entender que a “orientação sexual” seja resultado 

de escolhas racionalizadas dos sujeitos. Não cabe falar de “opção sexual”, pois o 
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aspecto do desejo não se reduz a uma escolha racional. Os sujeitos estão 

envolvidos em um contexto relacional em que o caráter do desejo e as experiências 

de vida da sexualidade são diversos.  

De acordo com Yared e Melo (2018) as palavras “opção sexual”, “escolha 

sexual” ou “optando sexualmente”, sinalizam que os sujeitos parecem escolher a 

maneira de sentir/vivenciar seus desejos. Para as pesquisadoras, se os indivíduos 

são seres sexuados, inclusive no viver adulto dos desejos sexuais, a “orientação 

sexual” é parte do existir humano; portanto, não é uma opção. Dessa maneira, o 

equívoco expresso na resolução evidencia que é necessário avançar até em nível 

dos diplomas legais relacionados ao campo, pois, como se vê, as autoridades 

carecem também de conhecimento teórico em relação às questões ligadas às 

“orientações sexuais”. 

O inciso sétimo da resolução 1/2006 também merece destaque, pois as 

linguagens dos meios de comunicação não podem estar desassociadas da 

educação, bem como dos processos didático-pedagógicos. De acordo com Lopes 

(2005, p.135), “os desenvolvimentos advindos da tecnoinformação não só 

aceleraram a circulação da informação em tempo real como também possibilitaram 

acesso a mundos sociodiscursivos variados que tornam possíveis modos diversos 

de construção da vida social nos contextos sociais em que vivemos”. Assim, fica 

evidente o importante papel que a mídia desempenha na criação da vida 

contemporânea com base nos discursos que faz circular e, dessa maneira, não 

podem estar desassociados da educação.  

A mídia tem sido, notadamente, apontada como tendo um forte desempenho 

na reprodução do senso comum e de visões conservadoras que representem 

poderes que a interessam. Isso não quer dizer, entretanto, que a mídia também não 

use outras estratégias discursivas na direção de desconstruir o senso comum de 

modo a articular outras ideologias com base em outros posicionamentos discursivos. 

Portanto, cabe à escola abordar com os(as) educandos(as) os discursos 

reproduzidos pela mídia, buscando refletir sobre tais exposições - com base em 

pressupostos teóricos -, de modo a construir compreensões sobre a 

contemporaneidade. 

Os cursos de graduação em Pedagogia - Licenciatura da Uergs estão 

amparados em dispositivos constitucionais, legais e normativos que se aplicam à 
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área, em especial às seguintes resoluções: Resolução CNE/CP n° 01/200625 e 

Resolução CEED nº 323/2012.26 Entre 2002 e 2003 foram criados seis cursos de 

Pedagogia nas seguintes localidades: Alegrete, Bagé, Cruz Alta, Litoral Norte - 

Osório, Hortências - São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga. No ano de 2016, 

as Unidades Universitárias do Litoral Norte - Osório e Porto Alegre passaram a 

oferecer o Curso por meio do Plano Nacional de Formação Docente (Parfor), para 

os(as) professores(as) que já atuavam em redes de ensino, mas que não possuíam 

curso de graduação. 

De acordo com o Plano Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia - 

Licenciatura da Uergs (PPC, 2014, p.24):  

 

Busca-se formar profissionais licenciados em Pedagogia, aptos ao 
exercício das funções de magistério na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na 
modalidade normal, de educação profissional na área de serviços e 
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos [...] e deve propor a formação de 
profissionais da educação comprometidos com a excelência do seu 
fazer profissional em diferentes espaços e com a busca de melhores 
condições de vida em interconexão com o desenvolvimento regional 
no âmbito de sua atuação. 

 

A Universidade deve estar atenta à formação desses(as) acadêmicos(as), 

dando destaque, também, às questões de gênero e sexualidade. De acordo com 

Cruz e Souza (2012, p.1): 

 
 

o(a) Pedagogo(a) é quem inicia o ensino sobre o corpo, o gênero e a 
sexualidade na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, bem 
como na atuação em supervisão, gestão escolar e orientação 
educacional, tornando-se responsáveis pela formação de 
conceitos/valores/atitudes de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos (as) em relação a essas discussões.  
 
 

Para que estes aspectos sejam abordados, é necessário que o(a) profissional 

compreenda que “[...] a moldagem dos corpos, seu disciplinamento não é apenas 

um dos componentes centrais do currículo, mas provavelmente, um de seus efeitos 

mais duradouros e permanentes [...]” (SILVA, 2006, p.203). Essa visão de moldagem 

 
25Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura 
26Fixa normas para o funcionamento da Educação Superior no Sistema Estadual de Ensino do Rio 
Grande do Sul e estabelece outras providências. 
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dos corpos parte da visão do corpo como algo dado. Contudo, o corpo não é algo 

dado, não é universal. O corpo é algo produzido na e pela cultura (LOURO, 2014). 

Com relação ao aparecimento dos termos “gênero” e “sexualidade” nos PPC 

do Curso de Graduação em Pedagogia - Licenciatura da Uergs, a pesquisa de 

Portella (2020) ressalta que  

 

no PPC datado de 2004 (UERGS, 2004), as palavras gênero e 

sexualidade aparecem apenas uma vez. No documento datado de 

2008 (UERGS, 2008) foram contabilizados sete momentos em que a 

palavra gênero foi utilizada, enquanto a palavra sexualidade aparece 

doze vezes no decorrer do documento. Ao nos fixarmos na versão 

mais recente do PPC, datada de 2014, observamos que gênero 

passou a ser utilizada em dez momentos do documento, ao passo de 

que sexualidade foi citada dezessete vezes.  

 

Para a pesquisadora, o crescente aumento nos enunciados pode ser uma 

alusão às políticas públicas de inserção das temáticas de gênero e sexualidade nos 

currículos. 

Mediante as concepções apresentadas nesta seção, considera-se importante 

e sugere-se que a Uergs inclua no currículo do Curso de Graduação em Pedagogia - 

Licenciatura, nas próximas revisões de seu Projeto Pedagógico, disciplina(s) 

obrigatória(s) que aborde(m) as temáticas ligadas ao corpo, ao gênero e à 

sexualidade. Essa é uma maneira de se buscar novos olhares, novas questões; e, 

por fim, refletir o papel das instituições formativas na busca por uma sociedade que 

respeite as singularidades. Além disso, como prepara professores(as) para os 

primeiros anos de escolarização, é responsável por consolidar ou questionar 

criticamente visões preconceituosas sobre os seres humanos e seus direitos.  

De modo a reforçar a contextualização deste estudo, o próximo capítulo 

propiciará reflexões sobre as diversidades sexuais e de gênero no contexto escolar 

e o educar para a diversidade por meio da docência. 
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3 UM OLHAR SOBRE A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NO CONTEXTO 

ESCOLAR E O EDUCAR PARA A DIVERSIDADE POR MEIO DA DOCÊNCIA 

 

O presente capítulo lança um olhar sobre as diversidades sexuais e de 

gênero no âmbito escolar, e destaca o importante papel do(a) docente como 

protagonista na condução de uma educação que promova a reflexão e a 

problematização das questões de gênero e de sexualidade dentro da escola, 

assumindo a importância desse debate para a formação de gerações futuras, bem 

como a relevância de uma educação calcada em valores humanos e no respeito aos 

direitos individuais e coletivos. Será discutido, também, o papel do(a) professor(a) 

pesquisador(a) - que é apontado como uma das possibilidades de formação para 

docência (TARDIF, 2014) -, e sua relação com as temáticas gênero e sexualidade 

A escola é um ambiente repleto de mistificações, pluralidades e 

especificidades. Cada sujeito traz consigo particularidades e singulares múltiplas 

que tornam presentes e vivas uma constante diversidade. Pode-se até exemplificar 

esse espaço, conforme exposto por Gabriel (2000), como uma “arena cultural”, o 

que significa entendê-lo como um espaço em que entram em confronto - e dialogam 

- diferentes sujeitos e diferentes modos de significação de mundo, o que inclui 

modos diversos de criar sentido para a sexualidade, para o gênero, para si mesmos 

e para os outros. 

De acordo com Lima (2012, p.37) “o ser humano apresenta diversificadas 

características comportamentais que influenciam as suas ações na sociedade. A 

nossa formação enquanto pessoa ocorre por meio dos conhecimentos que 

adquirimos no convívio com outros atores sociais”. No ambiente escolar, 

concentram-se muitos jovens em processo de formação de identidade, portanto esse 

espaço é um local propício para que se possa diminuir a discriminação e as diversas 

formas de preconceito por meio de um trabalho em conjunto entre os(as) 

profissionais em educação (docentes, bibliotecário/as, diretores/as de escola, 

coordenadores/as pedagógicas/as, etc.) e, também, a comunidade. 

Percebe-se, porém, que, em se tratando das identidades de gênero e das 

identidades sexuais, essas diversidades, quando não entendidas e reconhecidas 

como legítimas e necessárias, transformam-se em desafios para todos os sujeitos 

que constituem tal espaço. No livro “Vigiar e Punir” (1998), Foucault expõe a 

disciplina como um instrumento de dominação e controle destinado a suprimir ou 
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domesticar os comportamentos divergentes. Para ele, a disciplina “fabrica 

indivíduos”, sendo uma técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao 

mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. A escola é vista 

como uma das “instituições de sequestro”, pois retira compulsoriamente os 

indivíduos do espaço familiar ou social mais amplo e os interna, durante um período 

longo, para moldar suas condutas, disciplinar seus comportamentos, formatar aquilo 

que pensam. Neste molde enquadram-se gênero e sexualidade.  

Louro (2014, p.66) ressalta que a “escola continua imprimindo sua marca 

distintiva sobre os sujeitos. Por meio de múltiplos e discretos mecanismos, 

escolarizam-se e distinguem-se os corpos e as mentes”. Lembra ainda aos(às) 

docentes ser “indispensável questionar não apenas o que se ensina, mas o modo 

como se ensina e que sentido os(as) alunos(as) dão ao que aprendem [...] além de 

problematizar as teorias que orientam seus trabalhos [...]”. 

Para que o(a) educador(a) possa atuar de maneira reflexiva, torna-se 

necessário que ele(a) seja um(a)pesquisador(a).De acordo com Andrade (2018, p. 

44),entende-se que(a) professor(a) pesquisador(a) 

 
elabora questões de pesquisa a partir da realidade que observa, 
organiza grupo de estudos, discute temáticas contemporâneas e 
implicadas com os modos de ser e viver a vida de seus alunos e 
alunas; investe em projetos pedagógicos a fim de discutir e 
problematizar tais temas com os/as estudantes para além daquilo 
que parece dado, desconfia do naturalizado, tem mais perguntas que 
respostas. 

 

Com relação às questões de gênero e de sexualidade, Picchetti e Seffner 

(2018) ressaltam que o(a) professor(a) pesquisador(a) que tiver um olhar mais amplo 

perceberá que a sexualidade e o gênero permeiam todas as relações, não somente 

os sujeitos marcados. Os autores ressaltam também que as pessoas tendem a olhar 

somente para os(as) alunos(as) homossexuais, quando se fala de sexualidade; mas 

que este tema é pertinente a todos(as) os(as) alunos(as). De igual modo, pode-se 

atentar para a maneira como a própria heterossexualidade é construída, incentivada 

e dada como “correta”. 

Por fim, pareceria relevante que os(as) docentes se apropriassem das 

temáticas gênero e sexualidade, tornando-se pesquisadores(as), sobretudo, 

daqueles aspectos que combatam os mecanismos excludentes que se fazem 

presentes, muitas vezes de maneira sutil, no espaço escolar. A partir da tomada de 
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consciência em relação a tais mecanismos poderão se estabelecer o delineamento 

de diversas estratégias de intervenção. 

De modo a apoiar os(as) educadores(as) em seus planejamentos, a próxima 

seção tem o objetivo de apresentar os aspectos legais que justificam a inclusão das 

temáticas gênero e sexualidade no espaço escolar.   

 

3.1 ASPECTOS LEGAIS QUE JUSTIFICAM A INCLUSÃO DAS TEMÁTICAS  
GÊNERO E SEXUALIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR 
 
 

"É na escola que eventualmente alguns jovens são identificados, 
pela primeira vez, como afeminados ou masculinizados, em que o 
padrão cultural naturalizado é caracterizado como o comportamento 
normal, em que a conduta dele divergente é rotulada como 
comportamento anormal e na qual se naturaliza o estigma. Nesse 
sentido, o mero silêncio da escola na matéria, a não identificação do 
preconceito, a omissão em combater a ridicularização das 
identidades de gênero ou em ensinar o respeito à diversidade é 
replicadora da discriminação e contribui para a consolidação da 
violência às crianças homo e trans." 
Ministro Barroso (STF) 

 
 

De acordo com dados da Organização Não Governamental (ONG) 

Transgender Europe27, o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no 

mundo - em oito anos, até 2016, foram 868 assassinatos no Brasil. Constatou-se, 

também, que a expectativa de vida dessa população é de apenas 35 anos. 

Conforme o jornal Correio do Povo, em maio do presente ano, ainda no início do 

isolamento social da pandemia de corona vírus, 19 LGBTI vivem acirramento de 

violência familiar em isolamento social. Por conta de terem perdido empregos e seus 

modos de sustento, muitas pessoas tiveram de voltar para a casa de suas famílias e 

com isso, confinar-se em lares em que não são aceitas e sofrem violências físicas e 

psicológicas por parte das próprias famílias (LGBTI vivem acirramento..., 2020, 

documento eletrônico não paginado).  

Nos espaços escolares, as dificuldades são também muitas, pois há exclusão 

e desrespeito desses(as) estudantes, o que provoca muita evasão escolar das 

pessoas que não se enquadram nos modelos sociais cisgêneros pré-estabelecidos. 

Diante de tais problemáticas que as deixam à margem do processo educacional e do 

mercado de trabalho, 90% das pessoas transexuais, conforme a Associação 

 
27Disponível em: <https://tgeu.org/> 
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Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos 

(ABGLT)28, acabam tendo de sobreviver por meio da prostituição. Situação que 

contribui para torná-las ainda mais expostas à violência e estigmatização 

(LOBREGATTE, 2017). 

Importante buscar, pois, os aspectos legais que direcionam os(as) docentes a 

abordarem as temáticas que envolvem gênero e sexualidade no âmbito escolar, bem 

como as mudanças havidas nos documentos normativos do país em relação a essas 

temáticas nos últimos anos, com o intuito de minimizar o problema da exclusão. 

Primeiramente, serão analisados artigos da Constituição Federal Brasileira (CFB) 

que concedem fundamentos legais para que as discussões de gênero e de 

sexualidade sejam possíveis na escola. Posteriormente, serão feitas considerações 

sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); sobre as 

resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE); sobre o atual 

documento nacional que norteia os currículos dos sistemas e redes de ensino do 

país, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC); sobre as resoluções emitidas pelo 

Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul (CEEd); e sobre o  

Referencial Curricular Gaúcho. 

A CFB de 1988 é considerada como o “coração” do sistema legislativo do 

país, ou seja, é a lei máxima para regular a vida, o trabalho e as relações entre 

todos os(as) cidadãos(ãs) e que serve de garantia na determinação de seus direitos 

e deveres. Em seu artigo 3º, inciso IV, dispõe que um dos seus objetivos 

fundamentais é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Já o artigo 5º legitima a 

garantia de igualdade ao dispor que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança [...] 

(BRASIL, 1988, documento eletrônico não paginado, grifos nossos). Sublinha-se, 

portanto, que discriminar pessoas por conta de sua orientação sexual ou pelo 

gênero com o qual se identifica é uma maneira de atentar contra a lei máxima do 

País. 

 
28Disponível em: <https://www.abglt.org/> 



52 
 

 

Além disso, o(a) docente que desejar trabalhar as temáticas gênero e  

sexualidade em sala de aula pode se ancorar nos artigos 205 e 206 da CFB, que 

dispõe sobre o direito à educação, os quais ressaltam que: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber (BRASIL, 1988, grifos nossos). 
 
 

Quando à legislação educacional, a LDBEN, cuja aprovação ocorreu em 

dezembro de 1996, também tem um papel fundamental, pois define e regulariza a 

organização da educação brasileira e estabelece diretrizes para o seu 

funcionamento, com base nos princípios presentes na Constituição. 

Os artigos 22 e 32 da LDBEN amparam os(as) docentes que desejarem 

abordar as temáticas gênero e sexualidade, ao destacarem que: 

 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores [...] 
Art. 32. [...] 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. (BRASIL, 1996, documento eletrônico não 
paginado, grifos nossos). 

 
 
No entanto, conforme apontam os pesquisadores Borges e Meyer (2008), a 

realidade que se encontra na escola brasileira apresenta dados que contrariam as 

propostas apresentadas pela LDBEN, sobretudo com relação ao alto número de 

evasão escolar de estudantes transgêneros e de atos de violência contra alunos(as) 

gays, lésbicas e bissexuais. Dessa maneira, uma das finalidades estabelecidas pela 

LDBEN não está sendo assegurada: à formação para a cidadania e o 

desenvolvimento da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Com vigência por 10 (dez) anos, o PNE - em seu artigo 2º - especifica como 

diretrizes a  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
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III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 
discriminação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014, 
documento eletrônico não paginado, grifos nossos). 
 

 

Destaca-se, no entanto, que o PNE foi aprovado em 2014 sem o trecho que 

apresentava e defendia a necessidade de incluir questões relacionadas à gênero e à 

orientação sexual, como se vê nesta publicação. 

 

a polêmica [...] ganhou destaque em abril acerca do inciso III do 
artigo 2 do Plano Nacional de Educação (PNE), em tramitação no 
Congresso Nacional. O texto [...], dizia que uma das diretrizes do 
PNE era a "superação das desigualdades educacionais, com ênfase 
na promoção de igualdade racial, regional, de gênero e de 
orientação sexual". A frase teve de ser substituída por "erradicação 
de todas as formas de discriminação", sem citar quais eram elas, por 
causa da pressão de alguns representantes da sociedade civil e 
deputados. Segundo eles, o texto anterior era uma tentativa de 
promover o que chamaram de "ideologia de gênero" e incentivar os 
alunos a se tornarem homossexuais. 
A fala se baseia, equivocadamente, na ideia de que orientação 
sexual é algo que se ensina, ignorando o fato de a descoberta da 
sexualidade ser parte de experiências pessoais, sem ter 
necessariamente a ver com a reprodução de modelos (SÁ, 2009, 
documento eletrônico não paginado)  

 

Em 2017, o CNE retirou do documento da BNCC trechos que ressaltavam 

que os(as) estudantes teriam de respeitar a orientação sexual dos(as) demais. Foi 

também suprimida a palavra gênero em alguns trechos do documento, bem como os 

textos que se referiam a preconceitos contra as identidades de gênero, como se vê 

ao consultar o documento na internet em que a supressão está claramente marcada: 

 

Página 301 
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas 
dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e 
ética) e a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade 
de indivíduos, sem preconceitos baseados nas diferenças de sexo, 
de identidade de gênero e de orientação sexual (SEMIS,2017, 
documento eletrônico).  
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O portal “De olho nos planos29” destaca a polêmica em relação às 

contribuições dos(as) colaboradores(as) que integravam o corpo de assessores(as) 

na elaboração da BNCC, apresentando o debate daqueles(as) que foram 

contrários(as) à permanência dos temas de identidade de gênero e orientação 

sexual na BNCC, em sua fase de elaboração: 

 
 
os conteúdos provocariam uma crise de identidade e um processo de 
assujeitamento, podendo afetar a família e a integridade moral e 
intelectual dos jovens. Afirma-se também que a hipótese de que o 
gênero é socialmente construído não se sustenta, pois carece de 
premissas verdadeiras para embasar-se. 
Entre os aportes favoráveis, o campo acadêmico é o de maior 
incidência e a variedade de setores participantes é mais ampla. 
Nestes, o argumento central para a inclusão seria seu papel no 
combate às discriminações na educação para o respeito aos direitos 
humanos e para a construção de uma sociedade mais justa e menos 
desigual. 

 
 

Quanto à proibição das temáticas identidade de gênero e orientação sexual 

em sala de aula, a entrevistada na matéria (procuradora) afirmou que esse ato 

estaria em descompasso com a BNCC. Também destaca que o documento funciona 

como uma orientação aos objetivos de aprendizagem de cada etapa da formação 

escolar, sem ignorar, portanto, as particularidades de cada escola no que diz 

respeito à metodologia e aos aspectos sociais e regionais. Ou seja, cada instituição 

teria a liberdade de construir o seu currículo, utilizando as estratégias que julgam 

mais adequadas em seu projeto político-pedagógico, desde que estejam 

sintonizados com a BNCC (DAHER, 2018). 

O Plano Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, publicado no 

DOE n.º 120, de 26 de junho de 2015, contrariamente ao nacional, ressalta a 

necessidade de formação docente para questões sexuais e de gênero e a 

importância de incluir tais temas nas propostas curriculares.  

 
8.10 Garantir formação permanente aos docentes de todos os 
sistemas de ensino, com oficinas que auxiliam os profissionais da 
educação na prática do dia a dia, dentro da carga horária de trabalho 
docente inclusive os que atuam em funções administrativas, em 
temas contemporâneos como os direitos humanos, os contextos 

 
29Tem como objetivo ampliar e pluralizar o debate público sobre a importância da participação de 

todos(as) no monitoramento de Planos de Educação. Disponível em: 
<https://www.deolhonosplanos.org.br>. 
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sociais, culturais, ambientais, gênero e sexualidade, fortalecendo a 
função social da educação como indutora de práticas de respeito ao 
outro e como propulsora de ações solidárias que ajudem a 
desenvolver o espírito republicano, auxiliando a comunidade escolar 
no enfrentamento dos preconceitos, sob coordenação da Seduc em 
parceria com as Secretarias Municipais de Educação, instituições 
privadas e instituições de ensino superior. 
[...] 
8.12 Promover condições, em regime de colaboração entre Seduc, 
Secretarias Municipais de Educação, instituições de ensino superior 
e mantenedoras de instituições privadas,à elaboração de propostas 
curriculares que incluam como temas transversais as questões de 
inclusão, direitos humanos, etnias, gênero e sexualidade, de modo 
a estimular as discussões sobre formas de superar as discriminações 
e os preconceitos (documento eletrônico não paginado, grifos 
nossos). 
 
 

Porém, o mesmo não ocorre em outros locais, conforme discorrem Barreiro e 

Martins (2016) ao afirmarem que algumas câmaras dos municípios brasileiros 

retiraram dos planos municipais de educação a palavra “gênero”, de modo a não 

“incentivar” os(as) adolescentes a trabalharem tais temas.  

O Rio Grande do Sul possui, também, uma “Política de Promoção de Práticas 

Antibullying”, que dispõe sobre o combate da prática de “bullying” por instituições de 

ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.  

 

Art. 2.º- Para os efeitos desta Lei, considera-se “bullying” qualquer 
prática de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, 
entre pares, que ocorra sem motivação evidente, praticada por um 
indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com 
o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou 
ambos, causando dano emocional e/ou físico à vítima, em uma 
relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 
§ 1.º - Constituem práticas de “bullying”,  sempre que repetidas: 
VI - comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes quanto às 
diferenças econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, 
religiosas, entre outras (RIO GRANDE DO SUL, 2010, documento 
eletrônico não paginado, grifo nosso). 

 

Já o Referencial Curricular Gaúcho, que funciona como um norteador dos 

currículos das escolas gaúchas desde 2019, destaca que na educação e formação 

de sujeitos no contexto escolar 

 
se faz necessária a promoção de um ensino que concentre suas 
ações na busca de uma aprendizagem significativa, atentando para 
as diferentes experiências de vida de cada um, compreendendo que 
estas diferenças podem estar ligadas a uma série de fatores, tais 
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como: classe social, gênero, relações étnico-raciais, sexualidade, 
religiosidade, faixa etária, linguagem, origem geográfica, etc. (2018, 
p.25, grifos nossos).  

 

 
Com os aspectos legais apresentados nesta seção, pontua-se que o currículo 

escolar deve incluir as temáticas gênero e sexualidade; desafiando os(as) 

educadores(as) a criarem estratégias, rotinas e processos pedagógicos que 

possibilitem a abordagem dessas temáticas, uma vez que não há escola 

democrática se não há respeito à diversidade. Nesse sentido, a próxima seção 

analisará, de maneira breve, os aspectos curriculares necessários para que se faça 

cumprir as leis nas práticas educativas dos(as) docentes. 

 

4.3 ASPECTOS CURRICULARES 
 
 

A inclusão dos debates sobre gênero e sexualidades no contexto escolar faz 

parte de legítimos anseios pela promoção da equidade entre os indivíduos, cuja 

necessidade de um olhar social e crítico precisa ser estendida aos ambientes 

acadêmicos e educacionais, para que se alcance sua inclusão, de fato, nos 

currículos escolares. De acordo com Bohm (2018, p.167) “os currículos educacionais 

ocupam uma importância central que definem os saberes e os conhecimentos que 

serão ou não desenvolvidos e valorizados dentro de um determinado modelo de 

sociedade”. 

Tomaz Tadeu da Silva, ao discutir a problemática que envolve currículo e 

identidades sociais, enfatiza que “não existe identidade sexual que não seja já, de 

alguma maneira, discursiva e socialmente construída” (2000, p. 94). Esse 

entendimento proporciona uma reflexão sobre as práticas discursivas de 

subjetivação no ambiente escolar e ao processo de disciplinarização dos corpos, 

uma vez que tanto as identidades quanto os corpos são fabricados; produtos 

resultantes de discursos e/ou de mecanismos de poder que tentam controlar e 

domar as subjetividades. 

De acordo com Louro (1997, p. 86) cabe pensar na escola como “prática 

política, isto é, que se transforma e pode ser subvertida”. Quanto mais a pesquisa na 

área de estudos de gênero e de sexualidade se multiplicar maior serão as 
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possibilidades de criar debate, repensar currículos, repensar pedagogias, refletir, 

problematizar e desconstruir verdades.  

Caetano (2013, p.67) ressalta que 

 

os movimentos curriculares fazem parte destas práticas educativas 
que nos ensinam a heteronormatividade e o androcentrismo. Esses 
dois dispositivos são constituídos por regras discursivas que 
produzidas nas sociedades atravessam suas tecnologias educativas 
e interpelam nossas subjetividades permitindo, com isto, o controle 
ou a mediação da forma como vivemos nossos gêneros, 
sexualidades e nos posicionamos nos espaços sociais. Para tanto, 
estes discursos e interpelações precisam ser constantemente 
repetidos e reiterados nas práticas educativas cotidianas para dar o 
efeito de substância e de algo natural.  

 

Quanto a inclusão das temáticas gênero e sexualidade no currículo, Carvalho 

(2016, p.67) destaca que as(os) feministas apontaram elementos significativos para 

um currículo inclusivo. Este deveria priorizar 

 
a solidariedade; a comunidade; a reciprocidade; a teorização 
autobiográfica explicitando as formas de ensinar a fim de tornar o 
ensino mais democrático, dialógico e menos hierárquico; a não 
imposição de nossas próprias crenças e ideologias; o deslocamento 
da dissociação entre pesquisa e prática, emoção e produção 
intelectual, público e privado; a problematização da sala de aula e de 
suas relações; o entendimento dos significados como construções 
que combatam as interpretações essencialistas e a-históricas; o 
cuidado com o outro e o fortalecimento de mulheres, crianças, 
negros, homossexuais, latinos e outros grupos excluídos; a 
problematização da vida em família, incluindo as questões sobre 
trabalho doméstico, a sexualidade, a violência contra as meninas, o 
assédio sexual, os direitos sobre a integridade física, os direitos 
reprodutivos e, volto a enfatizar, a produção de “módulos 
educacionais para assegurar que os meninos tenham as habilidades 
necessárias para cuidar de suas próprias necessidades domésticas. 
 

 

Bohm (2018) enfatiza que por meio da implementação de projetos didáticos 

se faz possível o desenvolvimento de práticas educativas significativas e que 

objetivam uma formação integral do sujeito, vinculando a aprendizagem dos 

conhecimentos escolares à capacitação das habilidades afetivas e sociais, e vai 

mais além ao afirmar que  
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a construção de um currículo que valorize o indivíduo e o coletivo 
deve articular e problematizar a representação de diferentes 
marcadores identitários, entre eles [...] o gênero, a sexualidade 
[...]contribuindo assim para o respeito e a valorização da 
multiplicidade de sujeitos que compõem nossa sociedade (2018, 
p.164). 
 
 

No entanto, de acordo com Louro (1997, p. 86) não se pode “alimentar uma 

postura reducionista ou ingênua - que supõe ser possível transformar toda a 

sociedade a partir da escola”. A escola como está configurada no nosso país, é 

atravessada e produz relações de poder pautadas nas políticas educacionais que 

emanam do Estado, e acreditar que há a possibilidade de se desvincular dessas 

relações seria ingenuidade. Mas, ainda em Louro (1997, p. 86) “isso implica adotar 

uma atitude vigilante e contínua no sentido de procurar desestabilizar as divisões e 

problematizar a conformidade com o "natural"; isso implica disposição e capacidade 

para interferir nos jogos de poder”.  

Nesse sentido, buscando refletir sobre as ações didático-pedagógicas dos(as) 

docentes, a próxima seção apresentará, de maneira breve, as possibilidades de 

educação para a diversidade de gênero e de sexualidade. 

 

4.4  AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 
 
 

Diante das questões apresentadas sobre a necessidade de inclusão das 

temáticas gênero e sexualidade no âmbito escolar, espera-se que as práticas 

educacionais dos(as) docentes contenham atividades que promovam reflexões. 

Solidariedade, empatia, apreço, respeito a si e aos outros são conhecimentos 

atitudinais que merecem destaque e que, se inseridos nos diferentes níveis de 

ensino, possibilitam a construção de futuras gerações mais preocupadas com a 

coletividade e com a formação de uma sociedade mais justa e solidária e menos 

desigual. Enfatiza-se a importância dos recursos pedagógicos adequados a cada 

faixa etária para que se faça um bom trabalho.  

É necessário, também, que se formem/qualifiquem profissionais para que 

promovam a igualdade e o combate a todas as formas de violência. Capacitar 

professores(as), de acordo com Bohm (2018, p.171), para que possam educar para 

a diversidade “significa fornecer subsídios de apropriação e conhecimento sobre as 

tantas variações existentes das maneiras de vivências de afetividade e sexualidade”. 



59 
 

 

No entanto, conforme expõem Soares e Monteiro (2019, p.287), também “há a 

necessidade de formação continuada para profissionais da educação, incluindo 

gestores(as) e pessoal de apoio que lidam diretamente com crianças e 

adolescentes, além de iniciativas de consolidação das ações dentro das instituições 

escolares”.  

É sugerido, especialmente aos(às) educadores(as), que levem para a escola 

atividades que ressaltem a possibilidade de todos(as) aprenderem mais sobre as 

identidades de gênero e as identidades sexuais com a convivência e a troca de 

experiências com o que é “diferente de mim”. Durante o fazer docente, Andrade 

(2018, p.53) destaca que os(as) professores(as) precisam: 

 

01. Desconfiar do que parece dado ou natural e treinar o olhar para 
ver as dimensões de gênero e como elas se estabelecem. 
02. Registrar em diário de campo ou em um diário de classe 
ampliado as observações e reflexões possíveis. 
03. Ouvir mais os(as) alunos(as), estar mais disponível, desconfiar e 
cobrar menos. 
04. Elaborar projetos pedagógicos tendo como foco gênero e/ou 
sexualidade. 
05. Instrumentalizar-se teoricamente para a transposição didática dos 
conhecimentos. 
06. Levar os(as) alunos(as) a refletir sobre estas questões fazendo 
com que busquem algumas possibilidades de resposta para as 
perguntas que produzem; 
07. Não estimular julgamento de valor sobre determinadas práticas 
ou modos de viver a sexualidade, mas problematizar as diferentes 
possibilidades para que os(as) alunos(as) sintam liberdade em suas 
escolhas; 
08. Usar a mídia: filmes, novelas, notícias como elementos 
desencadeadores de reflexão; 
09. Convidar pessoas de interesse do grupo para falar sobre 
diferentes temáticas: sejam especialistas ou relatos de experiência; 
10. Envolver a escola e a família nos projetos desenvolvidos. 
11. Colocar-se como corresponsável e coautor(a) das discussões, 
ponderações e aprendizagens que promove; 
12. Ser um(a) multiplicador(a), estimulando seus pares a estudar 
com você, a planejar com você, a trabalhar com você. 
 
 

De acordo com Bohm (2018, p.172), “não existem ‘receitas prontas’. É 

necessário experimentar, arriscar, criar. O uso de dinâmicas, jogos, vídeos e livros 

paradidáticos poderá complementar as atividades desenvolvidas em sala de aula”. 

Além disso, é preciso entender a educação como um processo mais amplo e que 

não se limita à escola, uma vez que os indivíduos estão aprendendo o tempo todo 

por meio das diversas instâncias sociais. Por exemplo, por meio dos diversos 
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artefatos culturais (propagandas, músicas, filmes, revistas, novelas e outros 

programas televisivos), aprendendo sobre sexualidade, gênero, corpo e tantos 

outros aspectos que os constituem enquanto sujeitos de uma cultura (campo de 

estudo das pedagogias culturais). O planejamento docente deve, portanto, estar 

atento a esses elementos culturais para que se consiga levar as informações com 

mais facilidade aos(às) discentes.     

Pontua-se, também, conforme a exposição de Serpa (2018), que a discussão 

sobre a diversidade sexual não deve se restringir apenas à sala de aula, podendo 

ser ampliada a outros serviços que a escola oferece. Criar parcerias de trabalho com 

outras instituições, tais como Organizações não Governamentais (ONG), 

Universidades, Estratégia de Saúde da Família (ESF), é primordial. O acesso a 

materiais bibliográficos pelos(as) educadores(as) e pelos(as) discentes na biblioteca 

da escola; a participação de eventos e cursos de formação sobre o tema pelos(as) 

docentes para que o planejamento escolar esteja adequado às demandas da escola, 

também devem ser considerados. 

Como exemplo, vale trazer a sugestão de plano de aula abordando as 

questões sexuais e de gênero para o segundo ano do Ensino Médio na área de 

Língua Portuguesa e Literatura, que a pesquisadora Rodrigues (2018) propôs no 

estudo intitulado como Abordagem de gênero e sexualidade através de uma reflexão 

cultural de discursos e de textos. O(a) aluno(a) foi instado(a) a refletir sobre um 

vídeo animado, de imagens, de um texto acadêmico e de tweets30. Com o recorte do 

desenho animado31, em que o personagem é confundido com mulher por outros 

personagens por causa de sua suposta “voz de menina” e o seu “jeito afeminado”, 

foi discutida a construção do modelo de masculinidade esperado dos homens. 

Posteriormente, distribuíram-se cópias de tweets com relatos baseados na 

campanha #primeiroassedio e solicitou-se aos(as) alunos(as) que os lessem e 

discutissem. Após a leitura, pediu-se um relato escrito, como se fosse um tweet, que 

relatasse uma violência de gênero que já tenham vivenciado em suas vidas.   

Destaca-se, também, a pesquisa Representação de gênero e sexualidade 

feminina: uma discussão necessária no âmbito escolar, de Amorim e Goulart (2018), 

que descreveu a atividade (que se estenderia por dois dias) desenvolvida com um 

 
30Nome utilizado para designar as publicações feitas na rede social do Twitter. Literalmente, o termo 
inglês tweet significa “gorjeio” ou “pio de passarinhos”. 
31Vídeo do episódio “Falta alguma coisa”, do desenho animado “As Trapalhadas de Flapjack”.  
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terceiro ano do Ensino Médio na área de Literatura da Língua Portuguesa. O 

trabalho, que se utilizou da literatura, consistiu em analisar a representação da 

homossexualidade feminina e a maneira como ela se moldou ao longo dos 

diferentes períodos da história brasileira. Esse processo de debruçamento sobre o 

texto de maneira comparativa e analítica, com o objetivo de ressignificar a posição 

do gênero feminino na atualidade, é uma estratégia importante a ser desenvolvida 

com os(as) alunos(as). Pensando nisso, selecionaram-se três personagens 

mulheres de obras de diferentes escolas literárias32, cada uma delas com 

representações do feminino e de sexualidade particulares à sua época para que se 

pudesse comparar e discutir.  A partir disso, o(a) professor(a) fez vários 

questionamentos aos(às) alunos(as), com o intuito de trazer as temáticas gênero e 

sexualidade para o debate e proporcionar reflexões sobre esses assuntos.. 

Apesar de os exemplos contemplarem o Ensino Médio, afirma-se que planos 

de aula para a Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental como os 

expostos podem desenvolver condições para se pensar e se discutir o gênero e a 

sexualidade no âmbito escolar. Se, por um lado, tais proposições pedagógicas criam 

condições que permitem conhecer e discutir assuntos, muitas vezes associadas às 

experiências de vida e às questões que chamam atenção dos(as) alunos(as) 

naquele momento, por outro, dessas situações podem surgir desafios aos(as) 

docentes por proporem assuntos considerados como tabus na sociedade. 

Por fim, encerra-se esta seção com as reflexões de Caroly e Luz (2018), que 

argumentam que educadores(as) têm uma responsabilidade social maior do que 

imaginam e precisam urgentemente não só abrir espaço para as discussões de 

gênero e de sexualidade, mas repensar e romper com as próprias práticas 

pedagógicas, em prol da construção de um sistema educacional mais sensato, 

responsável e justo.  

Buscando-se uma melhor compreensão deste estudo, o próximo capítulo 

apresentará os objetivos dos estágios curriculares supervisionados nos cursos de 

formação de professores(as).   

 

 

 

 
32As obras escolhidas foram O Cortiço, Grande Sertão Veredas e Amora. As personagens descritas 
foram a Pombinha, a Diadorim e a Vó Clarissa. 



62 
 

 

4  OS ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Segundo a lei de n° 11.788/2008, o estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa preparação para o 

trabalho produtivo de educandos(as) que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos. 

De acordo com a resolução CNE/CP nº2/2015, a carga horária dos cursos de 

licenciatura, objeto da nossa pesquisa, é de, “no mínimo, 3.200 horas de efetivo 

trabalho acadêmico, com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) 

anos”, compreendendo: 

 

I - 400 horas de prática como componente curricular, distribuídas ao 
longo do processo formativo;  
II - 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de  
formação e atuação na educação básica, contemplando também 
outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de 
curso da instituição;  
III - pelo menos 2.200 horas dedicadas às atividades formativas  
estruturadas pelos núcleos definidos [...], conforme o projeto de curso 
da instituição;  
IV - 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 
áreas específicas de interesse dos estudantes [...], por meio da 
iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da 
monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição 
(BRASIL, 2015, grifo nosso). 

 
 

Além disso, compreende-se que o estágio “é componente obrigatório da 

organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica 

intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho 

acadêmico” (BRASIL, 2015). 

O estágio é o momento em que a autonomia, a criatividade e a bagagem de 

conhecimentos são postos à prova na formação do(a) futuro(a) professor(a), além de 

fomentar as relações entre a universidade e as instituições escolares, de modo a 

propiciar maior interlocução entre os(as) docentes da universidade, os(as) 

gestores(as) e os(as) professores(as) das escolas. Tal proximidade e tal interlocução 

favorecem afirmativamente a reflexão sobre a prática docente exercida tanto no 
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contexto universitário, como no contexto escolar, contribuindo assim para a melhoria 

do processo de formação docente. Destaca-se, também, este momento como sendo 

uma oportunidade de (re)significação de saberes, no qual o(a) estagiário(a) 

curricular aproxima-se do exercício de sua futura profissão. 

É primordial que a instituição acadêmica apresente aos(às) professores(as) 

em formação atividades que promovam a reflexão não só do ponto de vista do 

conhecimento científico, mas, também, de seu contexto de formação e atuação, dos 

fundamentos da educação e da dimensão ética, política e ideológica de seu 

trabalho.  

O estudo de Silva e Melo (2008), que analisou 70 relatórios apresentados ao 

final das disciplinas de “Investigação da Prática Pedagógica e Estágio 

Supervisionado em Língua Portuguesa: Língua e Literatura”, na Universidade 

Federal do Tocantins (UFT), entre os anos de 2004 e 2005, merece destaque, pois 

apresenta diversas questões nos relatórios de estágio dos(as) alunos(as) em 

formação: 

 

✓ ausência de apreciação crítica e observações específicas sobre o ensino 

de língua portuguesa. 

✓ ausência de leitura e reflexão sobre as atividades desenvolvidas. 

✓ coleta de informações com pouco propósito ou critério. 

✓ ausência de observação quanto à organização e funcionamento do 

espaço escolar, atentando-se apenas aos documentos fornecidos pela 

instituição escolar. 

✓ listagem de referências que remetem à livros didáticos, excluindo-se, em 

alguns casos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

✓ ausência de elementos fundamentais do gênero discursivo (projeto de 

pesquisa), assemelhando-se ao gênero ata. 

✓ utilização de textos literários como pretexto para ensinar gramática.  

 

Os autores observam, também, que o trabalho com o livro didático e o 

conteúdo gramatical não são tomados como pontos de discussão em muitos dos 

relatórios finais de estágio, sendo que mais de 60% dos exercícios propostos 

pelos(as) acadêmicos(as) - e expostos em anexos nos relatórios - são xerox de 

atividades de livros didáticos. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de qualificar 
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as orientações para os(as) estagiários(as) curriculares, de modo que os(as) 

professores(as) orientadores(as) e supervisores(as) que acompanham os(as) 

acadêmicos(as) nas escolas evitem que haja a cópia desses materiais. 

De acordo com Scalabrin e Molinari (2013, p.5): 

 

O estágio supervisionado proporciona ao licenciado o domínio de 
instrumentos teóricos e práticos imprescindíveis à execução de suas 
funções. Busca-se, por meio desse exercício beneficiar a experiência 
e promover o desenvolvimento, no campo profissional, dos 
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso nas 
instituições superiores de ensino, bem como, favorecer por meio de 
diversos espaços educacionais, a ampliação do universo cultural dos 
acadêmicos, futuros professores. Outros fins previstos nessa 
proposta são: desenvolver habilidades, hábitos e atitudes 
relacionados ao exercício da docência e criar condições para que os 
estagiários atuem com maior segurança e visão crítica em seu 
espaço de trabalho 

 
 

No entanto, Corte e Lemke (2015) destacam que não se pode crer que a 

formação inicial, realizada nos cursos de licenciatura, será capaz de formar um(a) 

profissional docente pronto(a) e acabado(a), munido(a) de todos os conhecimentos, 

competências e habilidades necessárias para atuar em quaisquer contextos com os 

quais tenha contato durante sua atuação profissional. Dessa maneira, a formação 

docente, assim como os demais tipos de formação profissional, em nível superior, 

não pretendem formar de modo pronto e acabado, já que isso seria impossível, 

principalmente numa realidade tão líquida quanto a atual. Mas deve estimular a 

curiosidade e a necessidade de busca autônoma constante para qualificar mais a 

formação dos(as) acadêmicos(as), afinal, cada aluno(a) é diferente e nada mais 

pode ser totalmente homogêneo. 

Na próxima seção serão apresentadas as especificidades dos estágios 

curriculares supervisionados dos cursos de Pedagogia - Licenciatura da Uergs, de 

modo que seja possível uma melhor compreensão dos critérios exigidos nessas 

práticas: os planejamentos de estágio que se encontram anexados aos relatórios de 

estágio dos(as) acadêmicos(as). 
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3.1 AS ESPECIFICIDADES DOS ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS 
DOS CURSOS DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA DA UERGS   
 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia - Licenciatura 

(PPC) da Uergs (2014, p.64), o estágio curricular supervisionado  

 

destaca-se  enquanto momento de incursão no exercício da docência 
e constitui-se em fluxo de aprendizagem e de (re) significação de 
saberes: o estagiário, a partir da proximidade do exercício de sua 
futura profissão, das reflexões e elaborações em cima dos desafios 
vivenciados, os alunos pelo exemplo e vivências de um processo-
outro de formação, os professores regentes pelas possibilidades de 
troca e interlocuções, os orientadores pela contínua possibilidade de 
observação da realidade escolar e de suas demandas, bem como, 
pela revitalização de suas construções e investigações acerca delas. 
Este é um caminho que não comporta mão única, mas várias vias 
rumo a tão almejada qualidade da educação 

 
 

O quadro 4 apresenta os três estágios curriculares supervisionados 

desenvolvidos durante a formação dos(as) acadêmicos(as) em pedagogia. 

 

 

Quadro 4 - Modalidades de estágios curriculares supervisionados do Curso de 
Pedagogia - Licenciatura da Uergs 

 

SEM. TIPO DE ESTÁGIO CH 

6º Estágio I - Educação Infantil 135h 

7º Estágio II - Anos Iniciais 135h 

8º Estágio III – Educação de Jovens e Adultos (EJA) 135h 

Fonte: PPC (2014). 

 

 

Abaixo, no quadro 5, será especificada cada uma das etapas dos estágios 

curriculares supervisionados. 
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Quadro 5 - Apresentação dos estágios curriculares supervisionados do Curso de Pedagogia - 
Licenciatura 

 

 

 

 

Estágio I – Educação Infantil 

Docência na Educação Infantil 
contemplando o estudo da estrutura, da 
organização, da gestão e do 
funcionamento de Instituições de 
Educação Infantil. Elaboração de projeto 
de ensino, desenvolvimento e avaliação 
em instituições de Educação Infantil.
  

 

 

 

 

Estágio II – Anos Iniciais  

 

 
Séries Iniciais Docência nos Anos 
iniciais do Ensino Fundamental com 
crianças contemplando o estudo da 
estrutura, organização escolar e 
curricular e a gestão das instituições de 
Educação Básica. Elaboração, 
desenvolvimento e avaliação de projeto 
de ensino em articulação com o 
contexto de estágio. 

 

 

 

 

Estágio III – Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) 

 

 
Observação, análise, planejamento, 
intervenção e avaliação de práticas 
educativas escolares ou nas instituições 
não escolares como no setor produtivo, 
movimentos sociais, programas e 
projetos sociais e em entidades da 
sociedade civil envolvendo jovens e 
adultos. Elaboração eimplementação de 
propostas pedagógicas alternativas. 

 

Fonte: PPC/ Uergs (2014) 

 

Conforme a organização constante no PPC do Curso de Pedagogia - 

Licenciatura, a prática dos(as) acadêmicos(as) acontece em três momentos: na 

Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), o que propicia ao(à) acadêmico(a) a experiência como 

professor(a) com níveis de ensino diferentes e com faixas etárias de alunos(as) 

distintos(as). Este fato contribui para justificar a pesquisa junto ao planejamento 

dos(as) alunos(as) em estágio neste curso, pois abrange diferentes possibilidades 

de trabalhos com as temáticas gênero e sexualidade.  

A disciplina de estágio curricular supervisionado prevê trabalhos que 

envolvam a docência e a participação nos processos de gestão - desde a 
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observação da instituição e da turma em que serão desenvolvidos - encontros e 

reuniões com os(as) gestores(as) da escola e com o(a) professor(a) titular da 

referida turma, bem como planejamento,desenvolvimento de projetos de ensino e 

avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. 

De acordo com o PPC (2014) do Curso de Pedagogia - Licenciatura da 

Uergs, cada nível de estágio é dividido em quatro etapas. 

 

▪ Observação: a observação tem como referenciais teóricos os 

estudos realizados no decorrer do curso englobando as teorias 

pedagógicas, planejamento e currículo escolar e sua articulação às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica.  

▪ Planejamento da docência: para a organização do projeto de 

docência, o(a) acadêmico(a) deverá observar a prática pedagógica 

do(a) educador(a) e seu relacionamento com o(a) aluno(a) no 

processo ensino e aprendizagem; observar atentamente as 

práticas de letramento/numeramento, alfabetização que o(a) 

professor(a) titular institui para a turma no cotidiano; dialogar com o 

educador(a) para obter sugestões e informações referentes a 

rotinas, ações didático pedagógicas, entre outras; interagir e 

principalmente estar atento à escuta e ao atendimento das 

demandas e interesses das crianças, entre outros objetivos. 

▪ Prática de ensino - Docência 

▪ Elaboração e apresentação de Relatório das ações 

desenvolvidas. 

 

 

A pesquisadora constatou, ao ter acesso aos documentos finais das práticas 

de estágio dos(as) acadêmicos(as), que os planejamentos e os relatório de estágio 

seguiram as seguintes estruturas: 
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Quadro 6 - Estrutura do planejamento do(a) estagiário(a) curricular 

 

 

 

O quadro 7 apresenta o modelo da estrutura do relatório final a ser realizado nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os relatórios finais dos estágios na Educação 

Infantil e na EJA seguem a mesma estrutura. 
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Quadro 7 - Estrutura do relatório final do(a) estagiário(a) curricular  
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O quadro 8 apresenta o modelo da ficha de observação da turma a ser 

preenchida pelos(as) estagiários(as) curriculares. No entanto, a pesquisadora só 

encontrou o documento nos anexos dos relatórios finais de estágio dos(as) 

acadêmicos(as) do Curso de Pedagogia - Licenciatura das Unidades Universitárias de 

Bagé, São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga.  

 

Quadro 8 - Ficha de observação da turma do(a) estagiário(a) curricular 

 
ASPECTOS SOCIAIS SIM NÃO EM PARTE 

1) Evidenciam bom relacionamento com os 
colegas, professores(as), outras turmas? 

   

2) São capazes de compartilhar materiais com os 
colegas? 

   

3) Trabalham bem em grupos?    

4) Há crianças isoladas da turma?    

5) São agressivas nas brincadeiras?    

6) Apresentam agressividade nos 
relacionamentos? 

   

7) Há separação por gênero nas brincadeiras?    

8) São capazes de ouvir as orientações do(a) 
professor(a)? 

   

9) Obedecem às regras combinadas?    

10) Há algum trabalho em torno de regras e 
atitudes? 

   

  Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Destaca-se que para a melhor compreensão dos discursos apresentados nos 

planejamentos de estágio, a pesquisadora analisou os enunciados expressos no 

relatório final de estágio da(o) acadêmica(o). O item 7 destacado no quadro 8, por 

exemplo, foi relevante para integrar a análise dos discursos explícitos, implícitos e 

silenciados nas temáticas dos planejamentos das(os) estagiárias(os) curriculares. 

Vê-se, portanto, que a demanda exigida pela Instituição Universitária e Escolar 

quanto à organização, gerência e condução do trabalho a ser desempenhado pelo(a) 

estagiário(a) curricular,  cumprem uma função importante na organização e planificação 

do trabalho pedagógico, mapeando o percurso das ações, as escolhas e os 

encaminhamentos nas diversas instâncias da gestão escolar. Contudo, o 

planejamento/plano deve ser concebido, assumido e vivenciado no cotidiano da prática 

social docente, como processos de reflexão. Devem ser percebidos como instrumentos 
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que orientam o trabalho do(a) educador(a) de maneira consciente, competente e 

crítica. Nessa perspectiva, a formação de professores(as) por meio das atividades 

práticas dos estágios curriculares possibilita que se desenvolvam habilidades docentes 

e interrelacionais antes restritas apenas ao campo das teorias da educação.  

De modo a facilitar compreensão do presente estudo, o próximo capítulo 

analisará a formação discursiva em gênero e sexualidade na educação e trará 

conceitos fundamentais como formações ideológicas, condições de produção de 

interdiscursividade, discursos explícitos, implícitos e silenciados, entre outros.  
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5  ANALISANDO A FORMAÇÃO DISCURSIVA EM GÊNERO E SEXUALIDADE 

NA EDUCAÇÃO 

 

"Por causa dos meus trejeitos, da maneira 

como eu me vestia, fui alvo de comentários 

na escola particular em que estudava. Muitos 

colegas apontavam para mim, riam, me 

chamavam de menina-macho... Fui 

repreendida várias vezes por não me sentar 

com as pernas cruzadas ou os joelhos 

encostados, como uma menina deveria”. 

(Iana Mallmann, 18 anos). 

 

O presente capítulo tem como objetivo analisar a formação discursiva em 

gênero e sexualidade na educação. Contudo, seria praticamente impossível abordar 

a noção de formação discursiva nesses temas sem trazer conceitos fundamentais 

como formações ideológicas, condições de produção de interdiscursividade, 

discursos explícitos, implícitos e silenciados, dentre outros. Tais conceitos são 

importantes para a análise deste estudo, pois é no discurso, afinal, que se 

identificam escolhas enunciativas relacionadas a gênero e sexualidade. 

Em educação, muitas vezes encontram-se discursos permeados pela 

enunciação e outros nos quais o sujeito procura esconder-se, ocultando a 

enunciação e pouco contribuindo com os objetivos da investigação. Nesse contexto, 

o emprego da Análise de Discurso (AD) vem para rejeitar a concepção de que a 

linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma 

convicção da importância central do discurso na construção da vida social.  

Caregnato e Mutti (2006) ressaltam que a AD trabalha com o sentido e não 

com o conteúdo do texto; um sentido que não é traduzido, mas produzido. Reside 

em ultrapassar o discurso manifesto, em ponderar a possibilidade de as pessoas, às 

vezes, proferirem coisas que não correspondem ao que sentem e vivenciam. 

Contribuir, também, para identificar o que o sujeito tenta resguardar. 

 Ao se fazer uma análise em relação aos discursos sobre gênero e 

sexualidade na educação, Oliveira e Dias (2019, p.497) pontuam que  
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mesmo que a escola não abra suas portas às discussões explícitas e 
formalmente vinculadas a essas temáticas, ainda que certas alas 
políticas conservadoras queiram afastá-las e abafá-las, mesmo que 
parte da sociedade vire o rosto para os fatos que a cercam, é 
impossível tornar invisíveis, no interior do espaço escolar, as 
problematizações que surgem a partir dos temas citados. Isso pelo 
simples fato de que somos corpos, gêneros e sexualidades e 
vivemos. 

 

Louro (2014) ressalta que o gênero e a sexualidade são demarcados por 

forças sociais que se embaraçam em redes de poder. Uma questão política, social e 

cultural e é aprendida ao longo da vida, envolvendo processos profundamente 

plurais e culturais. Assim, as possibilidades de expressar a sexualidade, os desejos 

e os prazeres também são socialmente estabelecidos e codificados.  

Com relação às formações ideológicas nos discursos, Orlandi (2005, 

documento eletrônico não paginado) destaca que 

 
tudo que se diz tem um traço ideológico em relação a outros traços 
ideológicos. A formação discursiva se define como aquilo que numa 
formação ideológica dada - ou seja, a partir de uma posição dada em 
uma conjuntura sócio-histórica dada - determina o que pode e deve 
ser dito. 

 

A educação influencia e é influenciada pelos modos de pensar e de se 

relacionar da/na sociedade. Assim, a escola é delineada pelos valores e ideologias 

presentes no meio social em que se insere, e, como consequência, é responsável 

por promover o fortalecimento das relações de poder e crise. Para Althusser (1998) 

a escola atua na manutenção da estrutura social, compactuando com a 

disseminação da ideologia predominante.  

As temáticas gênero e sexualidade produziram marcas nos discursos da 

instituição escolar ao longo do século XX, que ora conservadora, ora revolucionária, 

ora progressista, ora liberal, presenciou, a partir dos anos de 1960, os movimentos 

pelos direitos civis, as lutas feministas, os movimentos gays e lésbicos e as lutas 

contra os regimes ditatoriais. Contudo, continua desempenhando seu papel 

conservador dos costumes em rotulações presentes no âmbito escolar que mostra 

haver uma expectativa social fortemente representada nesse espaço sobre como 

homens e mulheres devem andar, falar, mostrar seu corpo, brincar, dançar, 

relacionar-se.  
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Siqueira e Cunha (2013, p. 3) afirmam que “costuma-se escutar que se a 

menina gosta de jogar futebol, é chamada de “sapatão”, se o aluno gosta de dançar 

balé ou se mostra sensível ao se emocionar, é rotulado de “bicha”. Brincadeiras e 

piadas em relação à mulher que dirige e ao homem que ajuda nos afazeres 

domésticos, são bastante comuns entre os alunos(as). Tudo isso é decorrente de 

outra característica da mentalidade humana: a tendência de pensar por oposições. 

Segundo o filósofo francês Jacques Derrida, a lógica ocidental opera por meio de 

binarismos: feio/belo, puro/impuro, espírito/corpo etc. Um termo é, portanto, sempre 

considerado superior, e o oposto ao seu, subordinado. 

Dessa maneira, no binário social homem x mulher, ainda surge um terceiro 

elemento que é ainda mais desprestigiado. O homem heterossexual conquista o 

lugar de maior prestígio na sociedade. Um degrau abaixo, a mulher. E, na 

penumbra, os que não se encaixam no esquema binário: gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais. Nesse contexto, a escola emerge como um espaço de 

tratamento moral, convertendo-se no lugar onde, além de oportunizar o acesso a 

novos saberes, difunde técnicas pedagógicas dirigidas para “normalizar” os(as) 

alunos(as). Sobretudo, esse ambiente reforça o interdiscurso (o dizível), que é 

exterior ao sujeito enunciador.  

Courtine (1999) explica que o sujeito enunciador, inserido numa situação de 

enunciação, tem a ilusão de ser o “eu”, “aqui” e “agora” do que está sendo dito. No 

nível do enunciado, articulam-se formas linguísticas que se citam, se repetem, se 

parafraseiam, se opõem entre si. Essas articulações ocorrem em um espaço 

interdiscursivo no qual atua o domínio de memória, conceito também foucaultiano 

que foi apropriado pelo autor. E é por conta de todo esse processo de 

assujeitamento no dizer que o sujeito não tem nome, é uma “voz sem nome” que 

ecoa no domínio da memória. 

A formação ideológica comporta uma ou várias formações discursivas 

interligadas. Pêcheux (1995, documento não paginado) ressalta que as formações 

discursivas determinam 
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o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, 
de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, 
etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura dada: o ponto 
essencial aqui é que não se trata apenas da natureza das palavras 
empregadas, mas também (e sobretudo) de construções nas quais 
essas palavras se combinam […] as palavras “mudam de sentido” ao 
passar de uma formação discursiva a outra.  

 

Orlandi (2005, documento eletrônico não paginado), precursora da AD no 

Brasil, destaca que  

 

o dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. 
Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro 
lugar também significa nas “nossas” palavras. O sujeito diz, pensa 
que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo 
pelo qual os sentidos se constituem nele. 

 

Quando se observam os discursos que naturalizam a heterossexualidade 

(construídos historicamente), Souza e Pereira (2013, documento eletrônico não 

paginado) expõem que: 

 

Essa naturalização do heterossexual fortalece a ideia de que 
qualquer comportamento que fuja do padrão heterossexual acaba 
provocando uma problematização sobre o próprio modelo, devendo 
ser coibido, pois põe em risco a harmonia dos papéis sociais 
definidos em função de gênero e, consequentemente, coloca em 
perigo toda sociedade. Sendo assim, qualquer questionamento que 
coloque em dúvida o caráter "natural" e "normal" da 
heterossexualidade será tratado como uma questão de minorias e 
colocado à margem social. 

 

Essa memória discursiva, segundo Orlandi (2005), sustenta o dizer em uma 

estratificação de formulações já feitas, mas esquecidas e que vão construindo uma 

história de sentidos. É sobre essa memória, de que não se detém o controle, que os 

sentidos se constroem, dando a impressão de que se sabe do que se está falando. 

Dessa maneira, a heteronormatividade é compreendida e problematizada como um 

padrão de sexualidade que regula o modo como as sociedades ocidentais estão 

organizadas. Trata-se de um significado que exerce o poder de ratificar, na cultura, a 

compreensão de que a norma e o normal são as relações afetivas heterossexuais 

existentes entre pessoas de sexos diferentes. 

A política educacional brasileira já passou por momentos marcados por 

debates calorosos em relação a projetos/materiais destinados à educação básica 
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que se propunham a modificar a formação discursiva e ideológica da educação. Um 

deles, o Programa Brasil Sem Homofobia (2011), sofreu forte pressão de 

congressistas ligados a entidades religiosas (apelidando o material de "kit gay), após 

especialistas produzirem para o governo federal cadernos com conteúdo pedagógico 

que visavam educar alunos(as) das escolas de todo o país para as temáticas  

gênero e sexualidade. O conteúdo foi acusado de estimular a promiscuidade e o 

“homossexualismo" e de fazer parte de uma “ideologia de gênero”. O próprio termo 

utilizado - “homossexualismo” -, não é um termo bem visto por alguns indivíduos da 

comunidade LGBTQI+, porque foi cunhado em um momento infestado de ideias 

pseudocientíficas do fim do século 19.  

Já a expressão "ideologia de gênero", de acordo com Morais (2019, 

documento eletrônico não paginado): 

 
carrega um sentido pejorativo (negativo, ofensivo). Por meio dela, 
setores mais conservadores da sociedade protestam contra 
atividades que buscam falar sobre a questão de gênero e assuntos 
relacionados - como sexualidade - nas escolas. As pessoas que 
concordam com o sentido negativo empregado no termo “ideologia 
de gênero” geralmente temem que, ao falar sobre as questões 
mencionadas, a escola vá contra os valores da família. 

 

 

Destaca-se, porém, que os “estudos de gênero” não negam a existência do 

sexo ou do gênero, mas historicizam tais diferenças, procurando analisar as 

estratégias discursivas que as consolidaram. Nesse ponto, encontra-se uma das 

contribuições mais significativas da obra de Judith Butler: dar visibilidade ao fato de 

que existem corpos que “importam” - corpos enquadrados no sistema 

heteronormativo - e corpos que “não importam” - o que a autora chama de corpos 

abjetos (corpos desviantes, culturalmente inintelegíveis e que ameaçam as 

estruturas de poder). 

Os discursos dos congressistas - prioritariamente homens, brancos, de classe 

média alta e heterossexuais - aparecem de maneira explícita nos enunciados, já que 

os conteúdos são claramente identificados. É confesso na enunciação que as 

cartilhas sobre gênero e sexualidade não são aceitas pelos políticos por trazerem 

discursos que atentam contra a heteronormatividade. Os discursos explícitos 

constituem, portanto, o verdadeiro objeto do dizer. Para Rodrigues (2008, p.181): 

 

https://www.politize.com.br/conservadorismo-pensamento-conservador/
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Quais significados deverão ser tornados explícitos pelo produtor 
dependerá, em larga escala, do uso que o produtor do texto faz dos 
fatores contextuais. Com base em seu modelo de interlocutor, o 
produtor verbaliza somente as unidades referenciais e as 
representações necessárias à compreensão e que não possam ser 
deduzidas sem esforço pelo leitor por meio de informações 
contextuais ou conceituais. 

 

De acordo com Pêcheux (1995), não há discurso sem sujeito e não há sujeito 

sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido. Há uma relação entre língua-discurso-ideologia, sendo que a 

materialidade específica da ideologia é o discurso, e a materialidade específica do 

discurso é a língua. 

Destaca-se, também, o papel do interdito no processo discursivo. De acordo 

com Tfouni (2008) “o interdito é relacionado ao impossível na medida em que ele é o 

operador que corta, que impede o tudo dizer, fundando e constituindo a 

possibilidade de se dizer algo”. Assim, o interdito é um impedimento estrutural e 

estruturante ao dizer completo, impedindo que se diga tudo, e, por isso mesmo, 

permitindo que se diga algo. Essa interdição é o que cria tanto o silêncio quanto o 

discurso (uma operação linguística).  

Orlandi (1995) caracteriza o silêncio como constitutivo do dizer, um espaço 

diferencial da linguagem que a permite significar de múltiplas maneiras. Para a 

autora, o silêncio aponta para a necessidade estrutural de um excluído, para que a 

linguagem possa, enfim, significar. Isto quer dizer que a existência do não dito e, 

portanto, de um impossível de dizer, é estruturalmente necessária ao dizer, ao 

discurso e à enunciação. Antes da enunciação, todos os dizeres são possíveis, mas 

o que é dito seria uma “escolha” contingente do enunciatário. 

Considerando os silêncios no discurso, Orlandi (1995) chama a atenção para 

o fato de que há silêncios múltiplos: o silêncio das emoções, o místico, o da 

contemplação, o da resistência, o da revolta, o da disciplina, o do exercício do poder 

etc. Ao se considerar a presença de silêncio enquanto exercício de poder, a autora 

considera que o poder é regido pela política de silenciamento, ao qual resulta o dizer 

do indivíduo. Ao fazer a escolha de dizer algo o indivíduo estará, portanto, 

necessariamente, não dizendo “outros” sentidos. Seu discurso, pois, expressa uma 

declinação política da significação que resulta no silenciamento como maneira não 

de calar, mas de fazer dizer “uma” coisa, para não deixar de dizer “outras”. Este 
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processo discursivo evidentemente faz o recorte necessário já que o silêncio recorta 

o dizer.  

Muitas vezes, a teoria empírica reduz o silêncio à falta de palavras, mas para 

compreendê-lo é preciso considerar os processos de construção dos sentidos e a 

historicidade. Dessa maneira, para tornar o silêncio visível é preciso observá-lo 

indiretamente por métodos (discursivos) históricos críticos. Sem considerar a 

historicidade do texto e os processos de construção dos efeitos de sentido, torna-se 

impossível compreender o silêncio. O método de que se necessita deve ser histórico 

(discursivo), e fazer apelo à interdiscursividade, trabalhando com os entremeios, os 

reflexos indiretos, os efeitos (ORLANDI, 1995). 

Já o implícito, ou subtendido, representa os espaços existentes entre os 

enunciados realmente realizados, ou seja, é aquilo que não está dito, mas que está 

significado. A noção de implícito, defendido em Ducrot (1972), presume modos de 

dito subentendido, que permitem deixar entender, sem ficar à descoberta, ao 

embaraço de se ter dito. 

Cabe aqui destacar o artigo da Revista Nova Escola intitulado Educação 

sexual: precisamos falar sobre Romeo..., publicado em 2015, que apresenta alguns 

casos que são constantemente calados no âmbito escolar, devido à presença de 

uma política de silenciamento, que contribuem para o aumento do sexismo, da 

homofobia e da transfobia nas instituições escolares. A publicação destaca a história 

do pequeno Romeo Clarke, de 5 anos, que ficou afastado do ambiente escolar até 

que se decidisse - palavras da instituição - "se vestir de acordo com seu gênero”.  

 
o caso de Clarke não é único. Situações em que crianças e jovens 
que descumprem as regras socialmente aceitas sobre ser homem ou 
mulher - seja de forma intencional ou por não dominá-las - fazem 
parte da rotina escola. Percebe-se que quando eclode o machismo, a 
homofobia ou o preconceito aos transgêneros, pais e professores 
agem rápido para pôr panos quentes e, sempre que possível, fazer 
de conta que nada ocorreu. ‘A escola, que deveria abraçar as 
diferenças, pode ser o ambiente mais opressivo que existe’, defende 
Iana Mallmann, 18 anos, ativista contra a homofobia (SOARES, 
2015, documento não paginado). 

 

 

Como bem mostra o exemplo, a escola tende a preferir a, muitas vezes, 

“colocar panos quentes” sobre as temáticas gênero e sexualidade. Essa expressão - 

“colocar panos quentes” - pode ser compreendida como parte de uma política de 
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silenciamento, em que o silêncio pode ser considerado tanto parte da retórica da 

dominação (a da opressão) como de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da 

resistência).  

Portanto, o significado de silenciamento, no caso em tela, não é o silêncio, 

mas “o pôr em silêncio”. Esse movimento, essa ação, mostra o funcionamento do 

interdiscurso no âmbito social, lugar dos modos de construção da produção de 

sentidos, pré-requisito indispensável para se pensar os processos discursivos e a 

materialidade da linguagem na construção de uma realidade.  

Formam-se, dessa maneira, os papéis sociais, definidos por Louro (2014) 

como padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade estabelece para seus 

membros e que definem seus comportamentos, suas roupas, seus modos de se 

relacionar ou de se comportar. Por meio do aprendizado de papéis sociais, cada 

indivíduo passa a conhecer o que é considerado adequado (e inadequado) para um 

homem ou para uma mulher numa determinada sociedade. Em sua formação e 

educação de acordo ao papel social que deve representar, as crianças aprendem a 

ser excludentes com relação aos demais papeis sociais que não lhes dizem respeito 

a partir do meio social em que estão inseridas e, como consequência, buscam 

responder a essas expectativas. Estabelecem-se neste processo também os dizeres 

orientados pelas regras da política do silêncio imposta e já naturalizada. 

É necessário, portanto, que se estimule o repensar sobre as formações 

discursivas e as formações ideológicas na sociedade e em especial no ambiente 

escolar, de modo que possa haver a compreensão pelos(as) docentes de que os 

sujeitos são afetados pela língua e pela história. A inserção das temáticas gênero e 

sexualidade no currículo também é prioritária, tendo em vista a necessidade de 

desfazer preconceitos, tabus, e de se refletir sobre inverdades e construções sociais 

e culturais distorcidas, já que essa postura vem prejudicando historicamente as 

relações sociais. 

No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados no presente estudo. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Apresentam-se neste capítulo os procedimentos metodológicos adotados 

para alcançar os objetivos propostos, contemplando, por meio de uma exposição 

detalhada, a classificação do tipo de pesquisa que foi realizada, a caracterização do 

campo de análise e os procedimentos da coleta e da análise de dados.  

 

6.1 CLASSIFICAÇÃO DO TIPO DE PESQUISA  

 

As pesquisas podem ser classificadas de diferentes maneiras, todavia este 

estudo foi classificado quanto ao tipo, à finalidade, aos objetivos, a sua abordagem, 

e ao seu procedimento. Desse modo, a presente pesquisa, segundo o tipo, 

classifica-se como documental. De acordo com Gil (2002, p.62-3), a pesquisa 

documental apresenta algumas vantagens por ser “fonte rica e estável de dados: 

não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita 

uma leitura aprofundada das fontes. Ela é semelhante à pesquisa bibliográfica, 

segundo o autor, e o que as diferencia é a natureza das fontes, sendo material que 

ainda não recebeu tratamento analítico, ou que ainda pode ser reelaborado de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 

Quanto à finalidade da pesquisa, classifica-se como de natureza básica. Para 

Gil (2009), a pesquisa básica aglutina estudos que têm como objetivo completar uma 

lacuna no conhecimento. Já Schwartzman (1979), descreve que a pesquisa básica é 

aquela que acumula conhecimentos e informações que podem eventualmente levar 

a resultados acadêmicos ou aplicados importantes, mas sem fazê-lo diretamente. 

Tendo em conta os objetivos a atingir, trata-se de uma pesquisa descritiva. 

Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem 

ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 

aparece na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Esse tipo de 

pesquisa, segundo Selltiz et al. (1965), busca descrever um fenômeno ou situação 

em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger, com 

exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como 

desvendar a relação entre os eventos. 
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Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa adotou uma 

abordagem investigativa mista, que se caracteriza por reunir dados quantitativos e 

qualitativos em um único estudo. De acordo com Creswell (2010, p.35): 

 

Essa técnica emprega estratégias de investigação que envolvem 
coleta de dados simultânea ou sequencial para melhor entender os 
problemas de pesquisa. A coleta de dados também envolve a 
obtenção tanto de informações numéricas (por exemplo, em 
instrumentos) como de informações de texto (por exemplo, em 
entrevistas), de forma que o banco de dados final represente tanto 
informações quantitativas como qualititivas. 

 

Ao considerar esta abordagem, pontua-se que a coleta de dados quantitativos 

e qualitativos ocorreu de maneira simultânea. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ANÁLISE 

 

O campo de análise desta investigação abrangeu os cursos de Pedagogia - 

Licenciatura da Uergs, tendo em vista que estes, segundo a resolução Uergs n° 

01/2016, propõem-se em formar profissionais da educação comprometidos(as) com 

a excelência do seu fazer profissional em diferentes espaços e com a busca de 

melhores condições de vida em interconexão com o desenvolvimento regional no 

âmbito de sua atuação. Têm como objetivos, também, formar profissionais 

licenciados(as) em Pedagogia, aptos(as) ao exercício das funções de magistério na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 

Médio, na EJA, na Modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos.  

O corpus de análise envolve os documentos relativos aos planejamentos de 

estágio - ou a prática real na escola - dos(as) estudantes em fase final do curso. 

Destaca-se que os planejamentos foram buscados nos relatórios finais de estágio 

dos(as) acadêmicos(as), portanto esses também fizeram parte da análise. 

 No que se refere à população de documentos da pesquisa, ressalta-se que 

100% dos planejamentos de estágio produzidos (247 planejamentos), nos anos de 

2017 e 2018, pelos(as) acadêmicos(as) dos cursos de Pedagogia - Licenciatura da 

Uergs foram analisados, conforme especificado no quadro que segue: 
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Quadro 9 -  Quantitativos de relatórios de estágio analisados 

Unidade de Ensino Relatórios Analisados 

Alegrete 42 

Bagé 50 

Osório 46 

Porto Alegre 05 

São Francisco de Paula 70 

Santana do Livramento 34 

Total 247 
   Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

Ressalta-se, no entanto, que os planejamentos produzidos pelos(as) 

acadêmicos(as) do Curso de Pedagogia - Licenciatura da Unidade de Universitária 

de Cruz Alta, não fizeram parte da pesquisa, pois a pesquisadora não obteve acesso 

a esses documentos. 

Na sequência são apresentados os procedimentos de coleta de dados 

adotados neste estudo. 

 

6.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Tendo em vista que os relatórios de estágio ainda não estavam 

disponibilizados no Repositório Institucional da Uergs, e que os mesmos ficam 

disponíveis para consulta apenas nas bibliotecas das Unidades Universitárias, a 

pesquisadora, enquanto profissional bibliotecária da Biblioteca Central da Uergs, 

solicitou-os, de maneira formal, aos(às) coordenadores(as) dos cursos de Pedagogia 

(Apêndice A).  Esses(as) coordenadores(as) disponibilizaram os materiais, enviando-

os por meio de malotes à Biblioteca Central para que pudessem ser analisados pela 

pesquisadora. 

A seguir, são apresentados os procedimentos adotados para análise de 

dados, incluindo as categorias de análise. 

 

6.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados se deu por meio da análise de conteúdo (AC), conforme 

Bardin, e de análise de discurso (AD), conforme Pêcheux e Orlandi. 
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A AC, de acordo com Bardin (2011), visa obter a descrição do conteúdo das 

mensagens, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, que 

permitam reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 

significados.    

De acordo com o que define Bardin (2011), a AC pressupõe três etapas:  

 

 

Figura 1 - Etapas da Análise de Conteúdo (AC) 

 

Fonte: Câmara (2013) 

 

 

A pré-análise envolve a organização dos dados com o objetivo de torná-los 

operacionais para a sistematização das ideias iniciais, visando estabelecer 

indicadores para a interpretação dos dados coletados que fundamentem a 

interpretação final (BARDIN, 2011). A exploração do material é definida por Trivinõs 

(1987) como descrição analítica, é a fase na qual o material coletado será submetido 

a um estudo aprofundado, sendo orientado pelo referencial teórico adotado. 

Na presente pesquisa, na etapa da pré-análise realizou-se o tratamento dos 

dados quantitativos e qualitativos coletados por meio dos planejamentos de estágio. 

Os dados quantitativos e qualitativos foram organizados em quadros e gráficos. 

Na etapa de exploração do material, procedeu-se a leitura flutuante dos 

documentos, com base no referencial teórico da pesquisa. Do total de 247 

planejamentos analisados, apenas 24 foram selecionados, tendo em vista os 

conteúdos que discutem ou possibilitam discussões nas temáticas gênero e  

sexualidade. 

Na etapa de tratamento dos resultados, foram escolhidas 7 (sete) categorias 

que surgiram das questões norteadoras, bem como a organização destas, conforme 

blocos de análise. Os temas que se repetiram com muita frequência nos 
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planejamentos dos estágios foram recortados do texto em unidades comparáveis de 

categorização para análise temática e de modalidades de codificação para registro 

de dados. Ao final, chegou-se às seguintes categorias: a) brinquedo e brincar; b) 

bullying; c) diversidade; d) família; e) mulher na mídia; f) sexo e sexualidade; g) 

violência doméstica. Destaca-se que se buscou na análise obedecer às regras de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência, objetividade, 

fidelidade, produtividade e exclusividade, definidas por Bardin (2011). 

O sistema de codificação compreendeu a escolha de unidades de registro (o 

recorte dos enunciados; a seleção de regras de contagem - enumeração; e a 

categorização. Posteriormente, as categorias foram organizadas em um quadro 

matricial. Destaca-se que todas as categorias foram apresentadas na análise de 

dados, com uma breve discussão teórica. 

As categorias, e os 24 planejamentos selecionados, foram divididos em 

blocos de análise. Apresentaram-se, dessa maneira, os conteúdos e os discursos 

nas temáticas gênero e sexualidade (explícitos, implícitos e silenciados).    

O quadro 9  apresenta as categorias por blocos de análise e os quantitativos 

de planejamentos selecionados. 

 

Quadro 10 - Categorias de análise da pesquisa 

Blocos de análise Categorias de análise Planej. 

Bloco 1 Brinquedo e Brincar 4 

Bloco 2 Bullying 1 

Bloco 3 Diversidade 6 

Bloco 4 Família 9 

Bloco 5 Mulher na Mídia 1 

Bloco 6 Sexo e Sexualidade 2 

Bloco 7 Violência Doméstica 1 

Total 7 24 
                                       Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

As categorias foram traçadas de acordo com assuntos mais enfatizados nos 

planejamentos. Como se vê, família, diversidade e brinquedo e brincar assumem as 

primeiras posições entre os temas trabalhados, enquanto as demais, não se 

destacam. 

Com a relação à escolha da AD neste estudo, destaca-se que essa teoria 

pareceu mais adequada, pois permite estabelecer uma relação mais próxima com o 

quê a linguagem dos planejamentos expressa, uma vez que o discurso é a prática 
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da linguagem e concebe-a como a intermediação entre o homem e a realidade 

social. Tendo em vista que a linguagem é opaca e não transparente, formando-se 

por meio de um processo dinâmico, e a palavra é um ato social com todas as suas 

implicações - conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de 

identidades etc. - entende-se, com Orlandi (1995), que o texto consiste em um 

espaço simbólico transpassado por interpretação, posições dos sujeitos, memória, 

condições de produção e relações com a exterioridade do mesmo. Neste sentido, 

como se depreende, o discurso não é desassociado de seu contexto histórico e 

social. 

No processo de análise dos planejamentos escolhidos, buscou-se identificar 

se os enunciados se apresentavam de maneira explícita, implícita ou silenciada nas 

temáticas em questão. Para que isso fosse possível, verificaram-se a existência de 

paráfrases  e metáforas; prováveis e os improváveis efeitos de sentidos do discurso; 

várias possibilidades de leituras que um discurso pode assumir ou não; relações de 

inserção e de interação estabelecidas do sujeito com o contexto sócio-histórico-

ideológico, ou seja, a posição social e a ideologia que permeia as relações 

humanas, influenciando os sujeitos a tomarem certas atitudes e não outras 

(ORLANDI, 1995). 

Nas próximas seções serão analisados os dados da pesquisa, tendo em vista 

o arcabouço teórico apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo se destina à apresentação e análise dos resultados da pesquisa, 

cujos dados foram coletados por meio da análise dos planejamentos das práticas 

dos estágios curriculares dos(as) acadêmicas(os) dos cursos de Pedagogia - 

Licenciatura da Uergs, ocorridos nos anos de 2017 e 2018.  

Abaixo são destacados a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos 

específicos do presente estudo, a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

(iii) Objetivos específicos 
Seção de apresentação e 

discussão 

a) identificar se as temáticas gênero e sexualidade 
são contempladas nos planejamentos dos 
estágios curriculares supervisionados;  

 

7.1 ; 7.2 

 

b) verificar como as propostas de atividades nas 
temáticas gênero e sexualidade aparecem nos 
planejamentos dos estágios curriculares 
supervisionados; 

 
7.2 (e suas subseções). 

 

c) coompreender os sentidos dos discursos nas 
temáticas gênero e sexualidade concebidos 
como explícitos, implícitos e silenciados 
presentes nos planejamentos dos estágios 
curriculares supervisionados; 

 
 

7.2 (e suas subseções).  

d) propor, como produto da pesquisa, material 
educativo para profissionais da educação 
básica, que os(as) auxiliem para o trabalho nas 
temáticas gênero e sexualidade. 

8 

(i) QUESTÃO DE PESQUISA 

Como os discursos sobre as 
temáticas gênero e  
sexualidade se constituem nos 
planejamentos dos estágios 
curriculares supervisionados 
(dos anos 2017 e 2018) dos 
cursos de Pedagogia - 
Licenciatura da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul 
(Uergs)? 

 

(ii) OBJETIVO GERAL 

Analisar como os discursos de 
gênero e de sexualidade se 
constituem nos planejamentos 
dos estágios curriculares 
supervisionados (dos anos 
2017 e 2018) dos cursos de 
Pedagogia - Licenciatura da 

Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (Uergs). 

Figura 2 - Questão de pesquisa, objetivo geral e específicos do estudo 
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Figura 1: Identificação do corpus de análise 

UERGS 

Licenciatura em 
Pedagogia

Alegrete

42 planej.  
analisados 

(100%)

09  planej. 
selecionados 

(21,4%)

Bagé

50 planej. 
analisados

(100%)

04 planej. 
selecionados 

(8%)

Osório

46 planej.  
analisados 

(100%)

04 planej. 
selecionados 

(8,7%)

Porto Alegre 
(Parfor)

05 planej.  
analisados 

(100%)

Nenhum 
planej. 

selecionado

São Francisco de Paula

70 planej.  
analisados 

(100%)

04 planej.  
selecionados 

(5,7%)

São Luiz 
Gonzaga

34 planej. 
analisados 

(100%)

03 planej. 
selecionados 

(8,8%)

6 

Unidades de Ensino
247 planej. 
analisados 

(100%)
24 

planej. 
selecionados 

(9,7%) 

A próxima seção apresentará a identificação do corpus da pesquisa. 

Ressalta-se que, conforme destacado nos procedimentos metodológicos, os dados 

da presente pesquisa foram organizados em blocos de análise.  

 

7.1 IDENTIFICAÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 

 

A figura 3 apresenta a identificação do corpus de análise, especificando as 

Unidades Universitárias, bem como o total de planejamentos analisados e 

selecionados em cada um dos seis cursos de Pedagogia - Licenciatura da Uergs.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  
  
  

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Destaca-se que a maioria dos planejamentos analisados pertence ao Estágio 

I - Educação Infantil, em um total de 102 planejamentos (41,3%); 100 são do Estágio 

II - Anos Iniciais (40,5%); e 45 do Estágio III- Educação de Jovens e Adultos - EJA 

(18,2%), conforme exposto no gráfico I: 

Figura 3 - Identificação do corpus de análise 
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                Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

 

O gráfico 2 apresenta o total de planejamentos selecionados, composto por 

24 documentos (9,7% do total analisado). Pontua-se que a maioria dos documentos 

pertence ao Estágio I - Educação Infantil, em um total de 11 planejamentos (45,8% 

do total selecionado); 9 pertencem ao Estágio II (37,5% do total selecionado); e 4 

pertencem ao Estágio III (16,6% do total selecionado), conforme apresenta o gráfico 

II: 

 

 
             Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

 

O corpus da pesquisa é melhor apresentado nas tabelas abaixo, as quais 

expõem o total de planejamentos analisados e o total de planejamentos 

selecionados por ano, por tipo de estágio e por unidade de ensino  

 

 

 

 

 

 

102
41,3%

100
40,5%

45
18,2%

Gráfico 1 - Planejamentos analisados

Estágio I

Estágio II

Estágio III

11
45,8%9

37,5%

4
16,…

Gráfico 2 - Planejamentos  selecionados

Estágio I

Estágio II

Estágio III
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Tabela 1 - Corpus da pesquisa: planejamentos de Alegrete 

Ano 
Estágio 

Tipo de 
Estágio 

TOTAL 
Analisado 

TOTAL 
Selecionado 

% itens 
selecionados 

2017 Estágio I 07 03 42,8 

2017 Estágio II 05 03 60 

2017 Estágio III 07 01 14,3 

2018 Estágio I 04 00 00 

2018 Estágio II 11 01 9,1 

2018 Estágio III 08 01 12,5 

 42 09 21,4 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Observa-se que na Unidade Universitária de Alegrete (tabela 1) foram 

analisados 42 planejamentos de estágio (100% dos documentos). Do total, 9 

documentos foram selecionados (21,4%). Com relação aos planejamentos 

analisados, do ano de 2017, por tipo de estágio, foram selecionados 3 do Estágio I 

(42,8%); 3 do Estágio II (60%); e um 1 do Estágio III (14,3%).  Do ano de 2018, 

foram selecionados 1 planejamento do Estágio II (9,1%); e 1 planejamento do 

Estágio III (12,5%). 

Com relação ao total de planejamentos selecionados por tipo de estágio, 

tendo em vista os anos 2017 e 2018, constata-se que na Unidade Universitária de 

Alegrete, o Estágio II apresenta o maior número de planejamentos, em um total de 4 

documentos (44,4%); enquanto o Estágio I apresenta 3 documentos (33,3%); e o 

Estágio III apresenta 2 planejamentos (22,2%). 

 

Tabela 2 - Corpus da pesquisa: planejamentos de Bagé 

Ano  
Estágio 

Tipo de 
Estágio 

TOTAL 
Analisado 

TOTAL 
Selecionado 

% itens 
selecionados 

2017 Estágio I 19 01 5,3 

2017 Estágio II 18 01 5,5 

2017 Estágio III 04 01 25 

2018 Estágio I 05 01 20 

2018 Estágio II 01 00 00 

2018 Estágio III 03 00 00 

 50 04 8 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   
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Na Unidade Universitária de Bagé (tabela 2) foram analisados 50 

planejamentos de estágio (100% documentos). Do total, 4 documentos foram 

selecionados (8%). Com relação ao total de planejamentos analisados, do ano de 

2017, por tipo de estágio, foram selecionados um 1 do Estágio I (5,3%), 1 do Estágio 

II e um 1 do Estágio III (25%). Do ano de 2018, foi analisado um 1 planejamento do 

Estágio I (20%). 

Com relação ao total de planejamentos selecionados por tipo de estágio, 

tendo em vista os anos 2017 e 2018, constata-se que na Unidade de Ensino de 

Bagé, o Estágio I apresenta o maior número, em um total de 2 planejamentos (50%); 

enquanto o Estágio II apresenta 1 planejamento (25%); e o Estágio III apresenta 1 

planejamento (25%). 

 

Tabela 3 - Corpus da pesquisa: planejamentos de Osório 

Ano  
Estágio 

Tipo de 
Estágio 

TOTAL 
Analisado 

TOTAL 
Selecionado 

% itens 
selecionados 

2017 Estágio II 10 02 20 

2017 Estágio III 05 01 20 

2018 Estágio I 10 00 00 

2018 Estágio II 21 01 4,8 

 46 04 8,7 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Na Unidade Universitária de Osório (tabela 3) foram analisados 46 

planejamentos de estágio (100% dos documentos). Do total, 4 documentos foram 

selecionados (8,7%). Com relação aos totais de planejamentos analisados, do ano 

de 2017, por tipo de estágio, foram selecionados 2 do Estágio II (20%) e um 1 do 

Estágio III (20%).  Do ano de 2018, foi analisado um 1 planejamento do Estágio II 

(4,8%). 

Com relação ao total de planejamentos selecionados por tipo de estágio, 

tendo em vista os anos 2017 e 2018, constata-se que na Unidade Universitária de 

Osório o Estágio II apresenta o maior número, em um total de 3 planejamentos 

(75%) selecionados; enquanto o Estágio III apresenta 1 planejamento (25%). 
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Tabela 4 - Corpus da pesquisa: planejamentos de Porto Alegre 

Ano 
Estágio 

Tipo de 
Estágio 

TOTAL 
Analisado 

TOTAL 
Selecionado 

% itens 
selecionados 

2018 Estágio I 5 00 00 

  5 00 00 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Na Unidade Universitária de Porto Alegre (tabela 4), nenhum dos 

planejamentos analisados foi selecionado, pois não se encontrou qualquer 

enunciado com discursos (explícitos, implícitos ou silenciados) nas categorias de 

análise. 

 

Tabela 5 - Corpus da pesquisa - Planejamentos de São Francisco de Paula 

Ano  
Estágio 

Tipo de 
Estágio 

TOTAL  
Analisado 

TOTAL 
Selecionado 

% itens 
Selecionados 

2017 Estágio I 15 01 6,6 

2017 Estágio II 22 00 0,0 

2017 Estágio III 06 00 00 

2018 Estágio I 21 02 9,5 

2018 Estágio II 02 01 50 

2018 Estágio III 04 00 00 

 70 04 5,8 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Na Unidade Universitária de São Francisco de Paula (tabela 5) foram 

analisados 70 planejamentos (100% dos documentos). Do total, 4 documentos foram 

selecionados (5,8%).Com relação aos totais de planejamentos analisados, do ano 

de 2017, por tipo de estágio, foi selecionado 1 do Estágio I (6,7%). Do ano de 2018 

foram analisados dois (2) planejamentos do Estágio I (9,5%); e um 1 do Estágio II 

(50%). 

Com relação ao total de planejamentos selecionados por tipo de estágio, 

tendo em vista os anos 2017 e 2018, constata-se que na Unidade de Ensino de São 

Francisco de Paula, o Estágio I apresenta o maior número, em um total de 3 

planejamentos (75%); enquanto o Estágio II apresenta 1 planejamento (25%). 
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Tabela 6 -Corpus da pesquisa - Planejamentos de São Luiz Gonzaga 
 

Ano  
Estágio 

Tipo de 
Estágio 

TOTAL  
Analisado 

TOTAL 
Selecionado 

% itens 
Selecionados 

2017 Estágio I 16 03 18,3 

2018 Estágio II 10 00 00 

2018 Estágio III 08 00 00 

 34 03 8,8 

Fonte: Dados da pesquisa (2020)   

 

Na Unidade Universitária de São Luiz Gonzaga (tabela 6) foram analisados 34 

planejamentos (100% dos materiais). Do total, foram selecionados 3 documentos 

(8,8%). Com relação aos totais de relatórios analisados, do ano de 2017, 

selecionaram-se 3 do Estágio I (18,8%). Nenhum planejamento do ano de 2018 foi 

selecionado. Constata-se, portanto, que o Estágio I foi o único a ter planejamentos 

selecionados. 

Na próxima seção serão apresentados os conteúdos e os sentidos dos 

discursos (explícitos, implícitos e silenciados) identificados nos planejamentos de 

estágio. 

 

 
7.2 OS CONTEÚDOS E OS SENTIDOS DOS DISCURSOS (EXPLÍCITOS, 

IMPLÍCITOS E SILENCIADOS) IDENTIFICADOS NOS PLANEJAMENTOS DE 
ESTÁGIO SELECIONADOS 

 
 

Conforme já mencionado, sete categorias foram definidas por meio da análise 

dos 24 planejamentos de estágio selecionados: Brinquedo e Brincar (4); Bullying (1); 

Diversidade (6); Família (9); Mulher na Mídia (1); Sexo e Sexualidade (2); Violência 

Doméstica (1).  Posteriormente, destacaram-se os discursos explícitos (enunciados 

realmente realizados), implícitos (aquilo que não está dito, mas que está significado) 

e silenciados (aquilo que foi omitido no discurso) nas temáticas analisadas.  

No quadro 10, são apresentadas as categorias e os quantitativos de 

planejamentos selecionados por meio da Análise de Conteúdo (AC) e da Análise do 

Discurso (AD). 
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Quadro 10 - Categorias e Quantitativos de planejamentos selecionados por meio da Análise 
de Conteúdo (AC) e da Análise do Discurso (AD) 

 

 
 

  
CATEGORIAS 

 
 

NÍVEL DO 
ESTÁGIO 

 

 
 
 

UNIDADE DE ENSINO 

 
TOTAL  

de 
Planejamentos 
por Categoria 

 
TOTAL de Planejamentos por  

Tipo de Discurso 
 

 
Explícito 

 
Implícito 

 

Silenciado 

 
1 

BRINQUEDO E BRINCAR 

I ALEGRETE 1 1   

I BAGÉ 1 1   

I SÃO LUIZ GONZAGA 1 1   

I SÃO FRANCISCO DE PAULA 1 1   

  4 4   
2 

BULLYING 
II OSÓRIO 1   1 

  1   1 

 
 

3 
 DIVERSIDADE 

I ALEGRETE 1   1 

II ALEGRETE 2 1  1 

II OSÓRIO 1    1 

I SÃO FRANCISCO DE PAULA 2   2 

  6 1  5 

 
 

4 
 FAMÍLIA 

I ALEGRETE 1  1  

II ALEGRETE 2  2  

I BAGÉ 1   1 

II BAGÉ 1   1 

II OSÓRIO 1   1 

II SÃO FRANCISCO DE PAULA 1   1 

I SÃO LUIZ GONZAGA 2   2 

  9  3 6 
5 

MULHER NA MÍDIA 
III BAGÉ 1 1   

  1 1   
6 

SEXO E SEXUALIDADE 
III OSÓRIO 1  1  

III ALEGRETE 1 1   

  2 1 1  

7 
VIOLÊNCIADOMÉSTICA 

III ALEGRETE 1 1   

  1 1   

TOTAL   24 8 4 12 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

 

Com relação ao total de planejamentos por tipo de discurso, foram 

identificados 8 planejamentos com discursos explícitos (33,3%), 4 planejamentos 

com discursos implícitos (16,6%) e 12 planejamentos com discursos silenciados 

(50%). 

De acordo com o gráfico 3, 4 planejamentos do Estágio I (16,7%); 1 

planejamento do Estágio II (4,2%); e 3 planejamentos do Estágio III (12,5%) 

apresentaram enunciados com discursos explícitos nas temáticas analisadas. 
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             Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

 

Tendo em vista o gráfico 4, 2 planejamentos do Estágio I (8,3%); 1 

planejamento do Estágio II (4,2%); e 1 planejamento do Estágio III (4,2%) 

apresentaram discursos implícitos nas temáticas analisadas. 

 

 

 
             Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

 

De acordo com o gráfico 5, 6 planejamentos do Estágio I; e 6 planejamentos 

do Estágio II apresentaram discursos silenciados nas temáticas analisadas. 

 

 

 
              Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 
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Nas próximas seções serão apresentadas as categorias elencadas no quadro 

10, por meio de 7 blocos de análise. Cada categoria trará uma breve reflexão 

teórica, bem como a apresentação dos planejamentos selecionados para cada 

temática (identificando o tipo de estágio, a Unidade Universitária e o ano em que a 

prática ocorreu). Pontua-se que também serão apresentados os sentidos dos 

discursos (explícitos, implícitos e silenciados) identificados nos enunciados dos 

planejamentos selecionados. 

 

7.2.1 Bloco de Análise 1: Brinquedo e Brincar 

 

A escolha desta categoria possibilita reflexões sobre o olhar dos(as) 

educadores(as) sobre o brinquedo e o brincar na formação dos indivíduos.   De 

acordo com o estudo de Ramalho (2019), os brinquedos e as brincadeiras, quando 

separados por gênero, reforçam a identidade dos(as) alunos(as) em modelos 

hegemônicos de masculinidade e de feminilidade, e, muitas vezes, expõem 

resistências e transgressões, quando, por exemplo, um menino brinca com 

brinquedos considerados de menina ou quando uma menina joga futebol com os 

meninos. 

Destaca-se que quando o(a) educador(a) impossibilita que, por exemplo, um 

menino escolha uma boneca durante uma brincadeira, está contribuindo para que os 

corpos sejam disciplinados a desempenhar papéis “desejáveis” de homens na 

sociedade. Foucault (1988), em sua obra História da Sexualidade I: a vontade de 

saber, afirma que o mecanismo irredutível de poder é o próprio corpo humano. O 

corpo é a menor unidade de circulação de poder, e é onde o poder que circula na 

sociedade se inicia. 

Para o teórico, o corpo é como um amontoado de átomos, células e 

moléculas que juntos exercessem a condição de máquina (a máquina humana), mas 

o corpo, no sentido foucaultiano, de unidade de poder, é que se instaura o gênero. 

O brinquedo e a brincadeira são, portanto, produto e prática cultural. Ou seja, 

não apenas imitam a realidade em que a criança vive, mas a sua recriação com 

elementos novos que a criança traz. Eles interpretam a realidade e é na brincadeira 

que ela tem a possibilidade de agir sobre essa realidade, produzindo cultura: nesse 

processo, as crianças instituem coletivamente uma ordem social que rege as 

relações entre pares e se afirmam como autoras de suas práticas sociais e culturais 
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(BORBA, 2006). Aí está uma das contribuições fundamentais da brincadeira livre 

para as crianças da Educação Infantil: dando lugar à recriação das brincadeiras, 

sem a interferência dos(as) educadores(as), a instituição estará respeitando a 

criança como um sujeito que é capaz de agir e de fazer escolhas. 

De acordo com a AC que deu origem a esta categoria, pontua-se, conforme o 

gráfico 6, que a pesquisadora identificou 4 planejamentos destinados ao Estágio I na 

temática “Brinquedo e Brincar”. 

 

 

 
                Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

 

Nas próximas seções serão apresentados os planejamentos na categoria 

“Brinquedo e Brincar”, os sentidos dos discursos (se explícitos, implícitos ou 

silenciados), bem como as atividades propostas pelos(as) acadêmicos(as).  

 

7.2.1.1 Planejamento 1 - Estágio I:  Educação Infantil (Alegrete/2017) 

 

O planejamento da(o) acadêmica(o) tem como título “A Identidade e a 

Educação”, e os objetivos  traçados visa desenvolver no(a) aluno(a) a apropriação 

de sua identidade; identificar suas preferências em relação a tudo que o(a) cerca e a 

sua realidade; propiciar a formação de conceitos, de descobertas e de  

experimentações por meio do brinquedo e do brincar.  

Constata-se, por meio das atividades descritas, que se propõem 

brincadeiras livres às crianças, com brinquedos pré-selecionados. Contudo, não 

foram especificados no planejamento quais os tipos de brinquedos selecionados - ou 

se foram separados por gênero - e disponibilizados aos(às) discentes. 

4
100%

Gráfico 6 - Planejamentos na categoria Brinquedo e 
Brincar 

Estágio I
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Entre as brincadeiras propostas estão arremesso de bambolê, bate e corre, 

bilboquê e bobinho. A pesquisadora verificou a ficha de observação da turma - 

presente no relatório de estágio da(o) acadêmica(o) - e constatou que foi indicado 

que algumas atividades foram separadas por gênero.  

Observa-se que se o planejamento tem como objetivo propiciar aos(às) 

discentes momentos de experimentações que venham a colaborar com a formação 

de suas identidades, o ato de separar brincadeiras por gênero demonstra o tipo de 

identidade que se pretende formar. Esta declaração imperativa de “separar” tem em 

seu sentido dicionarizado o “desunir”, o “impedir a união”, o “afastar” (HOUAISS, 

2001).  

Nesse sentido, baseando-se nos prováveis efeitos de sentido do 

planejamento, constata-se que os objetivos específicos propostos buscam 

desenvolver no(a) aluno(a) a apropriação das(os) identidades, conceitos e 

experimentações baseados na cisgeneridade. 

O discurso é enunciado, portanto, explicitamente, à medida que é confesso 

na enunciação, reproduzindo aquilo que já foi dito antes, em outro lugar, ou seja, um 

já dito que Pêcheux (1995) chama de memória discursiva que volta por meio do 

“interdiscurso”.  

Tendo em vista que um discurso sempre aponta para outros, é necessário 

observar o trabalho desenvolvido pela educação no decorrer dos séculos ao reforçar 

os papéis sociais de meninos e meninas por meio do brinquedo e do brincar. Nesse 

sentido, o brinquedo, a brincadeira e os jogos, tidos como “inocentes” merecem, 

portanto, um olhar mais aprofundado, pois em sua “inocência”, muitos deles 

aprisionam, controlam, regulam as crianças e apontam o papel social que devem 

desempenhar quando crescer, de acordo com os parâmetros sociais. 

Constata-se, portanto, que é por meio de certas afirmações e sua repetição, 

que a realidade e as diferenças de gêneros são construídas. Decorre, também, de 

certos comportamentos repetidos, inscritos em scripts socialmente construídos e 

disponíveis; desta maneira, o comportamento de gênero é roteirizado, ou seja, 

obedece a scripts. Desempenhando o comportamento previsto nos scripts 

(performance), os atores transformam esses atos na sua realidade, dia após dia. 

Neste sentido, o gênero não é uma expressão do que se é, mas do que se faz 

(BUTLER, 1990). 
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7.2.1.2 Planejamento 2 - Estágio I: Educação Infantil (Bagé/2018) 

 

O planejamento apresenta como um de seus objetivos específicos 

reconhecer a importância do brinquedo e do brincar no desenvolvimento das 

crianças. Conforme enunciado no relatório de estágio da(o) acadêmica(o), somente 

por meio do brinquedo livre as crianças são instigadas a desenvolver a motricidade 

ampla, a autonomia e a identidade; experimentam as mais variadas maneiras de agir 

e pensar, tendo assim a oportunidade de ampliar suas concepções de mundo. É 

trazido também como elemento discursivo, que o respeito às particularidades dos 

indivíduos deve permear todos os espaços da escola, de modo a ser incorporado 

pelas crianças, e, como consequência, desenvolver a compreensão para com a 

diferença do outro. 

Entre as atividades descritas no planejamento estão as de cuidar dos 

hábitos de higiene da Sra. Bonequinha e desenvolver a motricidade ampla com 

jogos de futebol. Destaca-se que não foi especificado no planejamento se as 

atividades foram separadas por gênero, no entanto a pesquisadora verificou a ficha 

de observação da turma - presente no relatório de estágio do(a) acadêmico(a) - e 

constatou que foi indicado que as atividades não foram separadas por gênero.  

De acordo com o enunciado, portanto, destaca-se que os discursos se 

apresentam de maneira explícita, à medida que o planejamento não tem como 

objetivo formar papéis de gênero durante as brincadeiras. Nesse sentido, meninos e 

meninas participaram de ambas as atividades.  

 

7.2.1.3 Planejamento 3 - Estágio I: Educação Infantil (São Luiz Gonzaga/2017) 

 

O planejamento destaca a importância do brinquedo e do brincar no 

desenvolvimento infantil. A(o) estagiária(o) curricular propõe atividades livres. Em 

algumas delas, as crianças recebem bonecas e panelinhas para que brinquem no 

tapete da sala. Em outros momentos, é solicitado aos(às) discentes que tragam os 

brinquedos que mais gostam de casa, ou escolham de maneira livre aqueles 

disponíveis na escola. 

Na ficha de observação da turma - presente no relatório de estágio da(o) 

acadêmica(o) - foi destacado que as atividades propostas no planejamento não 
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foram separadas por gênero. Nesse sentido, tal enunciado aparece de maneira 

explícita, à medida que é expresso na enunciação. 

Ressalta-se, portanto, que de acordo com os efeitos de sentido do 

planejamento, a brincadeira deve partir da própria criança: ela deve decidir o quê 

brincar e como brincar.  

 

7.2.1.4 Planejamento 4 - Estágio I: Educação Infantil (São Francisco de Paula/2018) 

 

O planejamento dá ênfase à importância do brinquedo e do brincar no 

desenvolvimento infantil. Como atividade proposta, a(o) acadêmica(o) se utiliza da 

Hora do Conto, por meio da obra literária Livro do Lino, do autor André Neves. A 

história se passa em uma loja de brinquedos, e por esse motivo, é proposto aos(às) 

alunos(as) que tragam de casa seus brinquedos favoritos para que apresentem 

aos(às) colegas e brinquem em sala de aula.  

Pontua-se que o planejamento não traz restrições em relação aos 

brinquedos a serem escolhidos pelas crianças, e expressa, em um de seus 

enunciados, que durante as atividades propostas os(as) alunos(as) escolhem os 

brinquedos que lhes agradam nas atividades lúdicas da escola 

A pesquisadora verificou a ficha de observação da turma - presente no 

relatório de estágio da(o) acadêmica(o) - e constatou que foi destacado que as 

atividades propostas no planejamento não foram separadas por gênero. 

Nesse sentido, entende-se que os enunciados estão explícitos no 

planejamento, à medida que são confessos na enunciação. Nele a(o) acadêmica(o) 

não expõe enunciados que impossibilitem que, por exemplo, um menino escolha 

uma boneca durante as atividades; ou contribuir para que a criança seja disciplinada 

a desempenhar papéis “desejáveis” de homens na sociedade. 

 

7.2.2 Bloco de análise 2: Bullying 

 

A escolha desta categoria traz para discussão a prática de atos violentos, 

intencionais e repetidos, contra pessoa indefesa, que pode causar danos físicos e 

psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa 

tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. 

Porfírio (2020, documento eletrônico não paginado) destaca que 
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As agressões podem ser de ordem verbal, física e psicológica, 
comumente acontecendo as três ao mesmo tempo. As vítimas são 
intimidadas, expostas e ridicularizadas. São chamadas por apelidos 
vexatórios e sofrem variados quadros de agressão com base em 
suas características físicas, seus hábitos, sua sexualidade e sua 
maneira de ser. 

 

O autor ainda destaca que como qualquer outro tipo de violência, o bullying 

pode englobar diversos tipos de consequências. Um(a) aluno(a) que é vítima, sente 

muito medo e vergonha de ir à escola, além de consequentemente, mantê-lo(a) 

calado(a) em relação à violência que vem sofrendo. 

Quando se analisam os(as) alunos(as) que sofrem preconceitos no 

ambiente escolar em virtude de gênero e orientação sexual, percebe-se que 

estes(as) sofrem diversas consequências psicológicas, sendo inúmeras vezes fator 

de evasão escolar. Por isso, essa prática se constitui seguramente numa questão de 

violação de direitos humanos. 

De acordo com Santos e Silva Junior (2015, documento eletrônico não 

paginado): 

 

A violação de direitos humanos tem sido bastante recorrente no 
ambiente escolar, sobretudo em relação à perspectiva de diversidade 
sexual. São inúmeras práticas de violência que professores(s) e 
demais profissionais nas escolas testemunham e inúmeras vezes o 
silêncio tem sido um aspecto marcante que evidencia uma prática 
recorrente que se manifesta em diversas formas (xingamentos, 
piadinhas e bullyng) na entrada, durante o intervalo e na saída da 
escola.  
[...] O ambiente escolar torna-se um espaço vulnerável à incidência 
de casos de bullying, dada a diversidade social, cultural, política e 
sexual dos(as) alunos(as), que representam o ponto chave para o 
desencadeamento de tais ações. Com isso, o bullying, se constrói 
dentro de um ambiente de naturalidade, respaldado inúmeras vezes 
pela condição cultural de hábitos e posturas preconceituosas, sendo 
essencial que o processo de desconstrução ultrapasse as barreiras 
físicas da escola e chegue até a comunidade. 

 

Os autores ressaltam também que além de instigar respeito e tolerância 

entre os(as) alunos(as), falar sobre o assunto, intervindo na desconstrução de tabus 

existentes, é uma maneira de garantir a permanência e o acesso à educação - como 

previsto na lei - a todos os cidadãos. 

É necessário, portanto, que haja a desconstrução de preconceitos 

existentes na escola. Nesse sentido, os(as) profissionais em educação têm um papel 
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relevante na reconstrução de direitos humanos, e isso somente será possível 

quando se investir em formação adequada para que se sintam aptos para abordar 

as temáticas gênero e diversidade sexual. 

De acordo com a AC que deu origem a esta categoria, pontua-se que, 

conforme o gráfico 7, a pesquisadora identificou 1 planejamento destinado ao 

Estágio II com a temática “Bullying”.   

 

 

 
         Fonte: Dados da Pesquisa (2020) 

 

 

Na próxima seção será apresentado o planejamento na categoria “Bullying”, 

os sentidos dos discursos (se explícitos, implícitos ou silenciados), bem como as 

atividades propostas pelo(a) acadêmico(a).  

 

7.2.2.1 Planejamento 5 - Estágio II: Anos Iniciais (Osório/2017) 

 

O planejamento busca, por meio de um de seus objetivos específicos, 

identificar os tipos de bullying existentes e de que maneira estes agem sobre os 

indivíduos.  

São propostos dois momentos para o desenvolvimento da temática. No 

primeiro momento, de modo a fazer uma introdução sobre as maneiras em que o 

bullying é praticado, a(o) estagiária(o) curricular mostra várias imagens, recortadas 

de jornais e revistas, que identificam momentos de agressão contra crianças e 

adolescentes, e solicita aos(às) alunos(as) que discorram sobre o que observaram. 

No segundo momento, a(o) acadêmica(o) faz uma abordagem teórica sobre o 

conceito e os tipos de bullying existentes, por meio de um pequeno texto.  

A pesquisadora não obteve acesso ao texto apresentado aos(às) alunos(as), 

já que este não se encontrou anexado ao planejamento. Não identificou, também, as 

1
100%

Gráfico 7 - Planejamento na Categoria Bullying

Estágio II
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referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento do tema. Em 

decorrência disto, não se conseguiu constatar se os tipos de bullying sexista, 

homofóbico e transfóbico foram abordados nos materiais selecionados pela(o) 

estagiária(o) curricular. 

Apenas dois tipos de discursos são enunciados de maneira explícita no 

planejamento: o bullyng contra pessoas negras e o bullying contra pessoas com 

alguma deficiência. A(o) estagiária(o) curricular deixam silenciados outros tipos de 

agressões ao se utilizar da expressão latina etc., e, também, por meio do enunciado 

apresentar os tipos de bullying, exposto no objetivo específico do planejamento, 

contudo não os descreveu de maneira explícita no planejamento. 

Destaca-se, portanto, que os discursos referentes ao bullying contra gênero e 

orientação sexual estão silenciados nos enunciados do planejamento. Tendo em 

vista as concepções da AD, entende-se que o silêncio em relação aos discursos 

referentes aos tipos de bullying contra gênero e orientação sexual no planejamento 

do(a) estagiário(a) significa. Para que se possa compreendê-lo, é preciso considerar 

os processos de construção dos sentidos e a historicidade que envolvem tais 

temáticas. 

 

7.2.3 Bloco de análise 3:  Diversidade 
 

 

A escolha desta categoria tem como objetivo a reflexão de que a escola é 

um dos ambientes onde os(as) alunos(as) devem aprender a respeitar as diferenças. 

Percebe-se, no entanto, que muitos(as) professores(as) e gestores(as) concordam 

com a educação inclusiva, mas ainda consideram alguns assuntos polêmicos, como 

as identidades de gênero e as diversidades sexuais.  

Pensa-se, de maneira equivocada, que há um preparo efetivo em relação a 

tais questões dentro da temática Educação Inclusiva presente nos cursos de 

licenciatura em Pedagogia, por exemplo. Contudo, percebe-se que quando se 

destaca a importância da Educação Inclusiva, está-se referindo, unicamente, ao 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), que foi criado para atender crianças 

com deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. 

Este é um serviço de apoio à sala de aula comum, para que se ofereça meios e 

modos que efetive o real aprendizado dos(as) estudantes. 
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A Pesquisa Nacional Sobre o Ambiente Educacional no Brasil 2016, 

realizada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT), 60% dos(as) estudantes se sentiram inseguros(as) na escola 

no último ano, por serem LGBT; que 73% foram agredidos(as) verbalmente no 

mesmo período e pelo mesmo motivo; enquanto outros(as) 36% foram agredidos(as) 

fisicamente. Também 36% dos(as) estudantes relataram que consideram ineficaz a 

resposta dada pelos(as) profissionais para impedir as agressões; e 39% dos(as) 

entrevistados(as) afirmaram que nenhum membro da família foi procurado por 

alguém da equipe de profissionais da escola quando o(a) estudante sofreu a 

agressão ou violência no ambiente escolar. A pesquisa, segundo seus 

organizadores, foi respondida via internet por 1016 estudantes LGBT, de todos os 

estados brasileiros e do Distrito Federal (com exceção do Tocantins), com idade 

entre 13 e 21 anos, entre dezembro de 2015 e março de 2016, e diz respeito às 

suas experiências nos ambientes educacionais no ano de 2015. 

Para que seja possível problematizar as ideias que levam à discriminação, é 

preciso colocar a diversidade em discussão (e isso vale não só para a sexual, mas 

também para a racial, a socioeconômica e qualquer outra), e a escola é um espaço 

propício a essas discussões. 

Amaral (2012) destaca que “a suposição de que crianças pequenas tendem 

a se tornar gays se receberem informação sobre diversidade sexual é absurda e não 

pode ser usada para deixar o tema de lado”. O autor ainda ressalta que 

 
A escola é, por excelência, o lugar em que meninos e meninas 
aprendem a conviver com as diferenças e a deixar de lado 
preconceitos e estereótipos que encontram nas demais esferas 
sociais. A instituição não pode se render à pressão de famílias que 
não aceitam que o filho estude com um professor ou um colega 
assumidamente homossexual. Perseguições por causa de orientação 
sexual são inadmissíveis. Cabe aos educadores deixar isso claro e 
fazer com que a escola seja, de fato, um espaço em que se aprende 
a respeitar a todos. 

 

Ressalta-se, portanto, que formas de preconceitos e discriminações são 

produzidas social e historicamente e perpassam os diferentes âmbitos da vida 

coletiva, estando presentes também no convívio escolar, sendo incumbência desta 

desenvolver estratégias de combatê-las.  
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De acordo com a AC que deu origem a esta categoria, destaca-se que, 

conforme o gráfico 8, a pesquisadora identificou 3 planejamentos destinados ao 

Estágio I; e 3 planejamentos destinados ao Estágio II.  

 

 

 
               Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

 

Nas próximas seções serão apresentados os planejamentos na categoria 

“Diversidade”, os sentidos dos discursos (se explícitos, implícitos ou silenciados), 

bem como as atividades propostas pelos(as) acadêmicos(as).  

 

 

7.2.3.1 Planejamento 6 - Estágio I: Educação Infantil (Alegrete/2017) 

 

O planejamento propõe, de acordo com um dos objetivos específicos 

traçados pela(o) estagiária(o) curricular, refletir sobre as diversidades dos indivíduos 

por meio da literatura.  

A obra infantil utilizada, Um mundinho para todos, de Ingrid Bellinghausen33, 

busca educar as crianças para que desenvolvam a consciência de seus direitos e 

deveres, bem como o respeitar as diferenças e as individualidades de cada pessoa 

(imagem 3). 

Observa-se, porém, que os discursos referentes às identidades de gênero e 

às identidades sexuais estão silenciados no planejamento, pois, ao contrário de 

outros exemplos de diversidades citados nas atividades propostas, como cor da 

pele, vestimenta e ornamentos corporais, em nenhum momento tais temáticas 

aparecem. 

 
33BELLINGHAUSEN, I. Um mundinho para todos. São Paulo: DCL, 2010. 

3
50%

3
50%

Gráfico 8 - Planejamentos na Categoria Diversidade

Estágio I

Estágio II
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Imagem 3 - Obra literária Um mundinho para todos 

 
                              Fonte: Bellinghausen (2019) 

 

 

Ao se analisar uma parte da obra literária, constata-se que ao enunciar que 

há diferenças no mundo, que não se resumem somente à diversidade de cores..., a 

autora não deixam explícitas no enunciado quais são as diferenças existentes no 

mundo. Dessa maneira, a obra silencia os discursos referentes às identidades de 

gênero e às identidades sexuais existentes no mundo. 

Destaca-se, por fim, que além do planejamento, o relatório de estágio da(o) 

acadêmica(o) também não deixa explícito em seus enunciados se as temáticas 

diversidade de gênero e diversidade sexual foram abordadas/discutidas no decorrer 

das aulas. 

 

7.2.3.2 Planejamento 7 - Estágio II - Anos Iniciais (Alegrete/2017) 

 

O planejamento busca, conforme apontam os objetivos específicos, dialogar 

com os(as) alunos(as) a respeito do tema discriminação; refletir sobre as ações de 

diversidade que acontecem fora do ambiente escolar. 

Como justificativa para os objetivos traçados, a(o) acadêmica(o) expõe em 

seu Relatório de Estágio que a escola tem um papel mais abrangente do que 

ensinar conhecimentos programáticos do currículo, e que deve auxiliar o(a) aluno(a) 

em sua formação reflexiva quanto às diversidades de indivíduos existentes na 

sociedade. Ressalta, também, que a necessidade de tais discussões no 

planejamento derivou das horas de observação da turma onde seria realizado o 
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estágio. De acordo com a(o) acadêmica(o), agressões verbais discriminatórias e 

desavenças entre os(as) alunos(as) eram constantes.  

A atividade descrita no planejamento oportuniza o debate sobre temas pré-

selecionados, que impressos em cartões e colocados dentro de uma caixa, seriam 

discutidos pelo grupo após os cartões serem retirados por cada aluno(a). Temas 

como preconceito racial, preconceito de gênero e preconceito sexual apareceram 

como possibilidades de discussão na atividade, e que mostram, portanto, que há 

enunciados explícitos no planejamento sobre as temáticas gênero e sexualidade. 

Entretanto, apesar de o tema estar explicitamente presente no planejamento, não se 

pode dizer como foi encaminhado pela(o) estagiária(o) curricular, uma vez que as 

perguntas condutoras do debate não aparecem no planejamento. 

 

7.2.3.3 Planejamento 8 - Estágio II: Anos Iniciais (Alegrete/2017) 

 

O planejamento, que tem como título “Cada um com seu jeito e cada jeito é 

de cada um”, busca, por meio dos objetivos específicos, reconhecer e valorizar a 

diversidade humana; discutir aspectos relacionados à individualidade de cada um e 

do seu jeito de ser; tratar a todos(as) da mesma maneira, sem preconceitos; 

desenvolver atitudes pessoais e na comunidade em combate ao preconceito e ao 

respeito às diferenças.   

Como justificativa para o planejamento, a(o) acadêmica(o) expõe em seu 

Relatório de Estágio que o preconceito velado (de raça, deficiência mental ou física) 

tem de ser um assunto superado na sociedade para que se possa ter, realmente, um 

mundo de todos.  

As atividades descritas no planejamento proporcionam momentos de 

reflexão do(a) educando(a) sobre às diversidades na sociedade, contudo apenas os 

temas elencados na justificativa do relatório aparecem nas atividades propostas. 

Utiliza-se, portanto, de categorias pré-definidas (raça, deficiência física e mental) 

para produzir discussões com os(as) alunos(as) em sala de aula.  Pontua-se que 

esse apagamento expressa seu silêncio sobre a possibilidade de discussões de 

outros tipos de diversidades: como as de gênero e de sexualidade. 

Constata-se, portanto, que os enunciados referentes às temáticas 

diversidades de gênero e de sexualidade estão silenciados no planejamento.  

Orlandi (1995) entende que há uma política do silêncio quando o sentido é sempre 
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produzido de um lugar (neste caso a escola) a partir de uma posição do sujeito (de 

educador/a) -, ao dizer, ele(a) estará, necessariamente, não dizendo “outros” 

sentidos.  Portanto, dizer e silenciar, portanto, andam juntos. Para a autora (1997), 

há uma declinação política da significação que resulta no silenciamento como forma 

não de calar, mas de fazer dizer “uma” coisa, para não deixar dizer “outras”. Ou seja, 

o silêncio recorta o dizer, e essa é uma dimensão política. Pode-se aplicar essas 

afirmativas a este planejamento, pois mesmo havendo a abertura para a discussão 

sobre diversidade, escolheu-se discutir apenas aquelas já canonizadas como 

temáticas escolares.  

 

7.2.3.4  Planejamento 9 - Estágio I: Educação Infantil (São Francisco de Paula/2018) 

 

O planejamento ressalta, em um de seus objetivos específicos, a necessidade 

de se respeitar as diversidades dos indivíduos na sociedade. Para o 

desenvolvimento do objetivo, a(o) estagiária(o) curricular propõe uma Hora do Conto 

com a obra literária O menino de todas as cores, de Luisa Ducla Soares, que aborda 

as diferenças raciais entre os indivíduos. 

Destaca-se que as questões físicas e raciais que estabelecem diferenças 

visíveis entre os indivíduos são as que aparecem nas atividades propostas no 

planejamento. Como na situação anterior, o planejamento apresenta um 

silenciamento quanto à temática, tendo em vista que não há enunciados sobre os 

discursos de diversidades de gênero e de sexualidade. Nesse sentido, no 

planejamento há uma interdição em relação a essas temáticas, o que impede que o 

dizer seja completo em relação ao tema “diversidade”. Portanto, no momento do 

dizer, algo é dito e, ao mesmo tempo, outros sentidos se apagam, que seria o que 

se quer silenciar. Pontua-se que essa interdição tem a ver com pré-construções 

produzidas e instituídas historicamente. 

 

7.2.3.5 Planejamento 10 - Estágio II: Anos Iniciais (Osório/2017) 

 

O planejamento busca, conforme ressaltam os objetivos específicos, 

sensibilizar os(as) alunos(as) quanto ao respeito à diversidade; identificar diferentes 

situações cotidianas que refletem a intolerância e o desrespeito à diversidade. 
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Para realizar esses objetivos, propõe uma contação de histórias, por meio 

da obra literária Ninguém é igual a ninguém, da autora Regina Rennó.  

A obra da literatura infantil escolhida retrata as diferenças entre os 

indivíduos, e destaca que todas as características dos personagens (tipos físicos, 

em sua maioria) devem ser respeitadas. Em nenhum momento a história retrata as 

diferenças existentes entre as identidades dos indivíduos (seja de gênero ou de 

sexualidade).  

No entanto, a(o) acadêmica(o), em uma das atividades propostas, abre um 

espaço para discussão em sala de aula em relação aos tipos de diferenças expostas 

pela história, e solicita aos(as) alunos(as) que comentem sobre outras diferenças 

que identificam na sociedade. 

Destaca-se que, por mais que se tenha proposto um momento de discussão 

livre, sem pautas pré-definidas, sobre os tipos de diversidades, não é possível 

identificar se os discursos sobre as diferenças de gênero e de sexualidade foram 

abordados, já que não apareceram nos enunciados do planejamento e nem no 

relatório de estágio da(o) acadêmica(o). Ressalta-se, portanto, que os discursos 

esperados estão silenciados no documento. 

 

7.2.3.6 Planejamento 11 – Estágio I: Educação Infantil (São Francisco de 

Paula/2017) 

 

O planejamento, que tem como título “Eu sou diferente de você”, busca 

desmistificar as ideologias que colocam as diversidades à margem da sociedade, e, 

assim, melhor formar os(as) educandos(as).  

Conforme exposto no Relatório de Estágio da(o) acadêmica(o), a sugestão 

de abordagem da temática Diversidade partiu do(a) professor(a) regente da turma, 

como sendo primordial na Educação Infantil. Neste sentido, as propostas expressas 

nos objetivos específicos traçados visam desenvolver nos alunos a consciência de 

que ser diferente é normal; averiguar os comportamentos dos(as) alunos(as) ao 

identificarem as diferenças que há entre eles(as); analisar o conceito de 

“normalidade” das crianças. 

Ao se analisar o conceito dicionarizado de “normalidade”, contata-se que o 

mesmo se define como “a característica do que é aceito, permitido pela sociedade, 

segundo as normas ou regras estabelecidas (HOUAISS, 2001). O planejamento se 
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propõe, então, a fazer um questionamento das regras estabelecidas socialmente, 

utilizando-se do próprio entendimento de normalidade exposto pelas vozes das 

crianças, para ser desenvolvido.  

 A(o) acadêmica(o)  descreve em seu Relatório de Estágio sobre a 

importância de se ter cuidado ao planejar, pois os(as) educadores(as) têm um papel 

de destaque na formação da identidade das crianças, diante de uma sociedade onde 

as diferenças estão cada vez mais explícitas, e, nesse sentido, há necessidade de 

um fazer docente com responsabilidade. 

Apesar do enunciado, o planejamento não apresentou momentos de 

discussão referentes às “diversidades de gênero e de sexualidade”. Nesse sentido, 

os discursos foram silenciados nas atividades propostas. Pode-se buscar uma 

justificativa para a não abordagem com a omissão da educação em relação às 

diversidades de gênero e de sexualidade ao longo dos anos, que, por meio do 

interdiscurso (que tem íntima ligação com a memória) em sua formação discursiva 

(heteronormativa), apenas reproduz o que é certo e o que é errado. 

 

7.2.4  Bloco de análise 4: Família 

 

A escolha desta categoria tem como um de seus objetivos ressaltar a 

importância das instituições familiares na sociedade, que vem, ao longo do tempo, 

passando por diversas transformações, alterando o seu significado de acordo com 

o ambiente e com o momento histórico em que se encontra. 

De acordo com Menezes (2019), diversos setores da sociedade vêm 

assumindo que a constituição familiar se fundamenta no afeto. Esse entendimento 

substitui o anterior, que baseava a família no matrimônio e na procriação. O autor 

apresenta as diversas configurações de famílias existentes na sociedade: a nuclear 

(quando pai, mãe e filhos vivem juntos); a monoparental (quando os filhos vivem 

apenas com um dos pais); a homoparental (quando os filhos vivem com pais do 

mesmo gênero, sejam homens ou mulheres), entre outras.  

Ao expor dados sobre as famílias homoparentais no Brasil, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca que, em 2018, ocorreram 9.520 

casamentos entre pessoas do mesmo sexo (5.562 entre mulheres e 3.958 entre 

homens). Tais dados reforçam a necessidade de que a escola deve repensar as 

configurações familiares existentes na atualidade e incluí-las nas discussões sobre 
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família, desde a educação infantil. Além disso, vale lembrar que muitos dos(as) 

estudantes que frequentam a escola vêm de famílias homoparentais. Além de 

demonstrar preconceito, silenciando sobre a homoparentalidade, o apagamento 

dessa configuração familiar pode desencadear traumas e complexos entre as 

crianças. 

O estudo denominado Famílias homoparentais e escola: reflexões e 

possibilidades, publicado em 2015, aponta algumas crenças distorcidas que 

influenciam a visão social sobre a homoparentalidade, tais como:  

 

a) pessoas de orientação sexual homossexual seriam promíscuas e 
não proporcionariam um ambiente adequado ao desenvolvimento 
sadio de uma criança; b) pessoas de orientação sexual homossexual 
sofreriam de algum tipo de desvio ou distúrbio e por isso não 
deveriam cuidar de uma criança; c) crianças que convivem com 
pais/mães homossexuais sofreriam muito preconceito o que 
prejudicaria seu desenvolvimento e adaptação social, 
obrigatoriamente; d) a criança perderia a noção de diferença entre os 
gêneros e isso afetaria seu desenvolvimento e convívio social; e) a 
criança tenderia a ser homossexual também; f) a criança interpretaria 
a relação homossexual como adequada, o que poderia prejudicar 
seu desenvolvimento e convívio social (FARIAS, 2015, documento 
eletrônico não paginado).  

 

 Como se vê, a escola, como instituição inserida na sociedade, e os(as) 

profissionais que nela atuam, encontram-se submersos(as) nessas crenças 

preconcebidas e preconceituosas, tendo também suas práticas influenciadas. O 

estudo de Farias (2015) aponta também que grande parte dos(as) profissionais da 

área da educação não conta com formação inicial ou continuada que aborde de 

forma crítica e reflexiva temas sobre sexualidade ou diversidade familiar.  Para o 

autor, a falta de materiais didáticos presentes na escola que apresentem a 

diversidade familiar existente na sociedade também dificulta o trabalho da escola 

com as famílias.  Destaca-se, no entanto, que não é apenas a presença de materiais 

didáticos que mudariam esse cenário, mas a formação dos(as) profissionais em 

educação. 

 Ressalta-se, portanto, que é necessário desenvolver um trabalho referente 

à formação de professores(as) e na elaboração de materiais didáticos sobre 

diversidade familiar, educação sexual e diversidade sexual para que os(as) 

profissionais de educação e consequentemente a escola, estejam preparados(as) 

para acolher e interagir de maneira adequada e respeitosa com as diversas 
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configurações familiares, incluindo a família homoparental. Farias (2015) aponta que 

a escola, ao contribuir para o acolhimento da diversidade familiar existente na 

sociedade, estará contribuindo também para uma formação mais crítica dos(s) 

seus/suas alunos(as) e combatendo a homofobia/transfobia.  

De acordo com a AC que deu origem a esta categoria, destaca-se que, 

conforme o gráfico 9, a pesquisadora identificou 4 planejamentos destinados ao 

Estágio I (44,4%); e 5 planejamentos destinados ao Estágio II (55,6%).  

 

 

 
           Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

Na próxima seção serão apresentados os planejamentos na categoria 

“Família”, os sentidos dos discursos (se explícitos, implícitos ou silenciados), bem 

como as atividades propostas pelos(as) acadêmicos(as).  

 

7.2.4.1 Planejamento 12 - Estágio I: Educação Infantil(Alegrete/2017) 
 
 

O planejamento aborda os “Tipos de Famílias” existentes na sociedade, e se 

utiliza da literatura infantil para trabalhar a temática. A obra escolhida pela(o) 

estagiária(o) curricular, As famílias do mundinho, da autora Ingrid Bisemeyer 

Bellinghausen34, apresenta ao(a) leitor(a) que o importante nas configurações 

familiares é o afeto, e não suas diferenças. Nesse sentido, diversos tipos de famílias 

são apresentados no decorrer da história. 

Entende-se que o texto da autora está amparado no conceito de família do 

ordenamento jurídico, que, atualmente, considera que a identidade familiar não é 

mais concretizada na celebração do casamento entre homens e mulheres, mas na 

 
34BELLINGHAUSEN, I. As famílias do mundinho. São Paulo: DCL, 2007. 
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existência de vínculo afetivo, que é capaz de unir pessoas com propósitos comuns. 

Esse vínculo gera comprometimento mútuo. Dessa maneira, o conceito de família 

não está condicionado a questões como casamento, sexo e procriação, mas sim no 

afeto. 

De modo a analisar os enunciados sobre os tipos de famílias expostos na 

literatura infantil, a pesquisadora teve acesso à bibliografia indicada no 

planejamento, e constatou que há discursos explícitos em relação às famílias 

homoparentais, conforme mostra a imagem 4. 

 

 

Imagem 4 - Obra literária As famílias do mundinho 

 

Fonte: Bellinghausen (2006). 

 

  

 

Observa-se que a obra traz enunciados sobre a diversidade de famílias no 

mundo, e apresenta uma família homoparental, composta por um casal de mulheres 

que se tornaram mães por meio da adoção.  

Entretanto, constata-se que o planejamento da(o) acadêmica(o) não 

apresenta discursos explícitos sobre as famílias homoparentais, no sentido de 

propor perguntas ou debater a questão, ou mesmo explorar as imagens contidas na 

ilustração. Mas, por outro lado, entende-se que, por indicar esta obra literária em seu 

planejamento, os discursos sobre a temática aparecem de maneira implícita no 

planejamento. 

Os modos de expressão implícita, segundo Ducrot (1972), permitem deixar 

entender sem incorrer na responsabilidade de ter dito. Tem-se, dessa maneira, 

frequentemente a necessidade de dizer certas coisas e ao mesmo tempo de poder 
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fazer como não as tivesse dito; de dizê-las, mas de modo tal que se possa recusar a 

sua responsabilidade. 

O fato de esta obra infantil trazer a possibilidade não só de haver famílias 

homoparentais, mas também de propor a situação de parentalidade por adoção, 

abre um importante espaço de debate. Neste sentido, destaca-se que o(a) 

educador(a) poderia ter atentado, ao trabalhar a literatura indicada, para o fato de 

que além do exemplo de famílias homoparentais que se utilizam da adoção para se 

constituir, há também outras, de mesma configuração, que são constituídas de 

filhos(as) biológicos(as). Obviamente qualquer discussão neste sentido só pode ser 

desenvolvida com estudantes maiores, que possam saber a diferença entre filho 

biológico e filho adotado.  

Sabe-se que as ilustrações deveriam ser exploradas na contação de histórias, 

pois estimulam a leitura visual infantil a partir do livro. Quando o(a) docente exercita 

o “letramento visual”, as ilustrações dos livros infantis são empregadas como 

importantes recursos e estímulos a aprendizagem dos(as) discentes, entre outros 

motivos, por permitir uma observação pausada de seu leitor.  

Consta, também, no planejamento da(o) estagiária(o) curricular, que após a 

apresentação e discussão da obra literária, os(as) estudantes teriam um momento 

para apresentarem a configuração da família a qual pertencem. O(a) educador(a), 

ao propor este tipo de atividade/temática, deve estar munido(a) de conhecimentos 

que o(a) possibilitem educar para diversidade, pois diversas configurações de 

famílias podem aparecer nas falas dos(as) alunos(as). 

 

7.2.4.2 Planejamento 13 - Estágio II: Anos Iniciais (Alegrete/2017) 
 
 

O planejamento propõe três momentos para o desenvolvimento da temática 

“Diversidade de Famílias”. As atividades estão amparadas em um dos objetivos 

específicos traçados, que visa proporcionar momentos de reflexão dos(as) discentes 

em relação às diferentes configurações de famílias existentes na sociedade.   

A primeira atividade proposta pela(o) estagiária(o) curricular, solicita aos(às) 

discentes que analisem a obra de arte Mosaico da Família, de Romero Francisco da 

Silva Britto. Primeiramente, a aula é introduzida com a apresentação do artista e os 

trabalhos que desenvolve no campo das artes; depois é solicitado que as crianças 
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analisem a obra e relatem o que observaram, para que, então, a temática 

“diversidade de famílias” seja abordada.  

 Observa-se que a obra de arte escolhida, Mosaico da Família (imagem 5), 

expõe um modelo nuclear de família, formada por casais heterossexuais e seus 

filhos. 

 

Imagem 5 - Obra artística Mosaico da família 

 

       Fonte: Romero Britto ([201-?]). 

 

 

A segunda atividade descrita no planejamento propõe uma Contação de 

História aos(as) alunos(as). A obra escolhida pela(o) acadêmica(o), Minha família é 

colorida, da autora Giorgina Martins35, faz uma reflexão sobre a diversidade de 

famílias. Contudo, observa-se que a história se detém nas características físicas e 

raciais de seus componentes (algumas famílias brancas, outras negras, etc.), e 

apresenta, apenas, modelos nucleares de família (imagem 6) 

 
 

Imagem 6 - Obra literária Minha família é colorida 
 

  

 

            Fonte: Martins (2005). 

 
35MARTINS, G. Minha família é colorida. São Paulo: Editora Comboio de Corda, 2015. 
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A terceira atividade descrita no planejamento oferece a possibilidade de 

discussão entre o grupo sobre as diferentes configurações de família na sociedade, 

bem como sobre as concepções de família na atualidade.  

Não são descritos pela(o) estagiária(o) curricular os recursos que serviram de 

suporte à atividade proposta, portanto não se verifica, no planejamento, a presença 

de discursos explícitos em relação às famílias homoparentais. Entretanto, ao se 

analisar o fragmento enunciado pela(o) acadêmica(o) no planejamento que propõe a 

discussão sobre as diferentes configurações de família na atualidade, constata-se 

que há um desejo expresso de discutir sobre “as outras possibilidades” de se 

constituir família, nas quais, atualmente, estão amparadas pelo sistema jurídico 

brasileiro.  

Entende-se, dessa maneira, que há discursos implícitos no planejamento, 

tendo em vista que se constrói o jogo entre o dito e o não-dito, o qual permite que o 

enunciador diga sem dizer, antecipe um conteúdo sem, contudo, assumir essa 

responsabilidade.  

 

7.2.4.3 Planejamento 14 - Estágio II: Anos Iniciais (Alegrete/2018) 
 
 

O planejamento busca, conforme destaca um de seus objetivos específicos, 

desenvolver uma reflexão sobre as concepções de família na atualidade.  

A(o) estagiária(o) curricular propõe uma atividade de Contação de História 

para a abordagem da temática. A obra escolhida, O livro da família, de Todd Parr36, 

apresenta diferentes configurações de família, e, entre elas, aparecem as 

homoparentais (imagem 7). 

 

Imagem 7 - Obra literária Livro da Família 

 
                                                   Fonte: Todd  Parr (2003). 

 
36PARR, T. O livro da família. São Paulo: Panda Books, 2009.  
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Observa-se que a obra literária apresenta dois casais homoafetivos: relação 

que acontece entre duas mulheres e, também, entre dois homens. No entanto, 

apesar de os discursos sobre as famílias homoparentais estarem explícitos na obra 

literária apresentada, no planejamento da(o) acadêmica(o) os discursos na temática 

estão implícitos, já que não se encontram expressos formalmente por meio de 

enunciados; manifestamente declarados. 

 

7.2.4.4 Planejamento 15 - Estágio I: Educação Infantil (Bagé/2017) 
 

 

O planejamento busca, conforme destaca um de seus objetivos específicos, 

reconhecer as diferenças entre as famílias. 

Como estratégia para trabalhar o tema, a(o) estagiária(o) curricular lança  

mão da atividade de Contação de História. A obra literária escolhida, Minha família é 

colorida, da autora Giorgina Martins, destaca as diferenças entre as pessoas que 

compõem cada família.  

Após a leitura, a(o) acadêmica(o) propõe um momento para discorrer sobre a 

história, abrindo espaço para que os(as) alunos(as) pudessem fazer perguntas e, 

também, falar sobre suas famílias. 

Ressalta-se, no entanto, que há discursos silenciados em relação às famílias 

homoparentais no planejamento, já que a escolha da história infantil a ser trabalhada 

apresenta apenas modelos de famílias nucleares.  

 

7.2.4.5  Planejamento 16 - Estágio I: Educação Infantil (São Luiz Gonzaga/2017) 

 

O planejamento busca, conforme destacam dois de seus objetivos 

específicos, reconhecer os laços familiares e compartilhar histórias das famílias dos 

(as) discentes, apresentando seus componentes. 

A(o) estagiária(o) curricular propõe duas atividades referentes à temática 

“família”. A primeira delas solicita a cada criança que traga de suas casas fotos que 

mostrem os membros de suas famílias. A segunda atividade propõe a construção de 

cartões a serem dados às mães, como maneira de presenteá-las na data a ser 

comemorada. 
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Observa-se, porém, que há enunciados silenciados em relação às 

configurações de famílias existentes na sociedade no planejamento da(o) 

acadêmica(o), já que  em nenhum momento se propõe uma reflexão sobre elas. 

Além disso, nada é encontrado sobre o desenvolvimento das atividades propostas 

na seção do Relatório de Estágio da(o) acadêmica(o) destinada a reflexão das 

práticas realizadas no estágio curricular. 

A atividade que visa comemorar os festejos de Dia das Mães, mostra, 

também, que são silenciados os novos arranjos familiares da sociedade, tendo em 

vista que nem sempre todas as crianças nas escolas possuem a figura materna na 

configuração de família as quais pertencem.  

 
 
7.2.4.6  Planejamento 17 - Estágio II: Anos Iniciais (Bagé/2017) 
 

 

O planejamento busca, conforme destacam dois de seus objetivos 

específicos, conhecer a estrutura das famílias e reconhecer os laços que unem as 

famílias. 

São descritas duas atividades que visam desenvolver os objetivos propostos, 

contudo, constatou-se que em todas aparecem, exclusivamente, modelos de 

famílias nucleares.  

Na primeira atividade, a(o) estagiária(o) curricular se utiliza da atividade de 

Contação de Histórias para apresentar a obra literária Alô, Papai!, das autoras Alice 

Horn e Joelle Tourlonias37.  

A história narra a conversa ao telefone de um menino com o seu pai (imagem 

8), e destaca a presença da figura paterna como cuidador afetuoso e atencioso. 

Característica destinada em muitas obras literárias às mães.  

Observa-se, também, que as imagens ainda trazem aspectos e objetos 

relacionados ao modelo masculino na sociedade em que se vive: o pai estimula a 

criatividade do menino utilizando brinquedos como caminhões, trens e aviões. Em 

nenhum momento se constata a presença de uma boneca ou outro brinquedo que 

se relacione com o modelo que se entende por “feminino”.   

A identificação do menino com o pai, e da menina com a mãe, é parte do 

entendimento social que a construção da identidade masculina e feminina se 

 
37HORN, A.; TOURLONIAS, J. Alô Papai! São Paulo: FTD, 2013. 
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estabelece dessa maneira até na escolha da história a ser trabalhada e as questões 

feitas. 

 

Imagem 8 - Obra literária Alô, papai! 
 

 

                                  Fonte: Horn (2013). 

 

 

Após a leitura do livro, a(o) acadêmica(o) propõe um momento de reflexão 

sobre a história, e, posteriormente, que cada criança apresente sua família à turma. 

Conforme observado pela pesquisadora, em momento algum é discorrido 

sobre outras configurações de família no planejamento. Há, dessa maneira, 

discursos silenciados em relação às famílias homoparentais, na medida em que se 

apagam esses “outros enunciados” que apresentam “outras possibilidades” de 

famílias.  

 

7.2.4.7  Planejamento 18 - Estágio II: Anos Iniciais (Osório/2018)  

 

O planejamento busca, conforme destacam dois de seus objetivos 

específicos, compreender a importância dos valores familiares e reconhecer os 

diferentes tipos de configurações familiares existentes no mundo. Destaca-se, 

porém, que não são especificadas no planejamento quais configurações familiares 

são apresentadas às crianças. 

A pesquisadora analisou as referências bibliográficas para abordagem do 

assunto a serem utilizadas nas aulas, contudo nada foi encontrado. A seção do 

Relatório de Estágio da(o) acadêmica(o) destinada a fazer uma análise reflexiva 
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sobre as práticas realizadas no estágio curricular também não apresenta, de 

maneira detalhada, sobre como as atividades foram realizadas. 

Destaca-se, unicamente, a presença de enunciados sobre as atividades 

destinadas aos festejos de “Dia das Mães”: propõe-se às crianças a produção 

cartões, e, também, o ensaio de uma apresentação em homenagem a elas. Pontua-

se que a(o) acadêmica(o) em nenhum momento no Relatório de Estágio ressalta se 

todas as crianças possuem a figura materna em suas configurações familiares. 

 Dessa maneira, o planejamento tem, portanto, discursos silenciados em 

relação às famílias homoparentais.  

 

7.2.4.8  Planejamento 19 - Estágio II: Anos Iniciais (São Francisco de Paula/2018)  

 

O planejamento busca, conforme destacam dois de seus objetivos 

específicos, proporcionar momentos de reflexão sobre a importância da família na 

sociedade e reconhecer a importância da figura da mãe.  

A(o) estagiária curricular descreve duas atividades para a abordagem do 

tema “Família”. A primeira delas, uma roda de conversa, que tem como pautas a 

importância de se conservar os valores familiares na sociedade, bem como de se 

destacar a importância da figura da mãe nas famílias brasileiras. A segunda 

proposta propõe a confecção de uma flor de papéis coloridos para presentear as 

mães em sua data comemorativa. 

Observa-se, por meio das atividades descritas, que o planejamento da(o) 

acadêmica(o) em nenhum momento se propõe a apresentar as configurações de 

famílias existentes na sociedade. Destaca-se, também, que o objetivo específico que 

descreve a importância da figura materna, bem como a atividade que visa à 

confecção de uma flor para presentear às mães pela data comemorativa, trazem 

enunciados que silenciam os discursos sobre as configurações familiares que não 

contam com a figura materna.   

 

7.2.4.9  Planejamento 20 - Estágio I: Educação Infantil (São Luiz Gonzaga/2017)  

 

O planejamento intitulado “Valores” apresenta em um de seus objetivos 

específicos, reconhecer as configurações familiares existentes na sociedade.  
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Como atividade proposta, a(o) estagiária(o) curricular solicita aos(as) 

alunos(as) que, sentados em roda, observem diversas imagens de famílias retiradas 

de recortes de jornais e revistas, e que comentem sobre elas. 

As configurações familiares apresentadas aos(as) alunos(as) na atividade não 

foram enunciadas no planejamento, nem na descrição das atividades do Relatório 

de Estágio da(o) acadêmica(o). Nesse sentido, conclui-se que as “famílias 

homoparentais” foram impedidas de significar, mesmo que no planejamento a(o) 

acadêmica(o) deixe enunciado que se busca reconhecer as configurações familiares 

existentes na sociedade. 

 

7.2.5  Bloco de análise 5:  Mulher na Mídia 

 

A escolha desta categoria tem como um de seus objetivos refletir sobre os 

discursos dos meios de comunicação que auxiliam no processo de construção dos 

conteúdos negativos em relação à mulher, e o papel da educação escolar nesse 

contexto.  

Pontua-se que as narrativas da comunicação em seus diversos formatos 

(telenovelas, publicidade, entre outros) podem liderar esse processo apresentando 

em seus enredos abordagens que desafiem a tradição dos estereótipos negativos, 

produtores de preconceitos, quebrando, entre outras possibilidades, a contínua 

ocorrência da ameaça dos estereótipos. Assim, os meios de comunicação, ao 

oferecerem essas ferramentas narrativas à sociedade, possivelmente, contribuirão 

para promover a reavaliação e atualização das crenças que significam os 

estereótipos (LEITE; BATISTA, 2008).  

Ao se pensar nas questões de gênero, Freitas (2011) afirma que as 

identidades masculina e feminina vêm sendo continuamente (re)formuladas e 

(re)engendradas. Dentre as muitas instâncias (discursivas) responsáveis pelo 

(re)agendamento identitário, a mídia ocupa lugar central. Responsável pela 

(re)produção de uma ampla gama de discursos circundantes no seio social, ela 

mexe nas redes de sentidos já estabilizadas com vistas à promoção de outros 

“novos” efeitos de sentido; efeitos estes que dão/darão vazão a novos estatutos de 

masculinidade e feminilidade e/ou ainda ratificam/ratificarão antigos paradigmas. A 

mídia é, desse modo, um dos veículos discursivos de maior alcance atualmente, 
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cabendo, portanto, aos(as) educadores(as) usá-la como aliada ao processo 

educacional.   

Diante de tais expostos, é possível afirmar que a mídia reproduz valores 

dominantes, mas também socializa práticas e significados que supõem mudanças 

importantes na ressignificação das questões de gênero na sociedade, e compete 

aos(as) professores(as) inicitarem os(as) alunos(as) a refletirem em que medida  

poderiam contribuir para solucionar, amenizar ou transformar as situações por eles 

reconhecidas. O objetivo principal é desenvolver nos(as) alunos(as) uma 

consciência crítica, caracterizada pela busca de profundidade na análise dos 

problemas e a qual se alcança por meio de um processo educativo de 

conscientização. 

 De acordo com a análise de conteúdo que deu origem a esta categoria, 

pontua-se que, conforme o gráfico 10, a pesquisadora identificou um (1) 

planejamento destinado ao Estágio III - Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a 

temática “Mulher na Mídia”.   

 

 

 
           Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

 

Na próxima seção será apresentado o planejamento na categoria “Mulher na 

Mídia”, os sentidos dos discursos (se explícitos, implícitos ou silenciados), bem como 

as atividades propostas pelo(a) acadêmico(a).  

 

 

 

 

1
100%

Gráfico 10 - Planejamento na Categoria Mulher na Mídia

Estágio III
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7.2.5.1 Planejamento 21 - Estágio III: Educação de Jovens e Adultos - EJA 

(Bagé/2017) 

 

O planejamento, intitulado como “A influência da mídia como formadora de 

opinião na sociedade”, tem como objetivos específicos problematizar as influências 

da mídia como formadora de opinião pública na sociedade; desenvolver narrativas 

com base em fatos reais; e sintetizar de maneira crítica as informações da mídia. 

Como uma das atividades proposta no planejamento está o debate em 

relação à “Mulher na Mídia”. A(o) estagiária(o) curricular apresenta várias imagens 

aos(às) alunos(as) e pede que observem e comentem sobre o que viram. Entre as 

imagens, está a vulgarização da figura da mulher na publicidade. 

Observa-se, portanto, que há enunciados explícitos no planejamento 

Pontua-se que por mais que não estejam descritos objetivos específicos que 

abordem, por exemplo, as violências e transgressões da mídia em relação às 

mulheres, a(o) acadêmica(o) propôs uma atividade que possibilita que surjam 

discussões sobre o tema por meio do debate. 

 

7.2.6  Bloco de análise 6: Sexo e Sexualidade 

 

A escolha desta categoria tem como objetivo refletir sobre a impossibilidade 

de se separar a sexualidade do corpo ou pensar o corpo sem considerar a 

sexualidade. 

Percebe-se, no entanto, que por vezes pensa-se que ao falar de sexo se está 

falando de sexualidade, mas é importante destacar que sexo se refere à definição 

biológica dos órgãos genitais, masculino ou feminino, ou também pode ser 

compreendido como uma relação sexual, quando se usa a expressão “fazer sexo; 

enquanto que o conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que os indivíduos 

são capazes de sentir e expressar por meio e a partir do corpo.  

A temática sexualidade é muitas vezes entendida como algo “natural”, como 

dado pela natureza, inerente ao ser humano. Assim, como afirma Louro (2014), esta 

concepção está ancorada na premissa de que todos vivem seus corpos 

universalmente da mesma maneira. No entanto, entende-se que a vivência da 

sexualidade envolve processos sociais, culturais e históricos, nos quais marcadores 
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como idade, raça/etnia, nacionalidade, classe social e orientação sexual apontam 

para uma pluralidade de possibilidades. 

Dessa maneira, Paiva (2000) ressalta que a escola tem uma grande 

contribuição enquanto formadora e produtora momentos de reflexão sobre as 

diversas maneiras de viver a sexualidade, primando pelo respeito às diferenças. 

Nesse sentido, oficinas de educação sexual nas escolas devem trazer a questão da 

sexualidade à tona, produzindo espaços de interação entre pares e professores(as), 

partindo da premissa que os(as) alunos(as) já possuem conhecimento prévio sobre 

a sexualidade. A partir desse conhecimento, docentes e discentes podem 

estabelecer uma construção em conjunto, fazendo um alinhamento entre os seus 

próprios valores e as novas informações acessadas, dando singularidade a sua 

compreensão da sexualidade e das futuras tomadas de decisão. O objetivo, assim 

como o da educação em geral, não é dar respostas, mas sim, o de facilitar e 

estimular o diálogo sobre o tema. 

Por fim, torna-se necessário enfatizar, de acordo com o estudo de Beraldo 

(2003): 

 
que o trabalho de orientação sexual nas escolas tenha como objetivo 
principal as mudanças nos padrões de comportamento, levando-se 
em conta três aspectos fundamentais: a transmissão de informações 
de maneira verdadeira; a eliminação do preconceito e a atuação na 
área afetivo-emocional. Para se fazer um bom trabalho de 
Orientação Sexual dentro da escola 
 

 
De acordo com a AC que deu origem a esta categoria, pontua-se que, 

conforme o gráfico 11, a pesquisadora identificou dois (2) planejamentos destinados 

ao Estágio III - Educação de Jovens e Adultos (EJA) na categoria “Sexo e 

Sexualidade”.   

 

 
                Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

2
100%

Gráfico 11 - Planejamentos  na categoria Sexo e 
Sexualidade

Estágio III
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Na próxima seção serão apresentados os planejamentos na categoria “Sexo 

e Sexualidade”, os sentidos dos discursos (se explícitos, implícitos ou silenciados), 

bem como as atividades propostas pelos(as) acadêmicos(as).  

 

7.2.6.1 Planejamento 22 - Estágio III: Educação de Jovens e Adultos - EJA  

(Osório/2017) 

 

O planejamento não apresenta as temáticas “Sexo” e “Sexualidade” em 

seus objetivos geral e específicos, contudo, a(o) estagiária(o) curricular indica, na 

relação de conteúdos propostos, que os assuntos são abordados nas aulas de 

“Ciências”.  

Os conteúdos listados se referem às Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) e aos Conceitos de Sexualidade. Observa-se, porém, que a(o) acadêmica(o) 

não descreve quais atividades foram desenvolvidas para o trabalho em aula; quais 

conceitos de sexualidade foram apresentados, e, também não lista as referências 

bibliográficas que deram suporte às temáticas. 

Os enunciados descritos no relatório de estágio da(o) acadêmica(o) 

destacam algumas possibilidades que a(o) levaram abordar as temáticas no 

planejamento: o uso de entorpecentes por alguns(as) alunos(as), e o uso frequente  

de palavras discriminatórias durante as aulas. No entanto, não foi especificado 

pela(o) acadêmica(o) que/quais grupo(s) foi/foram alvo de preconceito.   

Destaca-se que por mais que os temas “Sexo” e “Sexualidade” estejam na 

lista de conteúdos do planejamento, os discursos sobre orientação sexual estão 

implícitos, já que não estão claramente enunciados no planejamento. 

 

7.2.6.2 Planejamento 23 - Estágio III: Educação de Jovens e Adultos - 

EJA(Alegrete/2018) 

 

O planejamento busca, por meio de um de seus objetivos específicos, 

apresentar as orientações sexuais existentes na sociedade aos(às)discentes. 

De acordo com a descrição da prática exposta no Relatório de Estágio da(o) 

acadêmica(o), a justificativa para se inserir a temática “sexualidade” no 

planejamento surgiu após os frequentes casos discriminatórios contra um aluno que 

assumiu sua orientação sexual (homossexual) perante a turma. A docente titular 
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sugeriu, então, à(o) estagiária(o) curricular que fizesse uma abordagem ao tema. 

A(o) acadêmica(o), não se sentindo segura e apropriada aos aportes teóricos da 

área de gênero e de sexualidade, buscou apoio de uma profissional da área da 

educação, especialista em tais temáticas, para palestrar aos(às) alunos(as). 

Aponta-se, por fim, que os discursos nas temáticas “Sexo e Sexualidade” 

estão explícitos no planejamento, tendo em vista o objetivo que se pretendeu 

alcançar com a atividade proposta está claramente enunciado no planejamento 

da(o) acadêmica(o). 

 

7.2.7  Bloco de análise 7:Violência Doméstica 

 

A escolha desta categoria objetiva destacar a violência doméstica contra a 

mulher na sociedade. De acordo com os dados referentes aos casos violência de 

gênero no Brasil, observa-se que, no ano de 2018, foram registrados mais de 145 

mil casos de violência contra mulheres. É importante pontuar que estes dados não 

incluem o número de mulheres assassinadas. Segundo o IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), em 2017 houve 4.396 casos de mulheres 

assassinadas no país (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).  

Existem cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei 

Maria da Penha: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial − capítulo II, art. 7º, 

incisos I, II, III, IV e V. 

Essas formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas 

umas das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas 

constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. 

O Instituto Maria da Penha38, fundado em 2009, apresenta cada tipo de 

violência da seguinte maneira: 

1) Violência Física: entendida como qualquer conduta que ofenda a 

integridade ou saúde corporal da mulher.  

 Exemplos: espancamento; atirar objetos, sacudir e apertar os braços; 

estrangulamento ou sufocamento; lesões com objetos cortantes ou 

perfurantes; ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e 

tortura. 

 
38O Instituto Maria da Penha (IMP) visa, por meio de mecanismos de conscientização e 
empoderamento, a violência doméstica e familiar contra a mulher.  
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2) Violência Psicológica: é considerada qualquer conduta que cause 

dano emocional e diminuição da autoestima; prejudique e perturbe o 

pleno desenvolvimento da mulher; ou vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões.  

Exemplos: ameaças; constrangimento; humilhação; manipulação; 

isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes); 

vigilância constante; perseguição contumaz; insultos; chantagem; 

exploração; limitação do direito de ir e vir; ridicularização; tirar a liberdade 

de crença; distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a 

sua memória e sanidade (gaslighting). 

 

3) Violência sexual: trata-se de qualquer conduta que constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. 

       Exemplos: estupro; obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam 

desconforto ou repulsa; impedir o uso de métodos contraceptivos ou 

forçar a mulher a abortar; forçar matrimonio, gravidez, prostituição por 

meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação; limitar ou anular o 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher.     

 

4) Violência patrimonial: é entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos 

ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 

necessidades. 

Exemplos: controlar o dinheiro; deixar de pagar pensão alimentícia; 

destruição de documentos pessoais; furto, extorsão ou dano; estelionato; 

privar de bens, valores ou recursos econômicos; causar danos propositais 

a objetos da mulher ou dos quais ela goste.   

 

5) Violência moral: é considerada qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

Exemplos: acusar a mulher de traição; emitir juízos morais sobre a 

conduta; fazer críticas mentirosas; expor a vida da vítima; rebaixar a 
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mulher por meio de xingamentos que incidem sobre sua índole; 

desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. 

 

Ao se analisar a possibilidade de violência contra mulher contata-se o quanto 

a educação para a igualdade de gênero nas escolas é essencial na prevenção da 

violência sexista e transfóbica, já que é impossível chegar a patamares razoáveis de 

violência sem que nas escolas, desde a educação infantil, haja um preparo para a 

igualdade de gênero. 

Dessa maneira, faz-se necessário incentivar todo ambiente escolar, a fim de 

que esse tema seja discutido, em programas lúdicos ou pedagógicos, e onde se 

reúnam informações, esclarecimentos e propostas para a erradicação dos casos de 

agressão contra meninas, jovens e adultas, uma situação dramática e intolerável 

observada mundialmente, por conta dos altos índices desse tipo de ocorrência. 

De acordo com a AC que deu origem a esta categoria, pontua-se que, 

conforme o gráfico 12, a pesquisadora identificou um (1) planejamento destinado ao 

Estágio III - Educação de Jovens e Adultos (EJA) na temática “Violência doméstica”. 

 

 

 
               Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

Na próxima seção será apresentado o planejamento na categoria “Violência 

Doméstica”, os sentidos dos discursos (se explícitos, implícitos ou silenciados), bem 

como as atividades propostas pelo(a) acadêmico(a).  

 

 

 

 

1
100%

Gráfico  12 - Planejamento  na Categoria Violência 
Doméstica

Estágio III
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7.2.7.1 Planejamento 24 - Estágio III: Educação de Jovens e Adultos - EJA 

(Alegrete/2017) 

 

O planejamento intitulado como “Cultura da violência: a experiência cotidiana 

e institucional da violência” pretende, por meio de seus objetivos específicos, 

analisar os diversos tipos de violência contidos no meio social; reconhecer o tema da 

violência como um assunto transversal de importância dentro do espaço escolar. 

A(o) estagiária(o) curricular propõe atividades que possibilitam o 

desenvolvimento do pensamento crítico/reflexivo dos(as) alunos(as) por meio de 

textos e atividades com imagens. Pontua-se, no entanto, que as referências 

bibliográficas utilizadas para servir de suporte informacional às atividades não 

discorrem sobre as temáticas gênero e sexualidade.    

O tema ”Violência Doméstica” aparece por meio da palestra promovida pela 

Ong Amoras39. De acordo com a descrição da atividade pela(o) acadêmica(o) no 

Relatório de Estágio, os(as) alunos(as) esclareceram muitas dúvidas com as 

palestrantes em relação ao tema. No entanto, ressalta-se que após a palestra a(o) 

acadêmica(o) não propõe atividades que reforcem os assuntos abordados, dando 

inicia a um novo conteúdo.  

Constatou-se, portanto, que os discursos referentes ao tema “Violência 

Doméstica” estão explícitos no planejamento, já que se buscou apresentar aos(às) 

alunos(as) as violências de gênero e os mecanismos de proteção à mulher no 

Direito Brasileiro.  

Tendo em vista os dados apresentados no presente estudo, julgou-se 

necessário propor material educativo que orientasse profissionais em educação nas 

temáticas gênero e sexualidade. Nesse sentido, o próximo capítulo tem por objetivo 

apresentar o material intitulado “Por que educar para a diversidade de gênero e de 

sexualidade? Orientações para profissionais da Educação Básica”.  

 

 

 

 

 

 
39A Ong Amoras, da cidade de Alegrete foi fundada por um grupo de mulheres que promove palestras 
em relação a temática “Violência Doméstica” .  
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8 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Este capítulo é dedicado ao produto da pesquisa, que corresponde ao último 

objetivo proposto. Trata-se de um material educativo intitulado Por que educar para 

a diversidade de gênero e de sexualidade? Orientações para profissionais da 

Educação Básica, que contempla informações úteis a professores(as), 

coordenadores(as) pedagógicos(as), orientadores(as) pedagógicos(as), 

supervisores(as) pedagógicos(as), bibliotecários(as) e acadêmicos(as) de escolas e 

de cursos de formação de professores(as). 

 O material proposto (imagem 9) foi elaborado a partir de importantes 

constatações da pesquisa, como o silenciamento em relação às temáticas gênero e 

de sexualidade em grande parte dos planejamentos dos(as) acadêmicos(as) do 

Curso de Pedagogia - Licenciatura da Uergs.  

 

 

Imagem 9 - Produto da pesquisa (Capa)   

 
                                     Fonte: Autora (2020)  

 

 

O material será disponibilizado online no site da Uergs, e encaminhado por e-

mail aos(às) docentes dos cursos de licenciatura da Universidade, para que possam 

trabalhar com os(as) acadêmicos(as) em formação. Vale ressaltar, também, que 

os(as) profissionais (docentes, bibliotecários/as, supervisores/as escolares, etc.) que 
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atendem os anos iniciais e finais da Educação Básica podem utilizar o material, de 

acordo com a necessidade e a realidade de sua comunidade escolar.  

Ressalta-se que os assuntos que foram apresentados no material educativo 

levam em consideração as categorias selecionadas por meio da AC dos 

planejamentos analisados na presente pesquisa: Brinquedo e Brincar; Bullying; 

Diversidade; Família; Mulher na Mídia; Sexo e Sexualidade; e Violência Doméstica.     

Objetivou-se apresentar não apenas propostas nas temáticas gênero e 

sexualidade a serem desenvolvidas pelos(as) profissionais em educação nos 

ambientes educacionais, mas também apresentar aspectos teóricos dessas 

temáticas, os quais, muitas vezes, são expostos de maneiras impróprias pelos(as) 

profissionais que atuam nas escolas. 

A publicação contém 80 páginas, e está estruturada conforme ilustrado na 

imagem 10. 

 

Imagem 10 - Produto da pesquisa (Sumário) 

 
                                   Fonte: Autora (2020). 

 

 

O capítulo intitulado Um olhar sobre o movimento feminista: uma história de 

luta apresenta considerações sobre o movimento feminista, que se iniciou durante o 

século XIX, e destaca, de maneira breve, as três ondas que marcaram o período. 
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O subcapítulo intitulado Violência doméstica e familiar no Brasil: aspectos 

relevantes da lei Maria da Penha apresenta considerações sobre a Lei n.º 11.340 

(Maria da Penha), sancionada em 7 de agosto de 2006; e, também, sobre as 

políticas públicas que visam apoiar mulheres em situação de violência,   

O subcapítulo intitulado A representação da mulher na mídia faz breves 

reflexões sobre a representação da mulher na mídia, destacando o papel dos(s) 

profissionais em educação diante do que é reproduzido pelos veículos midiáticos. 

O capítulo intitulado A identidade de gênero, o sexo e a sexualidade: pontos a 

destacar e seus subcapítulos apresentam brevemente as diferenças entre gênero e 

sexo; entre identidade de gênero e identidade sexual, bem como apresentam as 

particularidades de cada conceito.  

O capítulo intitulado Contexto nacional e os(as) adolescentes LGBT no 

ambiente escolar: preconceito, discriminação e violência lgbtfóbicos faz um alerta 

em relação aos casos de violência contra homossexuais, bissexuais, transexuais e 

travestis no espaço escolar.    

O subcapítulo intitulado O papel dos(as) educadores(as) frente às questões 

de gênero e de sexualidade em sala de aula apresenta sugestões em relação à 

maneira como educadores(as) devem se posicionar frente às questões/temáticas de 

gênero e diversidade sexual durante o processo de ensino-aprendizagem, bem 

como destaca os aspectos legais que justificam a inclusão das temáticas gênero e  

sexualidade no espaço escolar. 

O subcapítulo intitulado Seleção, aquisição e disseminação de acervos sobre 

gênero e diversidade sexual pelos(as) bibliotecários(as) e auxiliares nas Bibliotecas 

Escolares apresenta critérios/sugestões para a formação de acervo(s) nas temáticas 

gênero e sexualidade nas bibliotecas das escolas. O subcapítulo apresenta, 

também, duas seções terciárias que têm por objetivo Sugerir livros nas temáticas 

gênero e sexualidade para profissionais em educação e para discentes. 

Ao final da publicação é apresentado um Glossário (imagem 11) com termos 

que compõem vocabulários presentes nas temáticas gênero e sexualidade. Os 

termos foram retirados dos documentos que serviram de referencial teórico a esta 

dissertação, como artigos científicos, livros, trabalhos de conclusão de curso de 

graduação e pós-graduação, entre outros. 

  

 



132 
 

 

Imagem 11 - Glossário de Gênero e de Sexualidade 

 
                                               Fonte: Autora (2020). 

 

 

Por fim, de modo a realizar uma síntese dos elementos constantes na 

pesquisa, e fechando as questões apresentadas na introdução do estudo, na 

próxima seção serão apresentadas as considerações finais.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi fundamentado no pressuposto de que a instrução para a 

abordagem das temáticas gênero e sexualidade dos(as) acadêmicos(as) dos cursos 

de formação de professores(as) e dos(as)  educadores(s) que atuam nas  

Instituições de Ensino é de fundamental importância, tendo em vista, sobretudo, as 

violências sexistas, misóginas, homofóbicas e transfóbicas que ocorrem na 

sociedade. Tais atitudes discriminatórias, conforme se abordou no estudo, são frutos 

de uma sociedade que busca estabelecer o papel social que cada gênero deve 

exercer, e para isso são utilizados estereótipos de como falar, agir, pensar e até 

mesmo de como se vestir. 

Observa-se, no entanto, que o debate em torno das temáticas gênero e  

sexualidade vem ganhando cada vez mais espaço nos diversos âmbitos sociais. Os 

exemplos das conquistas do movimento LGBTQI+ no Brasil, por exemplo, são 

numerosos, dentre eles estão: a aprovação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) de 

que transexuais e travestis podem mudar o nome no registro civil sem a 

necessidade de cirurgias; as conquistas de títulos acadêmicos e postos de trabalho 

por pessoas transexuais e travestis; o recente reconhecimento do STF, por 

unanimidade, da inconstitucionalidade de se proibir a questão de gênero nas escolas 

(ADPF 457), etc.  

Com relação à abordagem das temáticas gênero e sexualidade nas escolas, 

Soares (2015) ressalta que ainda há barreiras em algumas unidades de ensino para 

o desenvolvimento de atividades - principalmente sobre sexualidade - e para a 

aceitação dos direitos de cidadania, o que resulta em não aprovação da direção da 

escola para implantar um projeto sobre sexualidade, em restrições dos pais dos(as) 

alunos(as) à temática, em não aceitação do uso do nome social entre alunos(as) 

transexuais e travestis por parte dos(a)s professores(as) e em uma postura 

conservadora de alguns alunos(as) que se negam a discutir os temas identidades de 

gênero e identidades sexuais em sala de aula. 

Ressalta-se que as instituições escolares precisam compreender que para se 

alcançar os ideais democráticos e de direito é necessário que existam discussões 

envolvendo as diversidades sexuais e de gênero no dia a dia escolar, e que para 

que isto ocorra é necessário que as temáticas estejam expressas nas legislações 

educacionais. Além disso, os cursos de formação de educadores(as) precisam 
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preparar os(as) futuros(as) profissionais em educação a trabalharem com estes 

assuntos nos planejamentos, e, também, a como lidarem com as resistências da 

comunidade escolar ao se depararem com as temáticas gênero e sexualidade.  

Com o intuito de lançar um olhar sobre o Curso de Pedagogia - Licenciatura 

da Uergs, esta pesquisa se utilizou da AC e alguns conceitos da AD para identificar 

a presença/ausência das temáticas gênero e de sexualidade nos planejamentos dos 

estágios curriculares supervisionados (dos anos 2017 e 2018). Dessa maneira, 

foram analisados 247 planejamentos de estágio (100% dos documentos). 24 destes 

(9,8% dos documentos) foram selecionados para a pesquisa. Enfatiza-se, portanto, 

que 223 planejamentos ficaram de fora da seleção (90,2%), pois silenciaram os 

conteúdos gênero e sexualidade.  

Os planejamentos selecionados foram apresentados dentro de cada categoria 

constituída por meio da AC. Os blocos de análise foram compostos por 7 categorias: 

Brinquedo e Brincar; Bullying; Diversidade; Família; Mulher na Mídia; Sexo e 

Sexualidade; e Violência Doméstica. Destacaram-se, por meio de conceitos da AD, 

recortes dos enunciados dos planejamentos, visando identificar os sentidos dos 

discursos em explícitos, implícitos e silenciados nas temáticas gênero e  

sexualidade.  

No bloco de análise 1 (categoria Brinquedo e Brincar), foram apresentados 4 

planejamentos - com discursos explícitos na temática analisada - provenientes do 

Estágio I (Educação Infantil): Alegrete (1), Bagé (1), São Francisco de Paula (1) e 

São Luiz Gonzaga (1). Os planejamentos propuseram atividades livres, sem separar 

as crianças por gênero. Pontua-se que 1 dos planejamentos, de um(a) acadêmico(a) 

da Unidade Universitária de Alegrete, trouxe enunciados que identificaram a 

separação das crianças por gênero nas atividades recreativas.  

No bloco de análise 2 (categoria Bullying), foi apresentado 1 planejamento de 

um(a) acadêmico(a) da Unidade Universitária de Osório, proveniente do Estágio II 

(Anos Iniciais). O planejamento apresentou discursos silenciados na temática 

analisada. 

No bloco de análise 3 (categoria Diversidade), foram apresentados 6 

planejamentos provenientes do Estágio I (Educação Infantil): Alegrete (1 

planejamento com discursos silenciados) e São Francisco de Paula (2 

planejamentos com discursos silenciados) -; e do Estágio II (Anos Iniciais) - Alegrete 
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(1 planejamento com discursos silenciados e 1 planejamento com discursos 

implícitos) e Osório (1 planejamento com discursos silenciados). 

No bloco de análise 4 (categoria Família), foram apresentados 9 

planejamentos provenientes do Estágio I (Educação Infantil): Alegrete (1 

planejamento com discursos implícitos), Bagé (1 planejamento com discursos 

silenciados) e São Luiz Gonzaga (2 planejamentos com discursos silenciados); e do 

Estágio II (Anos Iniciais):  Alegrete (2 planejamentos com discursos implícitos), Bagé 

(1 planejamento com discursos silenciados), Osório (1 planejamento com discursos 

silenciados) e São Francisco de Paula (1 planejamento com discursos silenciados).  

No bloco de análise 5 (categoria Mulher na Mídia), foi apresentado 1 

planejamento, de um(a) acadêmico(a) da Unidade Universitária de Bagé, 

proveniente do Estágio III (Educação de Jovens e Adultos - EJA). O planejamento 

apresentou discursos explícitos na temática analisada. 

No bloco de análise 6 (categoria Sexo e Sexualidade), foram apresentados 2 

planejamentos provenientes do Estágio III (Educação de Jovens e Adultos - EJA): 

Osório (1 planejamento com discursos implícitos) e Alegrete (1 planejamento com 

discursos explícitos).   

No bloco de análise 7 (categoria Violência Doméstica), foi identificado 1 

planejamento, de um(a) acadêmico(a) da Unidade Universitária de Alegrete, 

proveniente do Estágio III (Educação de Jovens e Adultos - EJA). O planejamento 

apresentou discursos explícitos na temática analisada.   

Tendo em vista os quantitativos de planejamentos selecionados por Unidade 

Universitária da Uergs, o estudo trouxe os seguintes dados: Alegrete com 9 

planejamentos (37,5%); Bagé com 4 planejamentos (16,7%); Osório com 4 

planejamentos (16,7%); São Francisco de Paula com 4 planejamentos (16,7%); e 

São Luiz Gonzaga com 4 planejamentos (16,7%). Não foram selecionados 

planejamentos do Curso de Pedagogia localizado na Unidade Universitária de Porto 

Alegre, pois os conteúdos abordados não trouxeram enunciados que possibilitassem 

discussões nas temáticas relacionadas a gênero e sexualidade.   

Constata-se, portanto, que os planejamentos da Unidade Universitária de 

Alegrete propiciaram o maior número de discussões nas temáticas gênero e 

sexualidade. Entende-se, conforme aponta a seção 2.1 deste estudo, que tais 

temáticas são abordadas por docentes da Unidade Universitária, e isto pode ter 

influenciado no aparecimento dos discursos nos planejamentos.  
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Com relação ao quantitativo de planejamentos por tipo de estágio, o estudo 

apresentou os seguintes dados: Estágio I - Educação Infantil com 11 planejamentos 

(45,8%); Estágio II - Anos Iniciais com 9 planejamentos (37,5%); e o Estágio III - EJA 

com 4 planejamentos (16,7%). Identificou-se, portanto, que o Estágio I (Educação 

Infantil) apresentou o maior número de planejamentos que possibilitaram discussões 

nas temáticas gênero e sexualidade. 

Apesar dos dados apresentados, percebe-se que é na Educação Infantil que 

os(as) educadores(as), em suas práticas cotidianas, comumente reproduzem 

padrões e modelos de comportamentos que segregam universos entendidos como 

próprios para os meninos e para as meninas. Percebe-se que quando as crianças 

adotam atitudes ou comportamentos não condizentes com aqueles esperados, 

instituídos ou normatizados pelo espaço escolar, geram tensões e levam os(as) 

educadores(as) a decisões em um terreno de grande complexidade, incerteza, 

singularidade e conflito de valores. 

Dentre as atividades propostas nos planejamentos pelos(as) acadêmicos(as), 

destacam-se as seguintes: Hora do Conto e discussão sobre a obra literária; 

Brinquedo Livre; Uso de Imagens (fotos, recortes de jornais e revistas) para 

discussão/apresentação de temas; Roda de Conversa; e Palestra. Propostas nas 

temáticas gênero e sexualidade são fundamentais na educação dos(as) discentes 

em relação ao reconhecimento e respeito às diferenças. Apesar de as temáticas 

estarem implícitos em alguns documentos legais, os(as) educadores(as) podem 

trabalhar as temáticas nas disciplinas, visando à educação equitativa dos gêneros e 

das sexualidades. Trabalhar nessas perspectivas implica analisar os processos 

desconstrução, de produção dos sujeitos, nos quais as aprendizagens (linguísticas, 

corporais, etc.) estão interligadas aos processos de socialização, de formação e de 

escolarização que ocorrem ao longo da vida. 

Com relação aos sentidos dos discursos (explícitos, implícitos e silenciados) 

nas temáticas analisadas, constatou-se, por meio dos blocos de análise, que dos 24 

planejamentos selecionados, 8 apresentam discursos explícitos (33,3%); 4 

apresentam discursos implícitos (16,7%); e 12 apresentam discursos silenciados 

(50%). Houve, portanto, um silenciamento na maioria dos planejamentos analisados. 

Destaca-se, também, que os 223 planejamentos que não fizeram parte da seleção 

também silenciaram, pois não apresentaram enunciados que possibilitassem 

discussões nas temáticas gênero e sexualidade. 
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O trabalho feito por Orlandi (1995) a respeito do silêncio, abordado no 

referencial teórico deste estudo, ressalta que é preciso considerar os processos de 

construção dos sentidos e a historicidade. O silêncio, como constitutivo do dizer, 

seria, segundo a autora, o espaço diferencial da linguagem; é o espaço que permite 

à linguagem significar. Pontua-se, no entanto, que o que cria tanto o silêncio quanto 

o discurso é o interdito ou uma interdição. Orlandi afirma haver uma flutuação entre 

silêncio e dizer, sendo o interdito um operador que corta ou impede o tudo dizer. 
Observa-se que o próprio currículo escolar é visto como uma narrativa, isto é, 

a narrativa de alguns grupos sociais que se tornaram hegemônicos e se 

estabelecem como “universais”. Desse ponto de vista “universal” se fixam a 

representação de conhecimento, cultura e sujeito de grupos que, no decorrer de 

processos históricos arbitrários e excludentes, foram alçados ao lugar do centro, isto 

é, do modelo eurocêntrico do homem, branco, europeu, heterossexual, produtivo e 

reprodutivo e aqueles que não correspondessem a esse grupo foram 

estigmatizados. 

Enfatiza-se que não cabe a este estudo culpar os(as) profissionais em 

educação e os acadêmicos(as) estagiários(as) curriculares dos cursos de  

Pedagogia - Licenciatura da Uergs por pouco abordarem, ou silenciarem, às 

temáticas relacionadas a gênero e sexualidade em seus planejamentos, pois 

entende-se que os significados ideológicos são passados de gerações a gerações, 

interferindo nos papéis a serem desempenhados por homens e mulheres e nas 

compreensões de sexualidade. Tais elementos influenciam, sobremaneira, na 

formação das pessoas, desde a Educação Infantil, em diversos espaços, na família, 

na Igreja e especialmente na Escola. Destaca-se, também, que as leis fazem os 

indivíduos ser o que são, e estas só mudam quando as práticas discursivas que são 

“pura prática ideológica” se deslocam e cristalizam nesses outros lugares. Por 

efeitos de lutas e confrontos, passam a promover, a predominar e a romper com os 

instituídos. Por este motivo, as leis mudam, mas para que isso ocorra é necessário 

que antes estejam presentes as práticas sociais/discursivas.  

O interdito é, portanto, um efeito de sentido de um processo histórico e 

ideológico do Estado, das Instituições (entre elas às educacionais), e a ruptura 

desse processo só é possível mediante “reflexão”. Um processo educacional que 

faça/reproduza/chame os indivíduos à reflexão em relação às questões de gênero e 

de sexualidade, para que se possa resistir às interdições/pré-concepções. Para que 
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seja possível produzir deslocamentos para outros lugares de dizer e promover 

rupturas e deslocamentos.     

Conclui-se este estudo ressaltando a importância do material educativo 

intitulado “Por que educar para a diversidade de gênero e de sexualidade? 

Orientações para profissionais da Educação Básica”, produzido para contribuir com 

o processo formativo dos(as) profissionais em educação que atuam nas redes de 

ensino (educadores/as, bibliotecários/as, orientadores/as educacionais, etc.) e 

dos(as) acadêmicos(as) dos cursos de formação de professores(as) que 

atuam/atuarão na Educação Básica. Busca-se, dessa maneira, colaborar para a 

transformação da realidade social de preconceito, discriminação e exclusão 

existente no ambiente educacional.  
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GLOSSÁRIO  
 

 
AGÊNERO 
Indivíduo que tem a identidade de gênero neutra. 
 
ANDROCÍDIO 
Matança sistemática de homens, meninos ou homens em geral. 
 
ANDRÓGINO 
Indivíduo cuja expressão de gênero transita entre os dois polos, homem e mulher. 
Em geral, o andrógeno usa roupas, corte de cabelo e acessórios, por exemplo, 
considerados unissex. 
 
ANDROGINIA 
Termo genérico usado para descrever qualquer indivíduo que assuma postura 
social, especialmente a relacionada à vestimenta, comum a ambos os gêneros. 
 
ASSEXUAL 
Indivíduo que não sente atração sexual por nenhum gênero. 
 
ASSEXUALIDADE 
Falta de atração sexual a qualquer pessoa, ou pequeno ou inexistente interesse nas 
atividades sexuais humanas. 
 
BIFOBIA 
Termo usado para descrever ideias, atitudes ou sentimentos negativos, 
preconceituosos ou discriminatórios contra a bissexualidade. 
 
BIGÊNERO 
Indivíduo que se identifica com ambos os gêneros, ou seja, mulheres que se 
identificam como homens e também como mulher; homens que se identificam como 
mulheres, mas não deixam a identidade masculina. É uma das inúmeras identidades 
transgêneros não binárias. 
 
BISSEXUAL 
Indivíduo que se relaciona sexual e/ou afetivamente com quaisquer gêneros/sexos. 
 
BISSEXUALIDADE 
Orientação sexual caracterizada pela capacidade de atração, seja sexual ou 
romântica, por mais de um sexo, não necessariamente ao mesmo tempo, da mesma 
maneira ou na mesma frequência. 
 
CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL (CRS) 
Procedimento cirúrgico pelo qual as características sexuais/genitais de nascença de 
um indivíduo são mudadas para aquelas socialmente associadas ao gênero que ele 
se reconhece. É parte, ou não, da transição física de transexuais e transgêneros. 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Menino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Procedimento_cir%C3%BArgico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAneros
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CISGÊNERO 
Indivíduo cuja identidade de gênero está de acordo com a identidade de gênero 
socialmente atribuída ao seu sexo. 
 
CISGENERIDADE 
Termo para pessoas cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhes foi 
atribuído no nascimento. Por exemplo, alguém que se identifica como mulher e foi 
designada como mulher ao nascer é uma mulher cisgênero. O termo cisgênero é o 
oposto da palavra transgênero. 
 
CISNORMATIVIDADE 
Crença de que só existem dois gêneros, determinados biologicamente pela genitália, 
e de que qualquer pessoa que diz ser de “outro” gênero (incluindo o que “não 
corresponde com seus genitais”) está mentindo, tem apenas um fetiche ou doença 
mental, não deve ser encorajada a pensar que isso é verdade, etc.  
 
CROSSDRESSER 
Oriundo do fetiche do homem de se vestir como mulher, o crossdresser usa roupas 
do gênero oposto ocasionalmente, mas não faz modificações permanentes.  
 
DIVERSIDADE SEXUAL 
É o termo usado para designar as várias maneiras de expressão da sexualidade 
humana. 
 
DISCRIMINAÇÃO 
Práticas de restrição, desrespeito e/ou violação dos direitos objetivos de outras 
pessoas em razão de fatores como cultura, religião, raça, etnia, nacionalidade, 
língua, classe, sexo, orientação sexual, entre outras. 
 
DISFORIA DE GÊNERO 
Condição caracterizada pelo desconforto persistente com características sexuais ou 
marcas de gênero que remetam ao gênero atribuído ao nascer.  
 
DRAG QUEEN 
Indivíduo do gênero masculino que se caracteriza de acordo com o gênero oposto 
para performances artísticas.  
 
DRAG KING 
Indivíduo do gênero feminino que se caracteriza de acordo com o gênero oposto 
para performances artísticas.  
 
EDUCAÇÃO EM GÊNERO E SEXUALIDADE 
Papel estratégico que busca a valorização da diversidade, fator essencial para 
garantir inclusão, promover igualdade de oportunidades e enfrentar/combater toda 
forma de preconceitos, discriminações e violências, especialmente no que se refere 
a questões de gênero e sexualidade. 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnero
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ESTERIÓTIPO 
Crença coletivamente compartilhada acerca de algum atributo, característica ou 
traço psicológico, moral ou físico atribuído extensivamente a um agrupamento 
humano, formado mediante a aplicação de um ou mais critérios, como por exemplo, 
idade, sexo, inteligência, filiação religiosa, etc. 
 
EXPRESSÃO DE GÊNERO 
Maneira como um indivíduo expressa seu gênero nas suas roupas, corte de cabelo, 
com seu corpo. 
 
FAMÍLIA HOMOPARENTAL 
Famílias constituídas por casais de pessoas do mesmo sexo, mães lésbicas ou 
bissexuais, pais gays ou bissexuais.  
 
FAMÍLIA NUCLEAR 
Família composta de pais (heterossexuais) e filhos.  
 
FEMINISMO 
Movimento político, filosófico e social, com início no século XIX, que defende 
a igualdade de direitos entre mulheres e homens. 
 
FEMICÍDIO 
Praticar homicídio contra mulher (matar mulher). 
 
FEMINICÍDIO  
Homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher 
(misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, 
fatores que também podem envolver violência sexual) ou em decorrência 
de violência doméstica. 
 
F TO M / FTM / F2M 
Expressões em inglês utilizadas para designar a mudança biológica do órgão sexual 
feminino para o masculino, sobretudo por meio de cirurgias de transgenitalização. 
 
GAY 
Homem que é atraído afetivamente e/ou sexualmente por pessoas do mesmo 
sexo/gênero. Não é necessário ter, neste caso, experiências sexuais com outros 
homens para se identificarem como gays. 
 
GÊNERO 
Termo criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se 
no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana, no entanto, a 
maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura. Assim, gênero 
significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência 
da anatomia de seus corpos. 
 
GÊNERO BINÁRIO 
Classificação do sexo e do gênero em duas formas distintas, opostas e 
desconectadas de masculino ou feminino. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_(sociedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Masculinidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminilidade


153 
 

 

GÊNERO FLUIDO 
Indivíduo que é ou se entende como mulher em algum momento da vida, homem em 
outro, e transita por outras identidades de gênero.  
 
GENEROCÍDIO 
Sistemático assassinato de membros de uma determinada identidade de gênero. O 
termo está relacionado com os conceitos gerais de violência e assassinato contra 
vítimas por causa de seu gênero, como a violência contra as mulheres e homens. 
 
GLS 
Classificação utilizada para pessoas Gays, Lésbicas e Simpatizantes, porém, com a 
evolução da sociedade, esta sigla passou a ser representada por LGBT, que é a 
definição de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou 
Transgêneros. 
 
HERMAFRODITA 
Ver Intersexual. 
 
HETERONORMATIVIDADE 
Expressão utilizada para descrever ou identificar uma suposta norma social 
relacionada ao comportamento padronizado heterossexual. Esse padrão de 
comportamento é condizente com a ideia de que o padrão heterossexual de conduta 
é o único válido socialmente e que não seguir essa postura social e cultural coloca o 
cidadão em desvantagem perante o restante da sociedade. 
 
HETEROSSEXUAL 
Indivíduo que sente atração por pessoas do sexo oposto. 
 
HETEROSSEXUALIDADE 
Refere-se à atração sexual e/ou romântica entre indivíduos de sexo oposto. 
 
HETEROSSEXISMO 
Atitude condizente com a ideia de que a heterossexualidade é a única maneira sadia 
de orientação sexual. O termo é utilizado na mesma acepção que caracteriza as 
palavras racismo e sexismo. 
 
HORMONIOTERAPIA 
Tratamento que está relacionado aos hormônios humanos, e, portanto, podem ser 
controlados por meio de inibidores de hormônios ou até mesmo por hormônios que 
neutralizem efeitos de outros hormônios. 
 
HOMEM TRANS, TRANS HOMEM OU HOMEM TRANSEXUAL 
São indivíduos que nasceram biologicamente do sexo feminino, mas se identificam 
como pertencentes ao gênero masculino. Pensam, sentem e comportam-se como 
homens.  
 
HOMOAFETIVO 
Adjetivo utilizado para descrever a complexidade e a multiplicidade de relações 
afetivas e/ou sexuais entre pessoas do mesmo sexo/gênero.  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assass%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ci%C3%AAncias_sociais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_contra_a_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_contra_homens
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HOMOERÓTICO 
Noção flexível para descrever a pluralidade das práticas ou desejos sexuais 
relacionados aos sujeitos do mesmo sexo/gênero.  
 
HOMOFOBIA 
Termo utilizado para designar o ódio, repulsa, aversão, intolerância, medo 
desproporcional persistente ou até mesmo a prática discriminatória contra 
homossexuais ou a homossexualidade, como expressão de gênero.  
 
HOMOSSEXUALIDADE 
Refere-se à atração sexual e/ou romântica entre indivíduos de sexo oposto. É o 
termo correto a ser usado ao se referir a uma pessoa que é homossexual.  
 
HOMOSSEXUALISMO 
Termo não usual.  
Ver homossexualidade. 
 
IDENTIDADE DE GÊNERO 
É a maneira que o indivíduo se entende como um ser social. 
 
IDENTIDADE SEXUAL 
É o conjunto de características sexuais que diferenciam cada indivíduo dos demais e 
que se expressam por meio da orientação sexual, sentimentos ou atitudes em 
relação ao sexo. É como a pessoa se percebe sexualmente e vive sua sexualidade. 
 
IDEOLOGIA DE GÊNERO 
Expressão usada de maneira errônea, pois o termo tem sido usado pelos que se 
opõem à abordagem de gênero na Educação como se fosse uma “doutrinação” 
sexual que deturparia a concepção de homem e de mulher e transformaria menino 

em menina e menina em menino. Isso não existe.  
Ver educação em gênero e sexualidade.  
 
INTERSEXUAL 
O termo substitui a palavra “hermafrodita” e define a pessoa que tem características 
sexuais femininas e masculinas - genitália e aparelho reprodutor.  
 
LÉSBICA 
Mulher que é atraída afetivamente e/ou sexualmente por pessoas do mesmo 
sexo/gênero. Não precisam ter tido, necessariamente, experiências sexuais com 
outras mulheres para se identificarem desta maneira. As lésbicas, além do 
preconceito sofrido por sua orientação sexual agregam outros fatores de 
vulnerabilidade como o machismo e o sexismo. 
 
LESBOFOBIA 
Palavra criada para representar a rejeição e/ou aversão às lésbicas.  
 
LGBTI+ 
Sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e 
outras identidades de gênero e sexualidade não contempladas na 
atual sigla adotada, representadas pelo “+”. 



155 
 

 

LGBTIFOBIA 
Aversão, repugnância, ódio, medo ou preconceito contra pessoas LGBTI+ 
(Lesbicas, Gays Bissexuais, Transexuais e Intersexuais) simplesmente por elas 
terem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero ou ainda um sexo 
diferente do padrão estabelecido socialmente.  
 
LGBTIFOBIA INTERNALIZADA  
É quando a própria pessoa LGBTI+ assimila os valores negativos predominantes na 
sociedade acerca deste tópico e se percebe sob essa ótica. 
 
LGBTQI+ 
Sigla que representa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexuais 
e o sinal de mais que engloba todas as orientações e identidades possíveis. 
 
M to F / MTF / M2F 
Expressões em inglês utilizadas para designar a mudança biológica do órgão sexual 
masculino para o feminino, sobretudo por meio de cirurgias de transgenitalização.  
 
MACHISMO 
Comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a 
igualdade de direitos e deveres entre os gêneros, favorecendo e enaltecendo o sexo 
masculino sobre o feminino. Ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os 
homens são "superiores" às mulheres 
 
MISOGINIA 
Representa o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. 
 
MULHER TRANS, TRANS MULHER OU MULHER TRANSEXUAL 
Indivíduos que nasceram biologicamente do sexo masculino, mas se identificam 
como pertencentes ao gênero feminino. Pensam, sentem e comportam-se como 
mulheres. 
 
NOME SOCIAL 
Nome pelo qual pessoas transexuais, travestis (em geral) ou qualquer outro gênero 
preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome oficialmente 
registrado, que não reflete sua identidade de gênero. 
 
NÃO BINÁRIO 
Refere-se às pessoas que não se percebem como pertencentes a um gênero 
exclusivamente. Isso significa que sua identidade de gênero e expressão de gênero 
não são limitadas ao masculino e feminino. 
 
OPÇÃO SEXUAL 
Essa expressão é incorreta. A explicação provém do fato de que ninguém “opta”, 
conscientemente, por sua orientação sexual. Assim como o heterossexual não 
escolheu essa maneira de desejo, o homossexual (tanto feminino quanto masculino) 
também não. 
Ver orientação sexual. 
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ORIENTAÇÃO SEXUAL 
Pode ser entendida como a identidade atribuída a um indivíduo em função de seu 
desejo e conduta sexuais, seja para com outra pessoa do mesmo gênero 
(homossexualidade), de gênero diferente (heterossexualidade) ou para pessoas de 
ambos os gêneros (bissexualidade).  
 
PANSEXUAL 
Refere-se a indivíduos cujo desejo sexual é abrangente, podendo se dirigir inclusive 
a objetos. 
 
PASSABILIDADE 
Termo usado na comunidade transgênero que implica em determinado indivíduo 
trans “passar” como seu gênero de identificação, ou seja, implica em ninguém 
perceber que esse indivíduo é trans, e pensarem que ele é na verdade cis 
 
PRECONCEITO 
Conjunto de crenças e valores preconcebidos e apreendidos, sem razão objetiva ou 
refletida, que levam um indivíduo ou um grupo a nutrir opiniões a favor ou contra os 
membros de determinados grupos, antes de uma efetiva experiência com estes. 
 
PROCESSO TRANSEXUALIZADOR 
É o termo para os procedimentos cirúrgicos, respaldados em portaria do Ministério 
da Saúde, pelos quais a aparência física de uma pessoa e a função de suas 
características sexuais são adequadas a sua identidade de gênero. 
 
QUEER (TEORIA) 
É uma teoria sobre o gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade 
sexual ou de gênero dos indivíduos são o resultado de um constructo social e que, 
portanto, não existem papéis sexuais essencial ou biologicamente inscritos na 
natureza humana, antes formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários 
papéis sexuais. 
 
SEXISMO 
Corresponde à discriminação ou tratamento indigno a um determinado gênero ou 
ainda a determinada identidade sexual.  
 
SEXO BIOLÓGICO 
Conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capacidades reprodutivas 
e características fisiológicas secundárias que distinguem machos e fêmeas. 
 
SEXUALIDADE 
Refere-se às elaborações culturais sobre os prazeres e os intercâmbios sociais e 
corporais que compreendem desde o erotismo, o desejo e o afeto, até noções 
relativas à saúde, à reprodução, ao uso de tecnologias e ao exercício do poder na 
sociedade.  
 
T-LOVER 
Refere-se a pessoas que sentem atração exclusivamente de cunho sexual por 
travestis e/ou transexuais. Em geral, essas pessoas assumem a identidade 
heterossexual ou bissexual. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28ci%C3%AAncias_sociais%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constructo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Essencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza_humana
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TRANSFOBIA 
Palavra criada para representar a rejeição e/ou aversão às transexuais. A expressão 
está mais relacionada às ações políticas diferenciadas do movimento LGBTQI+. 
 
TRANSFEMINISMO 
É uma corrente do feminismo voltada especialmente às questões da 
transgeneridade. O transfeminismo nasce da aplicação de conceitos transgêneros 
ao discurso feminista. 
 
TRANSGÊNERO 
Indivíduos que têm uma identidade de gênero que diferem do típico do seu sexo 
atribuído ao nascer. Transgênero também é um termo abrangente: além de incluir 
pessoas cuja identidade de gênero é o oposto do sexo atribuído, pode incluir 
pessoas que são não-binárias. 
 
TRANSIÇÃO DE GÊNERO 
Período pelo qual uma pessoa passa no momento em que se submete a 
tratamentos hormonais e cirúrgicos para paulatinamente transformar suas 
características primárias e secundárias nas do sexo desejado 
 
TRAVESTI 
Pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que tem sua identidade de 
gênero oposta ao seu sexo biológico, assumindo papéis de gênero diferentes 
daquele imposto pela sociedade. Com relação a travestis que possuem genitália 
masculina é bastante comum a modificam de seus corpos por meio de 
hormonioterapias, aplicações de silicone e/ou cirurgias plásticas, porém, vale 
ressaltar que isso não é regra para todas.  
 
TRANSEXUAL 
Pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo designado no 
nascimento. Homens e mulheres transexuais podem manifestar o desejo de se 
submeterem a intervenções médico-cirúrgicas para realizarem a adequação dos 
seus atributos físicos de nascença (inclusive genitais) a sua identidade de gênero 
constituída. Todavia, nem todas as pessoas trans têm a demanda de passar pelo 
processo transexualizador.  
 
TRANSEXUALIDADE 
Refere-se à condição do indivíduo cuja identidade de gênero difere daquela 
designada no nascimento. 
 
TRANSEXUALISMO 
Termo não usual.  
Ver Transexualidade. 
 
TRANSFORMISTA 
Indivíduo que se veste com roupas consideradas socialmente do gênero oposto 
movido por questões artísticas. 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transgeneridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero
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APÊNDICE A - Carta de Apresentação da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

   Prezado(a) Chefe de Unidade, 

   Venho, nesta oportunidade, solicitar o empréstimo dos Relatórios de Estágio do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, dos anos de 2017 e 2018, para que possam ser 

analisados para minha pesquisa do Curso de Mestrado Profissional em Educação desta 

Universidade. 

O estudo, intitulado “Gênero e Sexualidade - dos conteúdos aos discursos: um 

olhar sobre o planejamento dos estágios curriculares supervisionados dos cursos de 

Pedagogia - Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs)”, e 

orientado pela professora Doutora Ana Maria Bueno Accorsi, visa, por meio de seu objetivo 

geral, analisar como os discursos de gênero e de sexualidade se constituem nos 

planejamentos dos estágios curriculares supervisionados (dos anos 2017 e 2018) dos 

cursos de Pedagogia - Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) 

 Enquanto profissional pesquisadora e bibliotecária da Uergs, solicito que os 

documentos sejam encaminhados para a Biblioteca Central. 

.   

Encontro-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________ 

Bibliotecária Daniella Magnus, CRB 10/2233 

Matrícula 3847772/02 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA DE DISSERTAÇÃO 

 CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO - UERGS 

 


