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RESUMO 

 

Enquanto professoras e professores de matemática, como contribuir para a desnaturalização de 

práticas, discursos e comportamentos que (re)produzem desigualdades no campo do gênero e 

da sexualidade? Como fazer das salas de aula de matemática espaços de problematização e 

discussão, de coletividade e solidariedade? Como desassociá-lo da dureza, da rigidez, do 

“masculino”? Afinal, seria possível pensar em uma matemática “no feminino”, que não reforce 

padrões heteronormativos impostos, ou problematizá-la fora do binarismo de gênero e de todas 

os atributos que foram naturalizados como sendo do feminino ou do masculino?  É nesse sentido 

que, a partir de questões como essas, propomos uma análise e discussão do processo de 

formação de professoras e professores de matemática, na tentativa de analisar pressupostos, 

realidades e discursos sobre homens, mulheres e matemática, ao que diz respeito às discussões 

do campo do gênero e da sexualidade, já que, na maioria das vezes, o trabalho docente é o 

destino dessa formação. Buscamos, ao analisar práticas educativas, na formação docente e as 

relações entre os sujeitos (alunas, alunos, professoras, professores) e matemática, identificar, 

apresentar e analisar “verdades” que acabam produzindo realidades sobre mulheres, homens e 

matemática, sustentando opressões e exclusões no campo do gênero e da sexualidade. Além 

disso, buscamos conhecer – quando se fazem presentes – concepções e modos de abordar e 

discutir questões relacionadas a gênero e sexualidade, uma vez que, questões como essas, 

incorporam os textos das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (2015) das licenciaturas. A 

metodologia volta-se para a análise de documentos curriculares e realização de um grupo focal 

com licenciandas e licenciandos do curso de licenciatura em Matemática em uma universidade 

pública mineira. Partindo das DCN das licenciaturas, os currículos deveriam contemplar 

questões relativas a gênero e sexualidade, visando a alguns objetivos, como o respeito, a 

tolerância, o reconhecimento, a valorização da diversidade e a promoção da diferença. Os 

documentos curriculares analisados apontam que questões de gênero e sexualidade são 

retratadas de forma periférica nos currículos, mas que, ainda assim, reproduzem os textos das 

DCN, o que implica na superficialidade do tratamento também pelas diretrizes. Reconhecemos 

que, ainda que periférica e superficial, a presença de termos como “direitos humanos”, 

“sexualidade”, “gênero”, “diversidade”, e “discriminação/preconceito” nas DCN e em alguns 

Projetos Político Pedagógicos (PPCs) de licenciaturas são sinalizações importantes e de grande 

contribuição para a luta por uma educação e sociedade menos excludentes, desiguais e 

opressoras.  Enquanto alguns cursos de licenciatura trazem o debate das temáticas numa 

perspectiva de superação de exclusões, respeito e promoção das diferenças, outros deixam um 

vasto e silencioso vazio – como é o caso do curso de Matemática. Acreditamos que um caminho 

para se chegar a uma Educação Matemática libertadora e democrática, pode estar na elaboração 

de planos de ações que focalizem essas questões, a fim de contribuir para a desestabilização de 

“verdades” e realidades sobre homens, mulheres e matemática, e que o processo de formação 

da professora e do professor de matemática é um espaço propício para um movimento de 

repensar tais questões.  

 

Palavras-chave: Currículo. Diversidade. Formação de professoras e professores de 

matemática. Gênero. Sexualidade. 

  



                                                                                                         

ABSTRACT 

 

How do female and male teachers who teach math contribute to the denaturalization of 

practices, discourses and behaviors that (re)produce inequalities in the field of gender and 

sexuality? How can we make mathematics classrooms spaces for problematization and 

discussion, for collectivity and solidarity? How to disassociate it from hardness, from rigidity, 

from "masculinity"? After all, would it be possible to think of a mathematics "in the feminine", 

that does not reinforce imposed heteronormative standards, or to problematize it outside the 

gender binarism and all the attributes that have been naturalized as being feminine or 

masculine?  It is in this sense that, based on questions like these, we propose an analysis and 

discussion of the training process of female and male teachers who teach mathematics, in an 

attempt to analyze assumptions, realities, and discourses about men, women, and mathematics, 

with respect to discussions in the field of gender and sexuality, since, most of the time, the 

teaching work is the destination of this training. By analyzing educational practices, teacher 

training and the relations between subjects (students, teachers, professors) and mathematics, we 

seek to identify, present and analyze "truths" that end up producing realities about women, men 

and mathematics, sustaining oppressions and exclusions in the field of gender and sexuality. In 

addition, we seek to know - when they are present - conceptions and ways to approach and 

discuss issues related to gender and sexuality, since issues such as these, incorporate the texts 

of the National Curriculum Guidelines (DCN) (2015) of undergraduate courses. The 

methodology turns to the analysis of curriculum documents and a focus group with 

undergraduate students of the undergraduate course in Mathematics at a public university in 

Minas Gerais. Based on the DCN of the undergraduate courses, the curricula should 

contemplate issues related to gender and sexuality, aiming at some objectives, such as respect, 

tolerance, recognition, appreciation of diversity and promotion of difference. The curricular 

documents analyzed point out that gender and sexuality issues are portrayed in a peripheral way 

in the curricula, but that, even so, they reproduce the DCN texts, which implies in the 

superficiality of the treatment also by the guidelines. We recognize that, even if peripheral and 

superficial, the presence of terms such as "human rights", "sexuality", "gender", "diversity", 

and "discrimination/prejudice", in the DCNs and in some undergraduate Political and 

Pedagogical Projects (PPCs) are important signals and of great contribution to the struggle for 

a less excluding, unequal, and oppressive education and society.  While some undergraduate 

courses bring the debate of the themes in a perspective of overcoming exclusions, respect and 

promotion of differences, others leave a vast and silent void - as is the case of the Mathematics 

course. We believe that a way to reach a liberating and democratic Mathematics Education may 

lie in the elaboration of action plans that focus on these issues, in order to contribute to the 

destabilization of "truths" and realities about men, women and mathematics, and that the 

process of training the teacher who teaches mathematics is a propitious space for a movement 

to rethink such issues.  

 

Keywords: Curriculum. Diversity. Mathematics teacher education. Gender. Sexuality. 
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1 SOBRE TRAJETÓRIAS E OPORTUNIDADES: DE ALUNO A PROFESSOR; 

DE PROFESSOR A PESQUISADOR 

 

“Nossa busca nos leva de volta onde tudo 

começou...”. 

(bell hooks) 

  

Fruto do segundo casamento de meu pai, tenho junto a mim cinco irmãos: três de 

seu primeiro casamento e dois (comigo três) do segundo. Venho de uma família humilde, 

de pouco estudo, mas de muitos sonhos. Meu pai é um industriário aposentado e minha 

mãe uma costureira em uma empresa de calçados de segurança. Mesmo com pouco 

estudo, meus pais sempre me incentivaram a ir atrás de meus sonhos e sonhavam junto 

comigo outras realidades. E o caminho para alcançar outras realidades? O estudo! A 

escola! Eles sempre valorizaram e acreditaram no potencial poder que tem a educação, 

talvez por não terem tido oportunidades de investir nos estudos, quando jovens e, hoje, 

pensam que muito poderia ser diferente, se tivessem oportunidades e acesso à escola. 

Incentivado por eles, seguimos alimentando sonhos desde cedo, sempre pensando na 

continuidade de meus estudos, enquanto oportunidades e vontade de ir além eu tivesse.   

 Sempre estudei em escola pública e tive excelentes professoras, durante o ensino 

básico. Acontece que uma, dentre todas as outras, uma se destacou em meio a sua 

sabedoria e paixão por ensinar. O componente curricular era o de Matemática e eu sempre 

tive certa facilidade na aprendizagem e gosto pela área, o que veio aumentando depois 

que essa professora começou a lecionar em minha turma, desde os anos finais do ensino 

fundamental até o último ano do ensino médio. Ouso dizer que o encontro com essa 

professora foi um dos motivos – talvez o que mais merece destaque - que fez brotar em 

mim o interesse pelo trabalho docente: já tinha em mente um caminho a trilhar.  

 A tentativa de ingresso em um curso de Pedagogia era uma de minhas opções, 

enquanto prestava um vestibular seriado para tentar uma vaga na Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ). Mas, fizeram-me acreditar – inclusive eu mesmo – que 

Pedagogia era um “curso feminino” e, na época, sob nenhuma hipótese eu tentaria 

ingressar em um curso que era visto e taxado desta forma. Ingressar em um curso 

“designado para mulheres”, significava colocar em questão a discussão sobre minha 

sexualidade e, como muitos rapazes nessa idade, não queria colocar em jogo minha 

masculinidade que vinha sendo construída com tanto sofrimento e dureza. Essa foi apenas 
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uma das várias marcas causadas pela heteronormatividade, pelo machismo e pelo sexismo 

que assombra e não se desprende de nossa sociedade e de nossas relações e que acabam 

nos construindo e nos moldando segundo suas normas – duras e rígidas. Em nossa cultura, 

a heteronormatividade, segundo Louro (2009), é exercida de modo mais intenso e visível 

em relação ao gênero masculino e, como um homem cisgênero, percebia – e ainda 

percebo - isso fortemente. A dureza com que a heteronormatividade é exercida no meio 

masculino, resulta em sua fragilidade. Qualquer desvio acarreta em sérias consequências 

e questionamentos sobre a identidade sexual e de gênero do sujeito. Qualquer movimento 

ou expressão fora da norma, implica na perda da masculinidade e de seus privilégios.  

 É diante desse quadro que o curso de Pedagogia foi excluído de minha lista de 

opções para a tentativa de ingresso no Ensino Superior, mas o desejo de me tornar 

professor ainda pulsava dentro de mim. É nesse contexto que a postura, o amor e o gosto 

pela profissão docente que a professora que me ensinava matemática deixava transparecer 

inspiraram-me a ponto de direcionar meu interesse pelo curso de Licenciatura em 

Matemática e fizeram brotar em mim o desejo por tornar-me um professor que exercesse 

a profissão, assim como ela exercia – e ainda exerce. Diante disso, tendo concluído o 

Ensino Médio em 2013, no ano de 2014 fui aprovado no curso de Licenciatura em 

Matemática ofertado pela UFSJ, sendo o primeiro de minha família a ingressar em uma 

universidade pública. Começava, então, uma nova jornada. Eram novos os ares e os 

desafios.  

 Durante a Graduação, deparei-me com momentos em que pensava em desistir e 

tentar o ingresso em um outro curso – como, por exemplo, o curso de Serviço Social. 

Acredito que, assim como em outros cursos, todos os alunos passam por momentos de 

“crises” durante o processo de formação, o que resulta em marcas que colocam em 

questão o caminho que um dia escolhemos. Paralelo a essas marcas, existem momentos 

que oportunizam nosso crescimento pessoal e profissional. Muitos momentos como esses 

foram oportunizados a mim. No primeiro período do curso, tive o prazer de me tornar 

bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID1, 

oportunidade na qual permaneci durante quatro anos e meio. A aproximação permitida 

 
1“O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) 

que visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática 

com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. O 

programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência 

desenvolvidos por instituições de educação superior (IES) em parceria com as redes de ensino.” Ver mais 

em: https://www.capes.gov.br/pt/educacao-basica/capespibid/pibid Acesso em: 10 jun. 2019.   
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entre licenciandas/licenciandos e a realidade escolar, por meio do Programa vieram-me 

como forma de confirmação de que eu trilhava o caminho certo. Gostava e sentia prazer 

em habitar aquele espaço. Sentia-me completo, mesmo que ainda me faltasse muito; 

mesmo diante daquela realidade que não era como eu imaginava que seria. Ainda bolsista, 

lembro-me da primeira vez em que fui chamado de professor pelas alunas e pelos alunos. 

Sentia uma satisfação enorme. Professor, para mim, é uma palavra carregada de tanta 

coisa boa, tanto sentimento bom, tanta lembrança boa. A partir de então, queria ser 

chamado assim por mais pessoas, o que alimentava a vontade de ensinar e aprender cada 

vez mais.  

 Além do PIBID, durante minha formação, pude lecionar como professor na rede 

estadual de ensino por meio do Certificado de Avaliação de Títulos – CAT2. Comecei no 

segundo semestre do ano de 2016, lecionando no Ensino Médio; no ano de 2017, lecionei 

para turmas do ensino fundamental; e voltei a lecionar para o Ensino Médio no segundo 

semestre do ano de 2018. Poder lecionar paralelamente à minha formação, me permitiu 

refletir e rever sobre o papel que o professor assume com a sociedade, mais 

especificamente o papel que o professor que ensina matemática assume – ou deveria 

assumir – ao mesmo tempo em que refletia sobre como estávamos sendo formados em 

meio às demandas lá fora. 

 Estava cursando o segundo ano no Ensino Superior quando, depois de muito 

sofrimento, silenciamento e de mentiras para meu eu e meu corpo, aceitei minha 

sexualidade e pude compreender que estava tudo bem ser quem eu era – e continuo sendo. 

No entanto, no caminho até o reconhecimento de meu eu, foram muitos os episódios que 

me desencorajavam, intimidavam ou impossibilitavam de viver minha sexualidade 

plenamente – a heteronormatividade se fez (e ainda se faz) presente fortemente, e com 

todo seu poder, em minha vida. Ao voltar meu pensamento sobre minha adolescência, 

penso que muitas atitudes, desejos e paixões poderiam ser diferentes. Bruno Bimbi, em 

seu livro O fim do armário: lésbicas, gays, bissexuais e trans no século XXI, comenta 

sobre experiências perdidas e não vivenciadas durante sua adolescência, sobre 

experiências irrecuperáveis: “de todas as coisas da vida que proibiram aos gays [lésbicas, 

 
2“A autorização para lecionar a título precário (antigo CAT - Certificado de Avaliação de Títulos), é um 

documento que pode ser requerido por estudantes de curso superior (matriculados e frequentes), bacharéis 

de nível superior sem licenciatura específica para o magistério ou, ainda, por pessoas apenas com o ensino 

médio concluído. A obtenção desse documento habilita o portador a lecionar, a título precário, em uma ou 

mais disciplinas, de acordo com a sua formação, exclusivamente na falta do professor habilitado.” Ver mais 

em: http://www2.educacao.mg.gov.br/transparencia/page/1278-como-requerer-o-certificado-de-avaliacao-

de-titulos-para-lecionar-mesmo-sem-licenciatura. Acesso em: 10 jun. 2019.  
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bissexuais e transexuais], a adolescência é a mais injusta. Quero que devolvam a minha 

adolescência” (BIMBI, 2017, p. 12). Se não posso ter minha de volta – mas posso vivê-

la na idade que me encontro – posso contribuir para que outros adolescentes não tenham 

suas adolescências perdidas ou roubadas.  

 Ainda no processo de formação, mas já lecionando e bolsista do PIBID, pude 

refletir sobre corpos e vidas que poderiam estar sendo silenciadas dentro da sala de aula 

por alunas/os e professoras/es e que esse silenciamento, dentre vários disparadores, 

poderia estar ocorrendo por meio de naturalização de brincadeiras e piadas de cunho 

LGBTQIA+fóbico e pela falta de discussão de temáticas referentes a gênero e sexualidade 

na escola e no processo de formação de professoras e professores. Como professor, o 

contato com a sala de aula me fez enxergar uma outra face da escola: uma escola 

excludente, preconceituosa e intolerante que não abre espaço para a discussão de temas 

oriundos de grupos minoritários. 

 Foi esse o principal motivo que me levou a desenvolver o Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC, intitulado “Dificuldades e desafios no tratamento do tema “diversidade 

sexual na escola” na percepção de licenciandos do curso de Matemática da UFSJ”. A 

pesquisa, buscou conhecer e analisar debates ligados ao tratamento do tema diversidade 

sexual na escola, de acordo com experiências e vivências de discentes, dentro e fora da 

universidade, que seguiam na reta final do curso de Matemática oferecido pela UFSJ 

(VALE, 2018). Outro motivo que me levou à elaboração e execução do referido estudo, 

deve-se à escassez de debates relacionados à temática durante minha formação, o que se 

evidenciou após a pesquisa: 

 

Faz-se necessário que os discentes conheçam sobre o assunto para que, dentro 

da sala de aula, possam informar e promover discussões acerca do tema. Sobre 

os discentes do curso de licenciatura em Matemática da UFSJ, o mesmo é 

passível de acontecer. Os alunos acreditam na possibilidade de abordar o tema 

nas aulas de matemática no ensino básico, porém são poucos os momentos de 

discussão relacionados a ele (VALE, 2018, p. 29). 

   

É durante a elaboração e o desenvolvimento da pesquisa para o TCC que surge o 

interesse em dar continuidade aos estudos sobre gênero, sexualidade e educação, mas, 

desta vez, em outros cursos de licenciatura. Tendo obtido o título de Licenciado em 

Matemática pela UFSJ no ano de 2019, ingressei no Mestrado em Educação na mesma 

universidade e no mesmo ano. Dessa vez, com o projeto de pesquisa intitulado, 

inicialmente, “Escola democrática: diversidade sexual e de gênero na formação de 
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professores”, objetivando, também, inicialmente, analisar a formação de professoras e 

professores frente a questões de gênero e sexualidade, em alguns cursos de licenciatura 

oferecidos pela UFSJ; compreender o debate pedagógico norteador da formação de 

professores/as universitários sobre as temáticas e afins que orienta as licenciaturas; 

identificar a presença da temática da diversidade sexual e de gênero nos documentos 

curriculares desses cursos; e conhecer que concepções e modos de ensinar a temática da 

diversidade sexual e de gênero estão sendo adotadas e vividas nas licenciaturas estudadas 

para preparação desta abordagem nas escolas. Eis que o filho do industriário e da 

costureira se torna um pesquisador! 

  Por meio de leituras, encontros, experimentações e diálogos entre colegas e 

professoras, os rumos de meu projeto inicial de pesquisa foram, aos poucos, sendo 

modificados. Desta forma, o trabalho passou a ter um foco principal: a formação inicial 

de professoras e professores de matemática, e passa a se intitular “Por uma Educação 

Matemática que liberta: gênero e sexualidade na formação de professores”. Assim como 

o título, os objetivos também não são mais os mesmos. Passamos, então, a objetivar 

compreender e analisar situações e práticas pedagógicas que produzem, reproduzem e/ou 

sustentam diferenças, desigualdades, exclusões e opressões no âmbito do gênero e da 

sexualidade no campo de formação de professoras e professores de matemática. 

 Por acreditar que o campo educacional matemático tem suas especificidades e 

particularidades, como nos permite refletir Souza e Fonseca (2010, p. 24), acreditamos 

que ele merece uma atenção especial. Desta forma, 

 

A adoção do conceito de gênero como categoria de análise no campo da 

Educação passa, então, a problematizar desde a feminilização do magistério às 

complexas e sutis engenharias escolares que legitimam determinados modos 

de viver a sexualidade, estabelecem hierarquias entre os sexos, naturalizam as 

práticas e os processos pedagógicos como masculinos e femininos e instituem 

desigualdades de gênero. 

 

Surgem desafios e experiências novas. No bojo de um cenário político-

educacional, atormentado pelo autoritarismo e conservadorismo, discutir e pesquisar 

gênero e sexualidade no âmbito educacional se torna uma tarefa complexa, porém 

necessária. Complexa, pois são muitos os discursos que atravessam a credibilidade e a 

necessidade do tratamento das temáticas no meio educacional matemático. Necessária, 

pois se tornam urgentes as vozes de resistência e insurgência em tempos de 

conservadorismo e ataque à democracia, oriundas de todas as áreas – e a Educação 
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Matemática não deve silenciar diante disso. São as experiências vividas – antes, durante 

e depois da investigação – que contribuem para a continuidade – e reforçam a necessidade 

– da tarefa de pesquisar as temáticas aqui discutidas. 

 Larrosa (2002, p. 21) nos diz que “a experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca”. No processo de pesquisar e escrever, percebo refletir em 

atitudes, posições, suposições e conclusões, muito do que um dia experimentei – e 

experimento – e me aconteceu enquanto professor, gay e que ensina matemática (e, agora, 

pesquisador): alvo de curiosidades e especulações sobre minha identidade sexual, por 

parte do corpo discente e docente em escolas públicas em que já trabalhei e testemunho 

de atitudes LGBTQIA+fóbicas, machistas e sexistas no ambiente escolar, por parte de 

alunas/os, professoras/es e funcionárias/os. Se permitir ser transformada/o pelas 

experiências que experimentamos no decorrer de nossas vidas 

 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 

mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 

suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 

delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender 

a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 

paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 

  

Apresento este estudo, como produto inacabado, parcial, de experimentações. Os 

encontros e diálogos estabelecidos durante este percurso foram grandes oportunidades de 

aprendizagens que contribuíram e possibilitaram a construção dos conhecimentos e a 

escrita do presente texto. Não consigo nomear os sentimentos que se fizeram presentes 

nesse processo, enquanto caminho nessa via contra hegemônica. Poder voltar a 

experimentar um lugar que outrora já havia experimentado, em posições diferentes uma 

da outra, é incrível. Ser protagonista dessa trama e poder apresentar conhecimentos outros 

que podem contribuir para a produção de outros conhecimentos e, então, fazer estremecer 

o campo da Educação Matemática, é incrível! 

 No texto final da dissertação, estão organizados os conhecimentos e sentidos 

construídos a partir de leituras, reflexões e dos encontros com sujeitos que se fizeram 

presentes durante o estudo. Divididos em duas partes, as trajetórias e os caminhos do 

pesquisador até o presente momento dão início à primeira, trazendo motivos, inquietações 

e questionamentos que o levaram a escolha e estudo da temática aqui abordada. A palavra 

“oportunidades” presente no título da apresentação, carrega uma crítica aos discursos 

meritocráticos, reconhecendo a importância e a necessidade de oportunidades que são, 
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aparentemente, dadas ao povo pobre. Na verdade, educação de qualidade é dever do 

Estado e um direito de todos e todas.  

 O capítulo 2, Gênero, sexualidade e educação: uma discussão teórica, trata-se de 

uma discussão conceitual dos termos “gênero” e “sexualidade”, segundo estudiosas e 

estudiosos da área, em articulação com o campo educacional e o campo educacional 

matemático; bem como uma discussão curricular sobre como questões como essas 

incorporam diretrizes e currículos.   

 No capítulo 3, Caminhos metodológicos: pesquisar visando a emancipação de 

sujeitos, estão indicados os instrumentos metodológicos escolhidos para o processo de 

investigação, bem como a caracterização do campo de análise e os procedimentos de 

pesquisas adotados. Partindo do pressuposto de que não se pesquisa sem saber o porquê 

e pra quem, palavras como “liberdade” e “emancipação” guiam os caminhos de todo o 

processo investigativo, de modo a não perder de vista o compromisso do pesquisador com 

a academia, com a sociedade e com os sujeitos da pesquisa.  

 A segunda parte do texto se encarrega da análise e discussão dos dados, permitidos 

pelo processo investigativo. O capítulo 4, Sobre reconhecimento e representatividade: de 

quais sujeitos falam os documentos curriculares dos cursos de licenciatura?, traz uma 

discussão e análise de documentos curriculares de cursos de licenciatura da UFSJ, guiadas 

pela questão: de quais – e para quais – sujeitos esses documentos falam? Esse capítulo 

nos faz refletir sobre como as normas hegemônicas imperam e decidem quais sujeitos 

importam e quais não importam e como o currículo, campo de disputa e de poder, tem 

poder de decisão, refletindo tudo isso. 

 No capítulo 5, Gênero e sexualidade na formação de professoras e professores de 

matemática, apresentamos os dados oriundos do grupo focal com licenciandas/os do 

curso de licenciatura em Matemática oferecido pela UFSJ, enquanto os discutimos em 

articulação com leituras realizadas anteriormente. Nesse capítulo, colocamos em 

evidência a formação da professora e do professor de matemática, frente às questões de 

gênero e sexualidade e às relações de gênero, durante esse processo de formação. A partir 

da escuta de licenciandas e licenciandos é apresentado o processo de formação da 

professora e do professor de matemática, enquanto são pensados caminhos e estratégias 

para uma formação que inclua o debate dessas temáticas em suas propostas curriculares 

e que crie estratégias de resistência à produção/reprodução de práticas excludentes e 

opressoras no campo.  
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 As considerações finais não se encarregam de esgotar as discussões aqui 

apresentadas, mas de apresentar disparadores para o pensar de uma Educação Matemática 

mais inclusiva e acolhedora de outras discussões. Elas são apresentadas como elos para 

novas discussões que incluam o debate de questões relacionadas a gênero e sexualidade 

dentro do campo. Talvez, nem devêssemos nomear tal seção com o termo “finais”, para 

que não haja nenhuma confusão quanto ao que propomos. Há, ainda, muito o que ser 

discutido no campo educativo matemático quando o assunto diz respeito às questões de 

gênero e sexualidade.  
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2 GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA 

  

Iniciamos este capítulo refletindo sobre como criar possibilidades de liberdade e 

reconhecimento, para sujeitos historicamente silenciados e oprimidos, tomando liberdade 

e reconhecimento numa perspectiva de poder “estar sendo” no mundo livre de 

consequências, oriundas de desigualdades, exclusões ou hierarquizações no que diz 

respeito ao gênero e à sexualidade. Inicialmente, tomamos a escola como centro de nossos 

estudos, compreendendo-a como um espaço de contradições, na medida em que nega ou 

contraria princípios educacionais de liberdade, como o respeito à liberdade e o apreço à 

tolerância (BRASIL, 1996), mas reconhecendo-a também, como espaço de transformação 

crítica, de um poder transformador de estereótipos e de contribuição para o 

reconhecimento e liberdade, diante da diversidade de sujeitos que a habitam.  

 Para a discussão das questões supramencionadas, tomamos o conceito de escola 

libertadora numa perspectiva freireana de educação: uma educação que objetiva a 

transformação da sociedade, respeitando e abrindo espaços para os diversos saberes e 

culturas. Nessa perspectiva, Freire destaca a importância de exercitar a reflexão de nossa 

prática, nas salas de aula, com o intuito de romper com contradições entre a teoria e a 

prática, objetivando a aproximação, cada vez mais, da coerência. Coerência com 

propostas e projetos para uma educação progressista, que englobam princípios de 

liberdade e tolerância, apresentados em leis e diretrizes curriculares que visam à inclusão, 

ao reconhecimento e à valorização da diversidade, à promoção e ao respeito às diferenças 

e à superação de exclusões de grupos minoritários.    

 O reconhecimento das diferentes possibilidades de expressão da sexualidade e de 

gênero é uma questão constitutiva na formação dos sujeitos. Para uma sociedade de 

homens e mulheres livres (GALLO, 1995) e de cidadãos críticos e plenos, a discriminação 

deve ser enfrentada, e a diferença reconhecida e valorizada (MANTOAN, 2003). Nesta 

direção, a escola, como instituição social e transformadora, torna-se central no processo 

de promoção da diferença e no enfrentamento à desigualdade, ao preconceito e à 

discriminação. Louro (2018), ao apontar a escola como instância que exercita, 

cotidianamente, pedagogias da sexualidade, auxilia-nos a reconhecê-la como ambiente 

homofóbico e heteronormativo, assim como, a sociedade em que ela se insere. Dessa 

forma, a escola exclui sujeitos que não se encaixam em um padrão heteronormativo (seja 

por sua identidade sexual ou por sua expressão de gênero), por meio de projetos e 

programas educacionais, documentos e propostas curriculares, refletindo em muitos 
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pontos de sua estrutura e organização, a heteronormatividade, o machismo e a 

LGBTQIA+fobia.  

A discussão sobre a temática de gênero e sexualidade tem ganhado visibilidade 

no debate social e educacional, uma vez que “proliferam cada vez mais os discursos sobre 

o sexo” (LOURO, 2001, p. 541) e sobre os corpos. Discursos oriundos de várias instâncias 

como a escola, a igreja, a mídia, a lei e a medicina, mas com um mesmo objetivo: o 

controle dos corpos no bojo de uma sociedade capitalista e patriarcal. Em meio a isso, 

criam-se estratégias bem articuladas com o uso indevido e distorcido de termos e questões 

ligados à luta por uma educação que inclua, respeite e informe sobre questões 

relacionadas a gênero e sexualidade. É nesse contexto que nos deparamos com falácias – 

empregadas pejorativamente por alguns setores de nossa sociedade – como a “ideologia 

de gênero”3, o “kit gay”4 e a doutrinação marxista em escolas públicas, fortes bandeiras 

defendidas por grupos reacionários e conservadores que se tornam um obstáculo para a 

inclusão e discussão de temas ligados a grupos minoritários no âmbito escolar.  

 

2.1 (RE)PENSANDO GÊNERO E SEXUALIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Ao que diz respeito à escola, pensar em inclusão é pensar na criação de condições 

para que uma vida possa ser considerada vivível e reconhecida (BUTLER, 2018). Sobre 

as contribuições do ambiente escolar para o silenciamento e o não reconhecimento de 

algumas vidas, Louro (2018, p. 38) afirma que nesse espaço “é exercida uma pedagogia 

da sexualidade, legitimando determinadas identidades e práticas sexuais, reprimindo e 

marginalizando outras”. Não se trata de “demonizar” a escola, mas de apontar a 

importância e a potência que têm os discursos e práticas escolares a respeito de sujeitos 

que não estão alinhados às normas impostas pela heteronormatividade ou não se 

 
3 “Acredita-se que o termo “ideologia de gênero” apareceu pela primeira vez em 1998, em uma nota emitida 

pela Conferência Episcopal do Peru intitulada “Ideologia de gênero: seus perigos e alcances”. O evento 

nacional que reúne bispos de todo o país é uma tradição da Igreja Católica no mundo inteiro. Desde seu 

surgimento, a expressão “ideologia de gênero” 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.” Ver mais em: 

https://www.politize.com.br/ideologia-de-genero-questao-de-genero/. Acesso em: 15 ago. 2020. 
4 “Em 2004, o governo federal lançou o programa Brasil sem Homofobia com o objetivo de combater a 

violência e o preconceito contra a população LGBT (composta por travestis, transexuais, gays, lésbicas, 

bissexuais e outros grupos). Uma parte dele enfatizaria a formação de educadores para tratar questões 

relacionadas ao gênero e à sexualidade. Nascia aí o projeto Escola sem Homofobia.” Ver mais em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011. Acesso 

em: 15 ago. 2020.  
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enquadram no grupo daqueles que, historicamente, seguem ocupando uma posição social 

de poder – homem, cisgênero, heterossexual, branco e de classe média.  

 No espaço escolar também são (re)produzidos comportamentos e atitudes de 

cunho machista e sexista, que reforçam estereótipos de gênero e suas relações, como a 

subordinação da mulher e a dominação masculina. Esses investimentos objetivam a 

produção de homens e mulheres civilizados (LOURO, 2018), os quais são submetidos a 

um processo de “emolduração”, na tentativa de se enquadrarem em condições que possam 

ser reconhecidos, como: o homem (que domina) e a mulher (que é dominada) 

heterossexuais, com expressões e desejos heterossexuais e, portanto, portadores de 

identidades heterossexuais. Esse processo acontece, uma vez que uma vida, 

 

embora possa ser apreendida como “viva”, nem sempre é reconhecida como 

uma vida. Na verdade, uma figura viva fora das normas da vida não somente 

se torna o problema com o qual a normatividade tem de lidar, mas parece ser 

aquilo que a normatividade está fadada a reproduzir: está vivo, mas não é uma 

vida (BUTLER, 2018, p. 22). 

 

 Em relação aos corpos que desviam da norma imposta pela heteronormatividade, 

conforme Bento (2006), são esses que são postos às margens, pois têm suas identidades 

analisadas como “transtornadas” pelas instituições médicas, linguísticas, domésticas e 

escolares e que produzem constantemente corpos-homens e corpos-mulheres. “Assim, 

quem ousa se comportar fora destas normas que, quase sempre, encarnam determinados 

ideais de masculinidade e feminilidade ligados com uma união heterossexual, acaba 

sofrendo sérias consequências” (COLLING, s/d)5. 

 Para melhor compreendermos e (re)pensarmos o termo “gênero”, propomos uma 

breve discussão sobre algumas teorizações e utilizações do termo no âmbito dos estudos 

e pensamentos feministas, na tentativa de pensar em mecanismos para a superação de 

exclusões e opressões no espaço escolar, tendo em vista o modo como algumas correntes 

feministas concebem as origens e as causas da opressão. Ao que diz respeito à 

sexualidade, recorremos a estudos que trazem contribuições para as discussões no campo 

educacional, relacionando e problematizando questões articuladas à temática como 

diversidade, masculinidades, heteronormatividade e LGBTQIA+fobia no espaço escolar. 

 Ao afirmar que “não se nasce mulher, torna-se mulher”, Simone de Beauvoir, em 

1949, traz grandes contribuições para a desnaturalização do significado de ser mulher 

(SARTIR, 2004). No Brasil, o movimento feminista é iniciado na década de 1970, em 

 
5 Disponível em: http://www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/TEORIAQUEER.pdf. Acesso em: 13 jun. 2018. 
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oposição ao autoritarismo do período ditatorial. Mas, é no bojo do movimento feminista 

americano que ocorre uma apropriação do termo gênero para “enfatizar o caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo” (SCOTT, 1995, p. 72). Com 

o passar do tempo, o termo “gênero” vem sendo bastante utilizado e ressignificado como, 

por exemplo, utilizado como sinônimo de “mulheres” – como, em alguns casos, 

encontramos em textos acadêmicos e livros – ou, também, para “sugerir que qualquer 

informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um 

implica o estudo do outro” (SCOTT, 1995, p. 75).  Utilizamos, aqui, o termo “gênero” 

para indicar relações sociais entre os sexos, rejeitando explicações biológicas e o 

analisando como “uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” (SCOTT, 1995, 

p. 75) antes mesmo de seu nascimento:    

 

Quando o médico diz: “é um/a menino/a”, produz-se uma invocação 

performativa e, nesse momento, instala-se um conjunto de expectativas e 

suposições em torno desse corpo. É em torno dessas suposições e expectativas 

que se estruturam as performances de gênero. As suposições tentam antecipar 

o que seria o mais natural, o mais apropriado para o corpo que se tem. Enquanto 

o aparelho da ecografia passeia pela barriga da mãe, ela espera ansiosa as 

palavras mágicas que irão desencadear essas expectativas, mágicas, no sentido 

de criarem realidades. Logo depois, o médico dirá o sexo da criança e as 

expectativas serão materializadas em brinquedos, cores, modelos de roupas e 

projetos para o/a filho/a antes mesmo desse corpo vir ao mundo (BENTO, 

2006, p. 2). 

  

Nos deparamos, desta forma, com “gênero” como uma “sofisticada tecnologia 

social heteronormativa” (BENTO, 2006, p. 1), a serviço da heteronormatividade, e com 

o poder de produzir corpos de acordo com seu sexo biológico: são mulheres os corpos 

que nascem com uma vagina; são homens os corpos que nascem com um pênis. Esses 

corpos devem se expressar de acordo com seu “gênero” e desempenhar com êxito os 

papéis atribuídos a cada um: atributos “masculinos” para corpos-homens e atributos 

“femininos” para corpos-mulheres. Mas, “se o gênero é o significado social que o sexo 

assume no interior de uma dada cultura (...) então, o que sobra do ‘sexo’, se é que sobra 

alguma coisa, uma vez que ele tenha assumido o seu caráter social como gênero?” 

(BUTLER, 2001, pp. 200-201). É nesse sentido que surge a necessidade de pensar e 

problematizar a distinção entre sexo e gênero, por meio da desconstrução desse ato 

fundacional (BENTO, 2006) - o corpo não define o gênero do sujeito – e da análise do 

“gênero” e do “sexo” como produções discursivas.  

 Diante da falta de poder analítico de “gênero”, para questionar e transformar os 

paradigmas históricos existentes, nascem análises e teorizações sobre o termo, na 
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tentativa de se alcançar uma abordagem teórica mais potente (SCOTT, 1995). 

Discutiremos brevemente as abordagens de duas correntes feministas: o feminismo do 

patriarcado e o feminismo decolonial. Frente aos modos como essas correntes concebem 

as origens e causas da opressão e aos mecanismos propostos para a superação das 

opressões, discutimos como – se é que é possível – a escola pode contribuir ou dificultar 

uma inclusão quando se trata das relações de gênero. Como “experimentações 

empreendidas no território da sexualidade acabam por ter efeito no âmbito do gênero” 

(LOURO, 2009, p. 91), nas discussões a seguir, ao discutir gênero, adentramos em 

questionamentos que contemplam também o campo da sexualidade.  

 O feminismo do patriarcado empenha-se em explicar as origens do patriarcado 

(SCOTT, 1995), dirigindo “sua atenção à subordinação das mulheres e encontrando a 

explicação dessa subordinação na “necessidade” masculina de dominar as mulheres” 

(ibid., p. 77). Essa necessidade de dominação, segundo Mary O’Brien, seria o “efeito do 

desejo dos homens de transcender sua alienação dos meios de reprodução da espécie” 

(ibid., 1995, p. 77). Para a feminista Sulamith Firestone, “a libertação viria das 

transformações na tecnologia da reprodução que poderiam, num futuro não 

demasiadamente longínquo, eliminar a necessidade dos corpos femininos como agentes 

da reprodução da espécie” (ibid., p. 77), ou seja, a mulher só se tornaria livre quando o 

processo de reprodução não dependesse mais de seu corpo. Já para Catherine MacKinnon, 

“a objetificação sexual é o processo primário de sujeição das mulheres” (MACKINNON, 

1982 apud SCOTT, 1995, p. 78). Segundo a autora, a desigualdade tem origem nesse 

processo de tomada do corpo da mulher como um objeto sexual.  

 Problematizar, questionar, dar visibilidade e explicar divisões hierárquicas e 

desigualdades entre homens e mulheres, tem sido o principal mecanismo proposto pelas 

feministas do patriarcado para a superação de exclusões. De uma análise crítica da 

opressão e dominação das mulheres, nasce a luta contra o patriarcado (WELZER-LANG, 

2001). “A opressão das mulheres pelos homens é um sistema dinâmico no qual as 

desigualdades vividas pelas mulheres são os efeitos das vantagens dadas aos homens” 

(WELZER-LANG, 2001, p. 461). O “ser-masculino” é construído segundo uma lógica 

de necessidade de dominação que faz instaurar ainda no menino “a ideia de que, para ser 

um verdadeiro homem, eles devem combater os aspectos que poderiam fazê-los serem 

associados às mulheres” (WELZER-LANG, 2001, p. 462). Daí, atitudes de cunhos 

misóginas, sexistas e machistas são naturalizadas no meio masculino e, 
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consequentemente, no meio feminino, apresentadas como óbvias e inerentes e sustentadas 

por outros discursos, como o religioso.  

 Para o feminismo decolonial, gênero é uma imposição colonial, na medida em que 

se reconhece que as relações de gênero, antes da colonização, não eram dicotômicas-

hierárquicas como as impostas pelos colonizadores europeus. Há relatos, por exemplo, 

do reconhecimento de cinco gêneros em sociedades indígenas norte-americanas antes da 

imposição europeia dos gêneros feminino e masculino6. Os colonizados eram vistos como 

povos não humanos, enquanto os colonizadores eram “civilizados; eram plenamente 

humanos” (LUGONES, 2014, p. 2). Dentro desse processo de colonização, é fundida a 

heteronormatividade: o sujeito é inscrito em uma norma heterossexual; os sujeitos 

colonizados eram “transformados” em machos ou fêmeas, dando diferentes sentidos aos 

corpos. Além disso, em meio aos discursos e análises dessa corrente, segundo Lugones 

(2014), surgem questões ligadas à representatividade e à luta da mulher negra, à 

necessidade de representação e à inclusão nos discursos das feministas brancas. 

 Em relação aos modos como se propõe mecanismos para a superação das 

opressões, o feminismo decolonial destaca a decolonização do gênero, compreendendo o 

processo colonial e resistindo à colonialidade. Além de destacar a importância e 

necessidade da desidentificação com os colonizadores; do afronto e resistência às 

imposições hierárquicas sexuais e de gênero europeias; de um resgate epistemológico de 

tudo aquilo que nos foi tirado; da reflexão sobre a existência de outros saberes sobre o 

homem e de outras formas de organização e relação de gênero (LUGONES, 2014). Enfim, 

“a tarefa da feminista decolonial inicia-se com ela vendo a diferença colonial e 

enfaticamente resistindo ao seu próprio hábito epistemológico de apagá-la” (LUGONES, 

2014, p. 14). De herança colonial, no âmbito do gênero e suas relações, ficaram práticas 

machistas e sexistas reproduzidas por homens colonizados, os quais se aliam e tentam, de 

toda forma, se identificar ao colonizador, sustentando e mantendo as relações de gênero 

impostas e continuando a ocupar um espaço de privilégios e opressão à mulher 

colonizada.  

 

2.1.1 Mas o que a escola tem a ver com isso?  

  

É na escola que, “os corpos são ensinados, disciplinados, medidos, avaliados, 

examinados, aprovados (ou não), categorizados, magoados, coagidos, consentidos...” 

 
6 Para saber mais, acesse: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/os-nativos-norte-

americanos-reconheciam-cinco-generos.phtml. Acesso em: 30 jan. 2020. 
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(CORRIGAN, 1991, p. 2010 apud LOURO, 2018, p. 20) de acordo com uma estrutura 

heterossexual que reflete o machismo, o sexismo e a LGBTQIA+fobia. Na medida em 

que a sociedade busca reduzir e fixar as identidades sexuais em “femininas” e 

“masculinas”, a tarefa da escola passa a ser difícil: 

 

Ela precisa se equilibrar sobre um fio muito tênue: de um lado, incentivar a 

sexualidade “normal” e, de outro, simultaneamente, contê-la. Um homem ou 

uma mulher “de verdade” deverão ser, necessariamente, heterossexuais e serão 

estimulados para isso. Mas a sexualidade deverá ser adiada para mais tarde, 

para depois da escola, para a vida adulta. É preciso manter a “inocência” e a 

“pureza” das crianças (e, se possível, dos adolescentes), ainda que isso 

implique o silenciamento e a negação da curiosidade e dos saberes infantis e 

juvenis sobre as identidades, as fantasias e as práticas sexuais. Aqueles e 

aquelas que se atrevem a expressar, de forma mais evidente, sua sexualidade 

são alvo imediato de redobrada vigilância, ficam “marcados” como figuras que 

se desviam do esperado, por adotarem atitudes ou comportamentos que não 

são condizentes com o espaço escolar. De algum modo são indivíduos 

“corrompidos” que fazem o contraponto da criança inocente e pura (LOURO, 

2018, pp. 31-32).  

  

Sob o manto da “manutenção da pureza e da inocência” de crianças e adolescentes, 

se esconde o conservadorismo. Muito bem articulado, ele vigia para a não 

desestabilização de “verdades”. Nesse sentido, o tratamento de questões ligadas às 

relações de gênero e sexualidade deve acontecer apenas ao se tratar do incentivo à 

heterossexualidade – mesmo assim, com algumas limitações. Para que o tratamento 

dessas questões não fuja de seu controle, o conservadorismo faz refletir na escola 

“resquícios patriarcais”, manifestando e incentivando em seu espaço e organização, seja 

pelo silenciamento ou intencionalmente, a dominação dos homens e a subordinação das 

mulheres, com o propósito de produzir homens e mulheres civilizados e capazes de viver 

em coerência e adequação na sociedade (LOURO, 2018). Nesse meio, atitudes e 

comportamentos que “tendem a preservar os poderes que se atribuem coletivamente e 

individualmente aos homens à custa das mulheres” (WELZER-LANG, 2001, p. 461) são 

semeados e incentivados: 

 

Nos banheiros e vestiários escolares, os garotos aprendem muito cedo, a 

conviver com a nudez coletiva. O mesmo não acontece com as garotas em 

situações semelhantes. Mesmo que, atualmente, sejam notáveis as 

transformações no comportamento de meninas e jovens mulheres (e a nudez 

entre elas seja mais visível e comum), a arquitetura de escolas e clubes 

usualmente ainda prevê, nos setores femininos, cabines ou biombos para 

garantir a privacidade (LOURO, 2018, p. 35). 
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O fato de a dominação ser apresentada como óbvia, “como um fenômeno natural” 

(WELZER-LANG, 2001, p. 462), se torna um obstáculo quando se busca a eliminação 

ou diminuição do privilégio do homem. Entretanto, como nos sugere Louro (1997, p. 63): 

“a tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como 

natural”.  Na escola, por exemplo, divisões de grupos por gênero – seja em filas, para a 

prática de esportes e brincadeiras ou em momentos de intervalos e recreios – mesmo 

carregada de boas intenções, pode não contribuir, quando se almeja a transformação e 

desconstrução de relações desiguais de gênero. Welzer-Lang (2001) traz o que pode ser 

um forte fator para essa não-contribuição: 

 

Aprender a estar com os homens, ou nas primeiras aprendizagens esportivas 

na entrada da casa-dos-homens, a estar com os postulantes ao status de homem, 

obriga o menino a aceitar a lei dos maiores, dos antigos: daqueles que lhe 

ensinam as regras e o savoir-faire, o saber ser homem (WELZER-LANG, 

2001, p. 463). 

  

Esse autor, ao tratar do termo “casa-dos-homens”, refere-se à socialização 

masculina. Analisando o processo de socialização masculina no ambiente escolar, a partir 

da divisão de grupos por gênero, no grupo dos meninos, os mais velhos “corrigem e 

modelam os que buscam o acesso à virilidade” (WELZER-LANG, 2001, p. 462). 

Entretanto, essa correção e modelagem pautam-se em leis e ensinamentos que visam à 

manutenção do status de dominador do homem e à necessidade de se distinguir da mulher, 

ou seja, dentro desses grupos masculinos, atitudes e expressões de cunho machistas, 

sexistas e misóginas são incentivadas e ganham força. “Nesses grupos monossexuados se 

incorporam gestos, movimentos, reações masculinas, todo o capital de atitudes que 

contribuirão para se tornar um homem” (WELZER-LANG, 2001, p. 462). A 

naturalização e o não questionamento dessas práticas são fatores importantes para a 

manutenção e fortalecimento da heteronormatividade. Elas acabam se tornando normas 

hegemônicas para a manutenção desse sistema dicotômico-hierárquico. 

 Louro (1997, p. 31), nos faz refletir sobre o quanto a desconstrução e o 

rompimento com essas dicotomias podem “se constituir numa estratégia subversiva e 

fértil para o pensamento”. Para isso, seria necessário problematizar a constituição de cada 

polo, “demonstrando que cada um na verdade supõe e contém o outro, evidenciando que 

cada polo não é uno, mas plural, mostrando que cada polo é, internamente, fraturado e 

dividido”. 
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Uma das consequências mais significativas da desconstrução dessa oposição 

binária reside na possibilidade que abre para que se compreendam e incluam 

as diferentes formas de masculinidades e feminilidade que se constituem 

socialmente. A concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma 

lógica dicotômica implica um polo que se contrapõe a outro (portanto uma 

ideia singular de masculinidade e de feminilidade), e isso supõe ignorar ou 

negar todos os sujeitos sociais que não se “enquadram” em uma dessas formas. 

Romper a dicotomia poderá abalar o enraizado caráter heterossexual que 

estaria, na visão de muitos/as, presente no conceito “gênero” (LOURO, 1997, 

p. 34). 

  

Atualmente, quando se pretende adentrar em discussões no campo do gênero e da 

sexualidade, a problematização das normas hegemônicas dadas como naturais e as 

discussões referentes ao direito ao corpo e a luta por igualdade e oportunidades podem 

produzir caminhos para o (re)pensar fatos dados como “verdades” e “realidades”. A 

desconstrução de conceitos e normas impostas invisivelmente por meio da 

heteronormatividade, como o alinhamento sexo-gênero-sexualidade (LOURO, 2009), 

situa-se em um cruzamento entre demandas de movimentos feministas e do movimento 

LGBTQIA+. Recorremos a Bento (2006) para tentar ilustrar essa discussão:  

 

Antes de nascer, o corpo já está inscrito em um campo discursivo determinado. 

Ainda quando se é uma “promessa”, um devir, há um conjunto de expectativas 

estruturadas numa complexa rede de pressuposições sobre comportamentos, 

gostos e subjetividades que acabam por antecipar o efeito que se supunha causa 

(...). Após o nascimento da criança, os investimentos discursivos dirigem-se 

para a preparação do corpo para que desempenhe com êxito os papéis de 

gênero: bonecas, saias e vestidos para as meninas; bolas, calças, revólveres 

para os meninos. (...) O mundo infantil se constrói sobre proibições e 

afirmações. Essa pedagogia dos gêneros tem como objetivo preparar aquele 

sujeito para a vida referenciada na heterossexualidade (BENTO, 2006, pp. 2 -

3).  

  

Se um corpo não corresponde às expectativas e suposições que são conferidas a 

ele, antes mesmo do nascimento, e foge dos padrões impostos pela heteronormatividade, 

ou seja, escapa do alinhamento sexo-gênero-sexualidade, segundo as normas 

heterossexuais e do binarismo de gênero, esse corpo deve se contentar com recursos 

alternativos, restritivos ou inferiores, quando não forem marginalizados ou, 

simplesmente, excluídos, ignorados e, até mesmo, punidos (LOURO, 2009). 

Consideremos a seguinte situação: um corpo nasce com um pênis, desempenha com êxito 

as funções atribuídas ao gênero masculino, mas sente atração afetivo-sexual por um outro 

corpo que também desempenhando com êxito esses papéis atribuídos ao gênero 

masculino. Essa transgressão da norma heterossexual, muitas vezes, é representada por 

uma “perda” do seu gênero original (LOURO, 2009), ou seja, o fato de um homem se 
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relacionar afetivamente com o outro homem, faz com que este seja reduzido ao gênero 

feminino, mesmo sendo este um homem cisgênero. É nesse sentido que Louro (2009, p. 

92) afirma que: 

 

os discursos e as práticas que constituem o processo de masculinização 

implicam a negação de práticas ou características referidas ao gênero feminino 

e essa negação se expressa, muitas vezes, por uma intensa rejeição ou repulsa 

de práticas e marcas femininas. 

  

Discussões sobre gênero nos levam a discutir sexualidade que, por sua vez, é 

fortemente problematizado nos debates e estudos queer e LGBTQIA+. A própria sigla 

LGBTQIA+ compreende e representa identidades e expressões de gênero, e não apenas 

identidades e orientações sexuais.  

Quando propomos um estudo sobre a diversidade sexual e de gênero na formação 

de professoras e professores, levamos em conta a formação para o reconhecimento das 

diversidades (sexual e de gênero) como um todo, assim como, as diversas formas de ser 

homens e mulheres, que desviam ou não do alinhamento heteronormativo sexo-gênero-

sexualidade.  

 

De fato, pode ocorrer que tanto a política feminista quanto a política queer 

sejam mobilizadas precisamente através de práticas que enfatizem a 

desidentificação com aquelas normas regulatórias pelas quais a diferença 

sexual é materializada. Essas desidentificações coletivas podem facilitar uma 

recontextualização da questão de se saber quais corpos pesam e quais corpos 

ainda devem emergir como preocupações que possam ter um peso crítico 

(BUTLER, 2018, p. 198). 

  

A persistência na desidentificação com essas normas regulatórias acaba se 

tornando resistências comuns entre movimentos feministas e movimentos LGBTQIA+. 

Louro (2009), ao questionar sobre o que seria considerado “normal” nos campos de 

gênero e sexualidades, nos permite a reflexão sobre tudo aquilo que é sustentado pela 

heteronormatividade:  

 

Para garantir o privilégio da heterossexualidade – seu status de normalidade e, 

o que ainda é mais forte, seu caráter de naturalidade – são engendradas 

múltiplas estratégias nas mais distintas instâncias (na família, na escola, na 

igreja, na medicina, na mídia, na lei). Através de estratégias e táticas aparentes 

ou sutis reafirma-se o princípio de que os seres humanos nascem como macho 

ou fêmea e que seu sexo – definido sem hesitação em uma destas duas 

categorias – vai indicar um de dois gêneros possíveis – masculino ou feminino 

– e conduzirá a uma única forma normal de desejo, que é o desejo pelo sujeito 

de sexo/gênero oposto ao seu (LOURO, 2009, p. 89). 
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Pensando na escola, criar condições para que as vidas desviadas das normas se 

tornem reconhecidas, persistindo na desidentificação com tais normas (BUTLER, 2018), 

pode ser um caminho para a inclusão de outros corpos, outros sujeitos. Desta forma, um 

caminho pode estar na desestabilização de relações de poder que sustentam toda a ideia 

do que seria normal - e o que seria a “verdade” - e que impõem normas regulatórias, 

objetivando o controle dos corpos. Emergem, então, demandas como o enfrentamento à 

LGBTQIA+fobia, a desidentificação com todo tipo de binarismo no âmbito do gênero e 

da sexualidade (homem/mulher, heterossexual/homossexual, cisgênero/transgênero, etc), 

e a transgressão de fronteiras sexuais e de gênero. 

 Assim como Louro (2018), não ansiamos atribuir à escola ou à formação docente 

nem o poder nem a responsabilidade de explicar identidades sexuais ou expressões de 

gênero, muito menos determiná-las de forma acabada – o que resultaria em contribuição 

para discursos de grupos reacionários que afirmam que a escola é espaço de doutrinações. 

Mas “é preciso reconhecer, contudo, que suas proposições, suas imposições e proibições 

fazem sentido, têm ‘efeitos de verdade’, constituem parte significativa das histórias 

pessoais” (LOURO, 2018, p. 25). 

 O enfrentamento à LGBTQIA+fobia no espaço escolar, por exemplo, é 

necessário, mas não basta. Mesmo carregadas de boas intenções, são muitos os equívocos 

que cercam ações de combate à discriminação e promoção da diferença no que diz 

respeito a gênero e sexualidade no ambiente escolar (SEFFNER, 2013). A 

LGBTQIA+fobia, nesse espaço, é institucionalizada: “aqueles que a Escola não queria 

acabavam convencendo-se (graças à própria Escola) que não queriam a escola” 

(BOURDIEU, 2001, p. 481). Dessa forma, como esperar ações potentes de combate à 

discriminação e de promoção da diferença no âmbito do gênero e das sexualidades de um 

ambiente que não pertence a essa linha de pensamento? E isso é visível a travestis, a 

transexuais ou qualquer outra pessoa que foge da norma heterossexual imposta. O 

empenho para a contribuição para a superação de exclusões, dirige sua atenção ao 

oprimido e não ao opressor. Faltam problematização e questionamentos da norma 

imposta, uma vez que nos empenhamos apenas em explicar ou descrever aqueles que 

fogem da norma heterossexual, como se o problema estivesse ali. Ocorrem “práticas de 

exclusão imperceptíveis” (BOURDIEU, 2001, p. 483), e muito bem articuladas, que se 

tornaram essenciais para a manutenção de um sistema educacional excludente e 

tradicionalista.  
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 Ocorre também o que Freire (1987), sob uma nova ótica, denomina de falsa 

generosidade dos opressores. Nesse caso, na tentativa de “esconder” o papel de reprodutor 

de desigualdades e hierarquias, são criadas no ambiente escolar estratégias – por meio de 

discursos vazios ou por documentos e projetos educacionais superficiais – que sustentam 

a ideia de que a escola abre espaço para a discussão e se importa com questões ligadas a 

gênero e sexualidades, acompanhadas de um discurso superficial de igualdade, 

diversidade e inclusão. Mas, assim como nos propõe Junqueira (2014),  

 

Não por acaso, não são poucos os/as gestores/as que equivocadamente 

costumam pensar a promoção da inclusão, da cultura dos Direitos Humanos e 

do reconhecimento da diversidade como empecilho para o alcance da 

“qualidade da educação”. Qualidade, aliás, que eles nunca parecem saber dizer 

o que poderia ser, para além de um avanço nos indicadores relativos às taxas 

de matrícula, ao fluxo e ao rendimento médio nas avaliações externas 

(JUNQUEIRA, 2014, p. 7). 

  

É nesse contexto que muitos indivíduos são silenciados e/ou violentados pelos que 

detém o poder e são privados do reconhecimento, pertencimento e, consequentemente, do 

direito a uma educação de qualidade. Quando cientes dessa violência e opressão, os 

oprimidos, ao questionarem o sistema e reagirem à violência dos opressores, são tomados 

como violentos, bárbaros e ferozes (FREIRE, 1987). São tomados também como 

violentos, bárbaros e ferozes, aqueles que buscam problematizar e modificar as cenas de 

uma escola heteronormativa e excludente, seja por meio do incentivo ao pensamento 

crítico ou encorajando a liberdade de seus alunos e alunas. 

 Junqueira (2014, p. 8) nos traz o que poderia ser o ponto de partida para pensar 

em inclusão no âmbito do gênero e sexualidade no espaço escolar: compreender que “uma 

escola não homofóbica é uma escola melhor não só para homossexuais, mas também para 

heterossexuais”. E que, para que realmente haja inclusão nesse âmbito, é necessário um 

“investimento permanente em favor da subversão dos valores hegemônicos e das relações 

de poder que norteiam a estruturação dessa escola” (JUNQUEIRA, 2014, p. 8).  

 Mesmo cientes de que nunca estaremos, de fato, livres das consequências sofridas 

por não vivermos segundo essas normas regulatórias, o caminho a ser seguido deve ser 

de resistência, junto àqueles que, de alguma forma, também são oprimidos e/ou 

marginalizados. Seria necessário seguir lutando pelo reconhecimento dos corpos 

subalternos, uma vez que, assim como afirma Butler (2018, p. 17), “há “sujeitos” que não 

são exatamente reconhecíveis como sujeitos e há “vidas” que dificilmente – ou, melhor 

dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas”. Butler (2018, p. 20) problematiza as 
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condições de reconhecimento de uma “vida” enquanto vida, de um “sujeito” enquanto 

“sujeito” fazendo emergir a seguinte questão: “o que poderia ser feito para mudar os 

próprios termos da condição de ser reconhecido a fim de produzir resultados mais 

radicalmente democráticos?”. 

 Vivemos tempos em que devemos prezar pela união de movimentos libertários, 

conhecer suas principais demandas e tentar contribuir com elas, a partir do lugar ocupado 

por nós. Como afirma Ribeiro (2017, p. 46): “uma travesti negra pode não se sentir 

representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre 

a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa”. Por mais que não 

nos sintamos representados por certos sujeitos, é importante e fortalecedor termos esses 

ao nosso lado e resistindo junto a nós, contra todo tipo de opressão e imposição de normas 

em qualquer âmbito.   

 Por meio de uma leitura crítica da sociedade podemos traçar linhas de fuga e 

resistência. A partir do contato e empatia com outros sujeitos, a partir do diálogo, 

(re)pensamos novas formas de interferir nesse sistema excludente, desigual e opressor 

que nega espaços para discussões e reflexões do campo das ciências humanas e sociais, 

que objetivam a construção de uma sociedade livre e democrática. Surge a necessidade 

da luta pela emancipação de todos, pois “se algum homem ou mulher não for livre da 

discriminação, ninguém é livre da discriminação” (CARREIRA; PINTO, 2007, p. 11).   

 

2.2 GÊNERO E SEXUALIDADE: UMA DISCUSSÃO CURRICULAR 

  

Segundo Silva (2006, p. 8), vivemos tempos de afirmação de novas identidades 

culturais e sociais, e de transgressão de proibições e tabus identitários; por outro lado, 

vivemos tempos de exclusão e privação, de exploração do outro e de afirmação da 

identidade hegemônica. Diante desse quadro, o autor nos convida a refletir sobre a 

necessidade e urgência de se “fazer perguntas cruciais, vitais, sobre nosso ofício e nosso 

papel, sobre nosso trabalho e nossa responsabilidade”. São tempos de autorização e, ao 

mesmo tempo, de silenciamento de vozes de grupos subalternos. Dessa forma, cabe 

questionar, qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade enquanto educadores e 

educadoras (autodeclarados) progressistas, em meio a tempos como esses? Contribuímos 

para a autorização ou para o silenciamento de vozes de sujeitos subalternos? Nos 

posicionamos em um lugar de escuta dessas vozes? 

 Para uma primeira tentativa de resposta às questões colocadas, recorremos à Freire 

(2013). O autor propõe e discute a importância do “pensar crítico” de nossas práticas e 
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das práticas do outro numa perspectiva progressista, assumindo uma posição ética e 

rejeitando todo tipo de injustiça e discriminação. Em meio a tempos de contradições e 

perturbações, de autorizações e silenciamentos, de emersões e exclusões, espera-se, como 

resultante da reflexão de nossas práticas e das práticas do outro, assumir alguns 

compromissos engajadores. De acordo com Silva (2006), podemos pensar em contribuir 

para a reflexão e discussão sobre o que seria uma “boa” sociedade e caminhos para 

alcançá-la. Acreditamos que, para início dessa reflexão e discussão no âmbito 

educacional – e escolar – é preciso desprender-nos de amarras, vivermos momentos de 

insubordinações e desestabilização, para que se atinja uma discussão potente e que dê 

conta de considerar questões outras postas e impostas por meio dessas amarras.   

 Surge, então, a necessidade “da renovação e da ampliação da tradição crítica em 

educação” (SILVA, 2006, p. 10), que contribuirá para a discussão das questões como as 

mencionadas acima, bem como caminhos para o alcance de objetivos e metas que as 

norteiam, em oposição analítica às teorias tradicionalistas. Com a renovação e ampliação 

da tradição crítica em educação, questões ligadas à emancipação, libertação, resistência, 

identidade, alteridade, diferença, significação, gênero, raça, etnia e sexualidade, passam 

a ser consideradas como preocupações e adquirem um peso nos discursos da área, os 

ressignificando. Os tempos são outros. Já não bastam teorizações sobre ensino, 

aprendizagem, didática ou avaliação, sem levar em conta os sujeitos envolvidos nesse 

processo. E, quando levados em conta, questões referentes a gênero, raça, etnia e 

sexualidade, se fazem necessárias, uma vez que fazem parte da constituição dos sujeitos 

e, parafraseando Louro (1997), não são fatores que podem ser desligados ou dos quais os 

sujeitos possam se despir. 

 Segundo Silva (2006, p. 10), “no centro dessa tradição crítica esteve sempre uma 

preocupação com questões de currículo” visto que, na medida em que essa tradição enfoca 

a emancipação e a libertação de sujeitos, o currículo tem o poder de autorizar certos 

saberes, enquanto exclui outros, tornando uns mais legítimos que outros. Esse poder 

concedido ao currículo traz consequências, quando se almeja a emancipação e a libertação 

de sujeitos, uma vez que ele define conhecimentos válidos (ou que pesam mais que 

outros) e que acabam sustentando “verdades” que constituem ou produzem sujeitos. Além 

de produzir sujeitos, “o currículo estabelece diferenças, constrói hierarquias, produz 

identidades” (SILVA, 2006, p. 12), uma vez que busca modificar as pessoas que vão 

segui-lo (SILVA, 1999). 
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 Não pretendemos aqui apresentar uma definição acabada, universal para currículo, 

visto que “aquilo que o currículo é depende precisamente da forma como ele é definido 

pelos diferentes autores e teorias” (SILVA, 1999, p. 14). Amparados pelas teorias críticas 

e pós-críticas do currículo, objetivamos a análise e a discussão de questões que elas nos 

oportunizam, por meio do deslocamento da ênfase de conceitos simplesmente 

pedagógicos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem para outros conceitos, 

como os de emancipação, libertação, diferenças, gênero e sexualidade.  

 Segundo Louro (1997), o currículo é um lugar, dentre outras dimensões, no qual 

são estabelecidas diferenças de gênero e sexualidade e, por isso, deve ser colocado em 

questão para uma análise crítica. Além disso, ele divide, hierarquiza, subordina, legitima 

ou desqualifica os sujeitos. Voltando seus textos para a construção – ou sustentação – de 

um sujeito universal, o currículo também é construído segundo normas hegemônicas no 

campo do gênero e da sexualidade – e, uma vez pronto, contribui para a garantia e 

manutenção dessas normas. O texto curricular legitima alguns grupos enquanto exclui 

outros, na medida em que “as políticas curriculares autorizam certos grupos de 

especialistas, ao mesmo tempo que desautorizam outros” (SILVA, 2006, p. 11). 

 Sobre especialistas que são desautorizados pelas políticas curriculares, ao 

analisarmos o currículo, sob a luz das teorias críticas e pós-críticas, podemos citar teóricas 

e teóricos feministas e estudiosos do campo de debates ligados a gênero e sexualidade em 

articulação com o campo educacional. Basta um simples exercício de análise sobre como 

questões ligadas a gênero e sexualidade são tratadas – quando isso ocorre – em 

documentos curriculares de escolas ou cursos superiores. “É por meio do currículo, 

concebido como elemento discursivo da política educacional, que os diferentes grupos 

sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, 

sua ‘verdade’” (SILVA, 2006, p. 10). Uma consequência disso e da desautorização de 

alguns grupos é o silenciamento. 

 Dessa forma, tendo as políticas curriculares movimentado “toda uma indústria 

cultural montada em torno da escola e da educação” (SILVA, 2006, p. 11), junto ao 

silenciamento de questões referentes a gênero e sexualidade na educação, 

 

a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que 

cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos 

pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas (LOURO, 1997, p. 58). 
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Com poucas – ou sem – orientações de como trabalhar e abordar temáticas como 

gênero e sexualidade no texto curricular ou em diretrizes e leis que regem o sistema 

educacional, a escola vigia e monitora o comportamento, para que alunas e alunos não 

desviem da identidade dominante, das normas heterossexuais. Sem outras orientações, o 

desvio das normas heterossexuais impostas, passa a ser um problema, com o qual a escola 

teria que lidar.  

 

Provavelmente nada é mais exemplar disso do que o ocultamento ou a negação 

dos\as homossexuais – e da homossexualidade – pela escola. Ao não se falar a 

respeito deles e delas, talvez se pretenda “eliminá-los/as”, ou, pelo menos, se 

pretenda evitar que os alunos e as alunas “normais” os/as conheçam e possam 

deseja-los/as. Aqui o silenciamento – a ausência da fala – aparece como uma 

espécie de garantia da “norma”. (...) A negação dos/as homossexuais no espaço 

legitimado da sala de aula acaba por confina-los às “gozações” e aos “insultos” 

dos recreios e dos jogos, fazendo que que, deste modo, jovens gays e lésbicas 

só possam se reconhecer como desviantes indesejados ou ridículos (LOURO, 

1997, p. 68). 

  

Esse ocultamento e a negação de identidades sexuais vão se fortalecendo na 

medida em que a cultura escolar é LGBTQIA+fóbica e machista, não colocando essas 

questões em sua pauta de discussão. Ela traz consequências para a vida de muitos sujeitos 

que são obrigados a conviver ou “se ajustarem” conforme ela determina: 

 

Para que um/a jovem possa a vir a se reconhecer como homossexual, será 

preciso que ele/ela consiga desvincular gay e lésbica dos significados a que 

aprendeu a associá-los, ou seja, será preciso deixar de percebê-los como 

desvios, patologias, formas não-naturais e ilegais de sexualidade. Como se 

reconhecer em algo que se aprendeu a rejeitar e a desprezar? Como, estando 

imerso/a nesses discursos normalizadores, é possível articular sua 

(homo)sexualidade com prazer, com erotismo, com algo que pode ser exercido 

sem culpa? (LOURO, 1997, pp. 83-84). 

 

 Dessa forma, a escola – assim como a sociedade – aprisiona sujeitos com 

identidades sexuais ou expressões de gênero que desviam das consideradas “normais”, 

segundo as normas regulatórias da heteronormatividade. Esses sujeitos são obrigados a 

se encaixarem nos padrões heteronormativos e, caso ousam se afirmarem diferentes, 

transgredir as fronteiras, sofrem consequências como a ridicularização, opressão e 

exclusão. Tais atitudes, em relação ao sujeito “diferente”, dificultam o seu 

reconhecimento, além de resultarem em consequências psicológicas que podem abalar 

sua saúde mental levando-os a uma série de doenças ou, até mesmo, ao suicídio – como 
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no caso do menino Jamel Myles7, de nove anos de idade, que se matou após sofrer 

bullying na escola por se reconhecer gay. 

 Enquanto não houver espaço para o tratamento e discussão de questões que 

constituem o sujeito, como gênero e sexualidade; enquanto o currículo for concebido 

segundo uma visão conservadora de cultura e conhecimento; enquanto o currículo 

expressar a epistemologia dominante (SILVA, 1999); enquanto o currículo for “expressão 

da cosmovisão masculina” (SILVA, 1999, p. 94);  “a hipocrisia arvorada em ética dos 

costumes, que vê imoralidade no corpo do homem ou da mulher, que fala de castigo 

divino” (FREIRE, 2015, p. 32) se fortalece e ganha cada vez mais espaço nos discursos e 

nas práticas educacionais. 

 O ato de questionar o que nos foi apresentado como algo natural, pode causar um 

certo receio, frente àquilo que encontramos. Talvez essa seja uma carta estratégica que a 

dominação masculina e heterossexualizada utiliza e, nela, também se sustenta. Segundo 

Hooks (2017, p. 44), “está claro que uma das principais razões por que não sofremos uma 

revolução de valores é que a cultura de dominação necessariamente promove os vícios da 

mentira e da negação”.  

 Nesse sentido, a perspectiva feminista, ao enfatizar “que o mundo social está feito 

de acordo com os interesses e as formas masculinas de pensamento e conhecimento” 

(SILVA, 1999, p. 93), causa uma reviravolta epistemológica no campo teórico curricular. 

Como já dito anteriormente, o currículo é construído de acordo com as normas 

regulatórias da heteronormatividade. Essas normas, na maioria das vezes, refletem 

características e experiências masculinas, como a necessidade de controle e domínio, 

enquanto são desvalorizadas características e experiências ligadas às trajetórias 

compreendidas no território feminino. “A solução não consistiria simplesmente numa 

inversão, mas em construir currículos que refletissem, de forma equilibrada, tanto a 

experiência masculina quanto a feminina” (SILVA, 1999, p. 94).  

 Ao analisar criticamente um currículo que reflete experiências masculinas e 

femininas, nos deparamos com outra dicotomia – sobre a qual já discutimos a importância 

de sua desconstrução. Dessa forma, o currículo continua delimitando espaços e indicando 

um ou o outro polo para o reconhecimento dos sujeitos: o polo feminino ou masculino. 

 
7 “O menino se matou após sofrer, durante quatro dias, bullying por homofobia em sua escola em Denver, 

nos Estados Unidos, segundo sua mãe, Leia. Pouco tempo antes, Jamel havia contado para Leia que era 

gay. O menino disse que não se importaria de compartilhar isso com outras pessoas, porque tinha "orgulho" 

de ser gay”. Para saber mais, acesse: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45348686. Acesso 

em: 28 jul. 2021.  
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Ou seja, dando espaço às experiências femininas e masculinas, continua seguindo uma 

lógica dicotômica-binária-heteronormativa – a mulher e o homem, heterossexuais, com 

expressões e desejos heterossexuais. Segundo essa concepção, a hierarquia 

homem/mulher já não mais existe, mas limita os sujeitos ao binarismo de gênero. “Esse 

tipo de investigação mostra que as questões de gênero têm implicações que não são 

apenas epistemológicas: elas têm a ver com problemas e preocupações que são vitais para 

o mundo e a época em que vivemos” (SILVA, 1999, p. 96). 

 Um grande desafio, segundo Louro (2001, p. 542), 

 

não é apenas assumir que as posições de gênero e sexuais se multiplicam e, 

então, que é impossível lidar com elas apoiadas em esquemas binários; mas 

também admitir que as fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas e – 

o que é ainda mais complicado – que o lugar social no qual alguns sujeitos 

vivem é exatamente a fronteira. 

  

Nesse sentido, a teoria queer radicaliza o questionamento da estabilidade e fixação 

de identidades sexuais e de gênero (SILVA, 1999). Segundo essa teoria, seria “necessário 

empreender uma mudança epistemológica que efetivamente rompa com a lógica binária 

e com seus efeitos: a hierarquia, a classificação, a dominação e a exclusão” (LOURO, 

2001, p. 549). Assim como a perspectiva feminista, a teoria queer provoca uma 

reviravolta epistemológica no campo dos estudos curriculares, na medida em que: 

 

nos obriga a considerar o impensável, o que é proibido pensar, em vez de 

simplesmente considerar o pensável, o que é permitido pensar. (...) O queer se 

torna, assim, uma atitude epistemológica que não se restringe à identidade e ao 

conhecimento sexuais, mas que se estende para o conhecimento e a identidade 

de modo geral. Pensar queer significa questionar, problematizar, contestar, 

todas as formas bem-comportadas de conhecimento e de identidade. A 

epistemologia queer é, nesse sentido, perversa, subversiva, impertinente, 

irreverente, profana, desrespeitosa (SILVA, 1999, p. 108). 

 

 Como, então, traduzir a teoria queer para uma leitura e análise crítica do texto 

curricular e para a prática pedagógica (LOURO, 2001)? Sobre isso, Silva (1999) 

argumenta que: 

 

Tal como a teoria queer, a pedagogia queer não se limitaria a introduzir 

questões de sexualidade no currículo ou a reivindicar que o currículo inclua 

materiais que combatam as atitudes homofóbicas. É claro que uma pedagogia 

queer estimulará que a questão da sexualidade seja seriamente tratada no 

currículo como uma questão legítima de conhecimento e de identidade. A 

sexualidade, embora fortemente presente na escola, raramente faz parte do 

currículo. Quando a sexualidade é incluída no currículo, ela é tratada 
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simplesmente como uma questão de informação certa ou errada, em geral 

ligada a aspectos biológicos e reprodutivos (SILVA, 1999, p. 108). 

  

O currículo traz, ao incluir em seus textos questões ligadas a gênero e sexualidade, 

uma perspectiva de superação de exclusões e respeito às diferenças. Essas questões, em 

geral, são englobadas em um bloco comum a outras questões referentes aos Direitos 

Humanos, como raça, etnia, classe social, religião e faixa geracional. Esse amontoado de 

questões em um mesmo bloco, limita o debate e a discussão sobre particularidades e 

especificidades de cada questão que constitui os sujeitos. São apresentadas as diferenças 

– sempre tomando como parâmetro um sujeito considerado normal, de acordo com as 

normas hegemônicas – de modo que os indivíduos aprendam a respeitá-las ou tolerá-las, 

apenas. Com isso, espera-se atingir a superação de exclusões e discriminações. 

 Ao propor uma pedagogia e um currículo queer, “a diferença deixaria de estar 

ausente para estar presente” (LOURO, 2001, p. 550), até mesmo em sujeitos tomados 

como parâmetros para a determinação de quais são considerados diferentes e quais são 

considerados normais. Dessa forma, ocorre a desestabilização das normas regulatórias 

que operam e decidem quais são os sujeitos “desviantes”. Para isso, o currículo, “em vez 

de meramente contemplar uma sociedade plural, seria imprescindível dar-se conta das 

disputas, dos conflitos e das negociações constitutivas das posições que os sujeitos 

ocupam” (LOURO, 2001, p. 550), questionando polarizações como: feminino/masculino, 

homem/mulher, heterossexualidade/homossexualidade, etc. Além de forçar os limites das 

epistemes dominantes (SILVA, 1999).  

 É nesse quadro que, segundo Louro (2001), ações de combate a LGBTQIA+fobia 

no espaço escolar precisariam avançar. Além dessas ações serem cercadas de equívocos 

(SEFFNER, 2013), “para uma pedagogia e um currículo queer não seria suficiente 

denunciar a negação e o submetimento dos/as homossexuais, e sim desconstruir o 

processo pelo qual alguns sujeitos se tornam normalizados e outros marginalizados” 

(LOURO, 2001, p. 550). Mostrar a fragilidade da heteronormatividade, problematizando 

a necessidade de reiteração de normas que a regem, a fim de manter a identidade 

heterossexual como a “normal”, pode ser considerada uma estratégia no combate à 

LGBTQIA+fobia, segundo a teoria queer. Sobre isso, Silva (1999) traz algumas 

contribuições: 

 

A abordagem baseada nas noções de tolerância e do respeito deixa intocadas 

as categorias pelas quais a homossexualidade tem sido definida, histórica e 

socialmente, como uma forma anormal de sexualidade: ela apenas produz uma 
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outra espécie de binarismo ao admitir, como diz Débora Britzman, as 

categorias do heterossexual tolerante e do homossexual tolerado. (...) A 

pedagogia queer não objetiva simplesmente incluir no currículo informações 

corretas sobre a sexualidade; ela quer questionar os processos institucionais e 

discursivos, as estruturas de significação que definem, antes de mais nada, o 

que é correto e o que é incorreto, o que é moral e o que é imoral, o que é normal 

e o que é anormal. A ênfase da pedagogia queer não está na informação, mas 

numa metodologia de análise e compreensão do conhecimento e da identidade 

sexuais (SILVA, 1999, p. 108). 

 

 Diante disso, um currículo e uma pedagogia inspirados na teoria queer têm de ser 

tal como ela: subversivos e provocadores (LOURO, 2001), rompendo com uma educação 

normalizadora (JUNQUEIRA, 2014) e falando a todas e todos e por todas e todos. “Ora, 

a história caminhou. Hoje não se pode mais esquecer que o ser humano tem de ser pensado 

de maneira mais complexa e rica” (LARA, 2016, p. 17).  

 

2.3 GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

“(...) Primeira filosofia: é preciso matar 

ATICA 

Sabem vocês que TICA é menina em 

espanhol 

E que A é partícula de negação 

Logo, derivando deste termo podemos dizer: 

Aprender matemática é se libertar de tudo 

que nega a infância em nós.”  

(PELLEGRINO, 1982 apud FERNANDES, 

2018, p. 149). 

  

É interessante – e perturbador – o contexto e o modo como Fernandes (2018) nos 

apresenta a poética de Pellegrino. Ao “brincar” com as palavras e recorrer à língua 

espanhola para a composição da trama, o poeta, ao decompor a palavra MATEMÁTICA, 

nos traz uma reflexão interessante: “é preciso matar ATICA”, ou seja, é preciso matar a 

negação feminina na/da matemática; nas palavras do autor (2018, p. 149): “eliminar o que 

a matemática tem de não menina”.  

 O último verso do poema também merece atenção e reflexão: Aprender 

matemática é se libertar de tudo que nega a infância em nós. Algumas vezes, a palavra 

“infância” é associada e apresentada como a origem, o começo de algo. Para aprender 

matemática, portanto, teríamos de “matar ATICA” e se libertar de tudo aquilo que nega 
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as origens em nós. Origem, em seu sentido figurado, pode significar “aquilo que causa ou 

caracteriza um comportamento”8. Dessa forma, segundo nossa leitura e interpretação dos 

versos do poema de Pellegrino, aprender matemática seria libertar-se de tudo aquilo que 

nos foi imposto – aqui, principalmente, no âmbito das relações de gênero –, levando a um 

resgate epistemológico relacional entre mulheres, homens e matemática; “de formas de 

conhecer, de estar e de ser” (FERNANDES, 2018, p. 148), que antecede o que seriam 

nossas “origens”, nossa “infância”. 

 Mas, aprender matemática, na realidade, não seria tão simples assim – se é que 

podemos chamar de simples o que foi proposto: libertar-se de tudo aquilo que nos foi 

imposto. São fortes e muitas as raízes que fixaram e continuam nutrindo uma matemática 

incontestável imposta: uma matemática dura, rígida, associada à racionalidade suprema e 

para poucos e poucas. Para garantir esse status à matemática, tais raízes são dotadas de 

ramificações potentes, as quais operam, estrategicamente, em articulações com outros 

campos de saber/poder. E é a sala de aula um dos espaços em que, sem sombra de dúvidas, 

nos deparamos com essa matemática incontestável. Nela, são produzidas e/ou endossadas 

práticas pedagógicas que acabam contribuindo para a manutenção e/ou fortalecimento 

desse status. 

 É esse status, conferido e mantido à matemática que possibilita a associação da 

mesma ao masculino e seu distanciamento do feminino. Como efeito, percebemos que, a 

sala de aula de matemática, além de produzir e/ou manter “verdades” sobre matemática, 

também produz e/ou mantém certas “verdades” sobre questões relacionadas aos gêneros. 

Segundo Fernandes (2018, p. 142): 

 

não é difícil considerar que uma ciência que tanto marcou o pensamento 

moderno tenha afinidades com o signo do masculino. Ao que parece, as 

relações que estabelecem a matemática e o masculino se confundem, em 

modos de constituição e expressão: ao passo que ao masculino foi atribuída a 

capacidade de pensar, à matemática revestiu-se do pensamento mais legítimo; 

quando ao masculino se desenhou a vergonha pela emoção e pela expressão 

dos sentidos, a matemática se confundiu com uma racionalidade distante dos 

sentidos do mundo; se ao masculino foram atribuídos a ordem, a certeza e o 

controle, o mesmo foi conferido à matemática. Masculino e matemática 

passaram, então, a caminhar lado a lado, estabelecendo-se na centralidade da 

história do pensamento. 
  

Tendo a matemática e o masculino caminhado – e caminhando – lado a lado, 

durante a história, ambos, quando ameaçados da perda do status e poder que lhes foram 

 
8 Disponível em: https://www.dicio.com.br/origem/ Acesso em: 15 ago. 2020. 
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conferidos, se impõem em “um exercício e uma vigilância contínua” (SOUZA; 

FONSECA, 2010, p. 60). Tal exercício e vigilância, se transformam em verdadeiros 

obstáculos quando se pretende “desmasculinizar” a matemática, ou seja, “libertar-nos dos 

modos de conhecer, de estar e de ser que nos aprisionam” (FERNANDES, 2018, p. 150), 

a fim de contribuir para a problematização, desestabilização e, até mesmo, erradicação de 

“verdades” e “realidades” produzidas sobre homens, mulheres e matemática. 

 Essa vigilância contribui, como nos apresenta Souza e Fonseca (2010), para a 

manutenção e repercussão de alguns enunciados sobre mulheres, homens e matemática, 

relacionados à superioridade masculina para a matemática, à fragilidade feminina, 

associando racionalidade ao masculino e, consequentemente, irracionalidade ao 

feminino.  

 

Esses enunciados que circulam em nossa cultura, nos modos como nos 

organizamos e vivemos nossas vidas, como mulheres e homens, em arranjos 

sociais – que se configuram mais vantajosos para os homens do que para as 

mulheres – são constantemente reativados, em discursos de diversos campos, 

sendo apresentados como se fizessem parte da natureza feminina e da natureza 

masculina (SOUZA; FONSECA, 2010, p. 65). 

  

Surgem então, naturalizações de gestos, atitudes e discursos em relação a 

mulheres, homens e matemática: diferentes reações e atitudes, frente ao erro da mulher e 

do homem em situações que envolvem o pensamento matemático; ironia e sarcasmo 

frente à competência matemática feminina; sinonímia entre racionalidade e masculino; a 

crença de que o homem seria melhor em cálculo mental, em relação à mulher, por 

exemplo. Com isso, “há um silenciamento do reconhecimento de que elas também ‘são 

boas de conta’ pois o que fazem não consideram como matemática” (SOUZA; 

FONSECA, 2010, p. 54). 

 Além da produção/reprodução de “verdades” sobre mulheres, homens e 

matemática, há um reforço de certos padrões heteronormativos em contextos de salas de 

aula e espaços de formação docente, como, por exemplo, situações desencadeadas a partir 

de atividades propostas por livros didáticos, ou pela própria professora ou professor de 

matemática. São situações que acabam tomando a heterossexualidade como uma norma 

que deve ser levada em conta em uma determinada atividade ou em uma determinada 

situação-problema proposta – mesmo que isso não esteja explicitamente apresentado. São 

nesses casos em que não há espaço e visibilidade para outras formas de se relacionar, de 

ser e de se expressar entre os sujeitos. 
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 Assim questionamos: no âmbito relacional entre sujeitos em formação e sujeitos 

que formam outros sujeitos, de que maneira contribuir para a desestabilização, visando a 

desnaturalização de práticas, discursos e comportamentos ditos como naturais no campo 

do gênero, da sexualidade e suas relações com a matemática? Como fazer dos espaços de 

formação docente e das salas de aula de matemática, espaços de problematização e 

discussão, de coletividade e solidariedade, de engajamento na luta contra opressões e 

exclusões no campo do gênero e da sexualidade? Apresentamos um passo que pode ser 

essencial para começarmos a pensar nessas questões: se desprender da ideia da 

matemática como uma ciência dura, como soberana e como um campo incontestável e 

para poucos.  

 Há uma implicação entre matemática e masculino, como consequência da 

associação entre racionalidade e masculino: matemática-racionalidade; racionalidade-

masculino; matemática-masculino. Ao relacionarmos matemática e masculino, não 

estamos associando matemática a sujeitos homens. Inspirados por Fernandes (2018, p. 

146, grifos nossos), acreditamos que: 

 

Há, assim, uma matemática no masculino não porque ela é praticada quase que 

exclusivamente por homens, mas por figurar ao lado da determinação e da 

imposição de certos modelos de pensamento. Esses modos de pensar, de 

agir, de se relacionar com o mundo e com o conhecimento perpassam a 

educação e constituem na escola uma matemática que se sustenta em pilares 

como a verdade, a soberania, o controle, a previsibilidade, a inteligência, 

a virilidade, a agressividade. Desse modo, uma matemática no masculino não 

é uma referência à matemática praticada por homens, mas à matemática que 

serve como lócus onde se concentra o poder, ponto nodal de relações que 

inviabilizam a emergência de modos outros de existir.   

  

O masculino, aqui, representa a dominação, a hegemonia, as relações de poder 

que, estrategicamente, determinam as normas regulatórias. Dessa forma, assim como em 

outros – se não em todos – campos e esferas, tais relações de poder operam, 

engenhosamente, no campo da Educação Matemática, produzindo e contribuindo para a 

manutenção de “verdades” sobre sujeitos ou silenciando formas outras de conhecer, de 

ser ou de se expressar.  

 Objetivar a contribuição para uma Educação Matemática mais democrática, justa 

e inclusiva, sem realizarmos um movimento de desconstrução e desprendimento de 

modos de conceber a matemática; de aprender e ensinar matemática; das formas de 

representação de homens e mulheres em relação à matemática, (re)pensando práticas 

pedagógicas mais democráticas, pode configurar-se, “mais uma vez, em um movimento 
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de ‘essencialização’ das mulheres (e dos homens) e de ‘universalização’ de uma certa 

matemática” (SOUZA; FONSECA, 2010, p. 31). 

 Acreditamos que um caminho para se chegar a uma Educação Matemática 

libertadora, justa e democrática no campo do gênero, da sexualidade e de suas relações, 

consiste na elaboração de planos de ação que focalizem essas questões, a fim de contribuir 

para a problematização, desestabilização e resistência às “verdades” e “realidades” sobre 

homens, mulheres, matemática e outras questões que se alinham ao campo do gênero e 

da sexualidade. Por isso, assim como propõem Souza e Fonseca (2010), talvez surgisse a 

necessidade de rompimento com essências e universalidades que se apresentam como 

excludentes. 

 Um ponto de partida pode estar nos atos de reconhecimento de que nós agimos, 

inconscientemente e em cumplicidade com essa cultura de dominação (HOOKS, 2017). 

Sobre isso, Souza e Fonseca (2010), nos convidam a refletir em um movimento de 

problematização de nós mesmos/as: 

 

Será preciso olhar para nós mesmas/os como tendo nossas “identidades de 

gênero” produzidas nas práticas sociais, e problematizar o que nos constitui 

como “mulheres” e como “homens”. (...) Esse movimento de problematização 

sobre nós mesmas/os “forçará” a problematização sobre outras “identidades” 

que são produzidas no campo da educação como “verdadeiras” (SOUZA; 

FONSECA, 2010, pp. 29-30). 

  

Um outro ponto que consideramos importante refletir, consiste no reconhecimento 

de que muito ainda pode ser feito no campo da Educação Matemática visando uma 

transformação nas relações e imposições de gênero que resultem em práticas pedagógicas 

que produzam diferenças, desigualdades e exclusões sociais. É isso que sugere Giraldo e 

Fernandes (2019, p. 30):  

 

por meio de um conjunto de práticas, estratégias e metodologias podemos, no 

campo pedagógico, fortalecer a construção de resistências e insurgências 

éticas, estéticas e políticas, colocando a matemática em um plano coletivo e a 

serviço de lutas sociais. 

  

É possível transformar o campo da Educação Matemática em um “lugar de êxtase 

– do perigo e do prazer” (HOOKS, 2017, p. 10). É possível transformá-lo em um espaço 

de reinvenções, de entusiasmo, mais democrático e menos excludente. É possível a 

abertura de espaços para discussões de imposições e naturalizações no âmbito do gênero 

e da sexualidade. É possível colocá-la a serviço da construção de uma sociedade mais 
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justa e melhor de se viver para todas e todos, enquanto são desestabilizadas normas 

regulatórias que imperam e ganham forças com discursos de “(in)verdades”. É possível 

“um ensino que permita as transgressões – um movimento contra as fronteiras e para além 

delas” (HOOKS, 2017, p. 24). 

 Entretanto, mesmo diante do reconhecimento dessas possibilidades no campo da 

Educação Matemática, como nos permite refletir Souza e Fonseca (2010, p. 30), “as 

reflexões sobre relações de gênero aparecem muito timidamente nas pesquisas e 

dificilmente se estabelecem como o foco das investigações”. Mesmo tendo afirmado isso 

há onze anos, o que as autoras propõem ainda segue coerente com a realidade atual no 

campo da Educação Matemática. Para justificar tal coerência, baseamo-nos na busca por 

trabalhos apresentados em dois locais: (1) no Grupo de Educação Matemática (GT19) nas 

reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 

no período entre 2010 e 20179); (2) e no Encontro Nacional de Educação Matemática 

(ENEM), promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 

durante o período entre 2007 e 2019. 

 A ANPEd é reconhecida como um dos eventos mais importantes do país em 

termos de educação. O evento se tornou um espaço de diálogo e discussão entre 

pesquisadoras e pesquisadores, discentes e docentes de cursos de Pós-Graduação da área 

da Educação e de outras áreas. Uma entidade sem fins-lucrativos que tem como objetivo 

o desenvolvimento da ciência, da educação e da cultura, tendo em vista princípios 

democráticos, de liberdade e de justiça social10. Foram nos anais de suas reuniões 

científicas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2017, particularmente no GT19, 

que buscamos trabalhos sobre a temática gênero, sexualidade e Educação Matemática.  

Dentre todos os trabalhos apresentados no GT19 durante todos esses anos, 

encontramos um vasto silêncio sobre o tratamento ou discussão da temática de 

sexualidade, nenhum título ou resumo de trabalho que sinalize para o debate da questão. 

Sobre a mobilização do conceito de gênero, na reunião que aconteceu no ano de 2011, foi 

apresentado um trabalho intitulado Análise da motivação de estudantes de ensino médio 

em relação à matemática em função do gênero, por Gontijo (2011). No ensaio, a 

mobilização do conceito de gênero se deu como um meio de examinar percepções de 

mulheres e homens que cursavam o ensino médio em relação à matemática.  

 
9 A última reunião da ANPEd ocorreu em 2019, porém o site ainda não disponibilizou os trabalhos 

apresentados.  
10 Para saber mais: https://anped.org.br/sobre-anped. Acesso em: 29 jul. 2021.  
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 Já o ENEM é considerado o evento mais importante no âmbito nacional em termos 

de Educação Matemática. O evento possibilita um espaço de diálogo, discussões e 

construção de novos conhecimentos no campo da Educação Matemática entre professoras 

e professores da Educação Básica e do Ensino Superior, licenciandos/as em Matemática 

e Pedagogia, estudantes de Pós-Graduação e pesquisadores/as. Foram analisados os anais 

dos encontros que aconteceram nos anos de 2007, 2010, 2013, 2016 e 2019, com o 

objetivo de encontrar trabalhos com temáticas que sinalizassem para a discussão de 

questões de gênero, sexualidade e Educação Matemática. O quadro abaixo apresenta os 

resultados desse levantamento: 

 

Quadro 1: Apresentações no Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) entre 2007 e 2019 

ANO TÍTULO AUTOR/AUTORA 

2007 - - 

 

 

 

2010 

(1) Desempenho em função de gênero na Matemática: 

análise da influência das representações docentes sobre a 

negociação e a renegociação do contrato didático em sala 

de aula 

 

Silva e Gomes (2010) 

(2)   Diferença de desempenho escolar em Matemática: 

estudo tomando o gênero como categoria de análise 

 

Silva (2010) 

2013 (1) Desconstrução: as relações de gênero e a Educação 

Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental 

 

Almeida e Moura (2013) 

2016 - - 

 

 

 

 

 

2019 

(1) A relação com o saber matemático e a educação 

prisional: um estudo de gênero no Instituto Federal de 

Sergipe numa perspectiva etnomatemática 

 

Silva e Santos (2019) 

(2) Um olhar para as relações entre gênero, educação e 

Matemática 

 

Cardoso (2019) 

(3) Um estudo histórico da participação da mulher na 

construção do conhecimento matemático: discussões de 

gênero com discentes de licenciatura em Matemática 

 

Santi e Santos (2019) 

(4) A participação das mulheres nos cursos de Graduação 

em Matemática na região do Triângulo Mineiro 

 

Costa (2019) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos anais do ENEM 

  

Os trabalhos de Santi e Santos (2019) e Costa (2019) apresentam o termo gênero 

em seus títulos e, no texto, discutem sobre o papel da mulher na construção de 

conhecimentos matemáticos, bem como sua inserção no campo. Enquanto um ensaio se 

preocupa em apresentar um projeto de pesquisa que visa analisar a participação das 

mulheres na matemática, considerando sua presença em cursos de Graduação, Pós-

Graduação e na docência em Matemática em universidades federais e estaduais (COSTA, 
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2019), o outro se preocupa em discutir com licenciandos e licenciandas em Matemática a 

participação feminina na construção de conhecimentos matemáticos em um determinado 

contexto político-social (SANTI; SANTOS, 2019). Como resultado, Santi e Santos 

(2019) afirmam terem chegado ao objetivo final:  

 

introduzir essas discussões de modo que os futuros professores/professoras 

percebam como essas discussões são imprescindíveis para a desmistificação 

da matemática enquanto uma ciência exclusivamente construída por homens 

(SANTI; SANTOS, 2019, p. 12). 

  

Silva e Santos (2019) discutem as relações – de sentimentos, importância atribuída 

e percepções – de mulheres e homens com o saber matemático. Já Silva (2010) e Silva e 

Gomes (2010), se interessam pela discussão de fatores relacionados ao desempenho 

escolar de alunos e alunas tomando o gênero como categoria de análise. O trabalho de 

Silva e Gomes (2010) confirma, por meio de seus procedimentos de pesquisa e análise 

dos dados, um melhor desempenho escolar de homens para a matemática em relação às 

mulheres. Silva (2010) buscou propor caminhos alternativos na tentativa de promover a 

igualdade de condições entre homens e mulheres no campo educacional matemático, 

afirmando a existência de diferenças, de comportamentos e condutas entre mulheres e 

homens, associados às representações sobre o feminino e o masculino (SILVA, 2010). 

 Almeida e Moura (2013) se propõem a investigar práticas pedagógicas e culturais 

no campo educativo matemático, com o objetivo de compreender como essas 

produzem/reproduzem diferenças de gênero e diferentes formas de ser homem e de ser 

mulher. Para as autoras, “a oposição entre os pólos tem gerado relações assimétricas 

pautadas no binário dominação-submissão” e esse movimento “tem produzido 

desigualdades e disparidades entre homens e mulheres em certas áreas de conhecimento” 

(ALMEIDA; MOURA, 2013, p. 6).  As autoras apontam a desconstrução como 

possibilidade de ir contra esse movimento.  

 Por fim, o trabalho de Cardoso (2019) enfoca a discussão sobre a importância do 

debate sobre as relações de gênero no campo educacional matemático, ciente das 

desigualdades entre mulheres e homens, produzidas/reproduzidas nele e por ele. 

 Após esse levantamento de trabalhos que abordam questões que se aproximam 

das temáticas aqui pesquisadas, certificamo-nos de que não houve nenhum trabalho que 

abordasse, mesmo que superficialmente, a temática da sexualidade. Sobre as questões de 

gênero, percebemos que todos os trabalhos aqui apresentados indicam o termo em seus 
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títulos, porém o termo não é problematizado da forma como o problematizamos no 

presente estudo. Acreditamos que, assim como nos adverte Souza e Fonseca (2010), 

discutir gênero no campo da Educação Matemática consiste em voltar nossa atenção para 

as relações de poder entre homens e mulheres, em problematizar o status conferido à 

matemática como sinônimo de racionalidade “e o modo como historicamente se produziu 

uma noção de que matemática é um campo de domínio dos homens” (SOUZA; 

FONSECA, 2010, p. 31).   
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS: PESQUISAR VISANDO À 

EMANCIPAÇÃO DE SUJEITOS   

 

“Não se pode pesquisar sem saber para que 

se faz isso”. 

(Paolo Nosella) 

  

A partir de um determinado momento, ainda na Graduação, ingressar em um curso 

de Mestrado em Educação passou a ser meu foco, mesmo carregando comigo a 

desesperança e o medo. A desesperança, pois não acreditava que seria capaz de ser 

aprovado em um processo seletivo para o ingresso em um curso de Pós-Graduação – 

talvez eu deveria acreditar mais em mim mesmo. E o medo, pois não sabia se, caso 

aprovado, seria capaz de desempenhar com êxito o que seria proposto no curso. Mas fui 

persistente, me aventurei no processo seletivo e consegui a tão sonhada vaga. Dessa 

forma, devo fazer tudo isso valer a pena, não só para mim, mas para outras pessoas 

também. 

 Agora, como pesquisador e tendo o PPEDU e uma universidade pública 

oportunizando, acreditando e estimulando meu trabalho – financeira e estruturalmente - 

devo desenvolvê-lo, de forma a contribuir não só para a academia ou para benefício 

próprio, mas para a sociedade – ou parte dela. Dessa forma, sigo comprometido com os 

objetivos descritos, em relação à pesquisa, ao mesmo tempo em que tento oferecer 

respostas às seguintes questões: “A pesquisa educacional está a serviço de quem e de quê? 

(...) Nossas pesquisas estão dando subsídios para novas políticas educacionais mais 

emancipatórias e democráticas?” (FREITAS, 2003, p. 11). 

 Na academia, a resposta para a primeira questão pode ser reduzida ao fato de 

pesquisar apenas para a obtenção de (mais) um grau acadêmico – Mestrado, Doutorado, 

PhD. Dessa forma, a pesquisa é elaborada, desenvolvida, concluída e arquivada. Ou seja, 

o material da pesquisa é retomado para a obtenção de um grau acadêmico mais elevado 

e, esta é, novamente, arquivada. Se só assim forem tratadas, como pesquisas engajadas 

no campo educacional, podem contribuir para a elaboração de novas políticas 

educacionais libertadoras e democráticas, que alcancem e incluam a diversidade e a 

pluralidade de ideias e sujeitos? De que maneira a sociedade pode se beneficiar – que seja 

minimamente – com nossos estudos? Será que nossos estudos chegam àquelas e àqueles 

acerca de quem falamos?  
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 Vivemos tempos de ataques e perseguições às instituições/universidades federais 

de ensino e às pesquisas dos programas de Pós-Graduação em Ciências Humanas e 

Sociais – denominadas pelos perseguidores de pesquisas de “vieses ideológicos”. São 

denominadas pesquisas de “vieses ideológico” àquelas que se pautam em estudos 

oriundos de grupos minoritários e oprimidos, e que visam à compreensão sistemática para 

a transformação de uma sociedade desigual em uma sociedade um pouco mais justa e 

democrática. Assim, podemos acrescentar mais uma pergunta: a quem interessa esse 

desmonte e falta de consideração com os estudos dessas áreas e para esses grupos? Em 

nome de um princípio moral e ideológico, pesquisas que visam à compreensão para a 

transformação de uma sociedade desigual e intolerante em uma sociedade livre de 

opressão e desigualdade são taxadas como não suficientes, como não ciência, como 

despesa desnecessária de pouca (ou nenhuma) contribuição para a sociedade.  

 É diante de um quadro sombrio que se espera do pesquisador uma posição de 

resistência, compromisso e responsabilidade com o objeto/sujeito e resultados de sua 

pesquisa, visando a intervenção, compreensão e, quando objetivada, a real contribuição 

para a transformação. Ao propor um estudo investigativo sobre questões relacionadas a 

gênero e sexualidade na formação de professoras e professores de matemática, propomos 

também, uma reflexão: quais sujeitos são representados e discutidos no processo de 

formação docente? É notável, como nos apresenta Zeichner, Saul e Diniz-Pereira (2014, 

p. 2214), “que o crescimento da diversidade [...] não é considerado nos programas de 

formação docente”. Portanto, a oferta de momentos de discussão e reflexão sobre as 

questões propostas neste estudo no campo de formação de professoras e professores, pode 

tornar-se um caminho para eventuais mudanças e reflexões nos programas de formação 

docente. 

 Quando a discussão e o debate sobre questões relativas a gênero e sexualidade são 

sonegadas a indivíduos que, no futuro, estarão inseridos em uma sala de aula com uma 

diversidade de sujeitos e ideias, testemunhamos uma negação covarde da própria 

realidade no enfrentamento de seus próprios conflitos. Quando visamos a contribuir e 

refletir sobre a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa, por meio do 

presente estudo, buscamos promover a inclusão de sujeitos não beneficiados no conjunto 

daqueles que sempre foram beneficiados. Favorecer a sociedade é tentar fazê-la justa e 

igual para todos e todas. 

 São muitos os caminhos que nos levam a nosso objeto/sujeito de pesquisa. Mas é 

importante ressaltar que, como propõe Reif (1961 apud BOURDIEU, 1976), nosso 
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trabalho não deve ser interessante apenas para nós, pesquisadores, mas também para os 

outros. Aqui, talvez, mais que epistemológica, a questão é ética e política (HARAWAY, 

1995), principalmente quando se busca compreender como outros sujeitos são 

representados e reconhecidos. São outras vidas, outros sujeitos com diferentes trajetórias, 

vivências e experiências. Mesmo com aproximações vivenciais, escrever e discutir sobre 

o outro exige cuidado e responsabilidade. Dessa forma “precisamos do poder das teorias 

críticas modernas sobre como significados e corpos são construídos, não para negar 

significados e corpos, mas para viver em significados e corpos que tenham a possibilidade 

de um futuro” (HARAWAY, 1995, p. 16). 

 Para isso, o paradigma positivista de pesquisa já não basta, uma vez que está 

fundado na explicação e centrado nas possibilidades de reprodução do evento (FREITAS, 

2003). É notória a presença de uma diversidade de identidades, valores e cultura em nossa 

sociedade. Assim, o que se aplica em determinado grupo, pode não se aplicar em um 

outro. É na singularidade de cada indivíduo ou grupo que obtemos uma diversidade de 

cultura e identidade. A temática bakhtiniana “assume que o estudo nas ciências humanas 

não pode se restringir a explicar os fenômenos pela sua causalidade, mas deve se 

preocupar também em descrevê-los” (BAKHTIN, 1992 apud FREITAS, 2003). Dessa 

forma, o paradigma interpretativista poderia contribuir e ser útil aos pesquisadores, diante 

da atual crise vivenciada por nós, pesquisadores em Ciências Humanas e Sociais, já que 

ele “coloca como finalidade da investigação a compreensão e a interpretação” (FREITAS, 

2003, p. 8). No entanto, esse paradigma também já não basta. Segundo Freitas (2003, p. 

8): 

 

No paradigma interpretativista o pesquisador ao interrogar-se diante do outro 

tomando a cultura como objeto de descrição analítica e de reflexão 

interpretativa continua ainda numa posição privilegiada em relação à produção 

do conhecimento sobre o outro. 

  

A explicação e a compreensão dos fatos podem não ser mais suficientes nas 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Seria preciso ir além. Desse modo, o 

paradigma crítico se apresenta tendo como finalidade não apenas a compreensão, mas a 

transformação. Nessa perspectiva, a relação do pesquisador com o objeto/sujeito da 

pesquisa visa à mudança e ao compromisso com a emancipação humana (FREITAS, 

2003). A perspectiva sócio-histórica de pesquisa contribui com o presente estudo, na 

medida em que visa à transformação e à emancipação possibilitadas pela compreensão 
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realizada por meio do encontro entre sujeitos: o pesquisador e o outro. Sobre o 

pesquisador, é preciso abandonar seu território e deslocar-se em direção ao lugar do outro 

(AMORIM, 2001). Para que, inicialmente, haja a compreensão de fatos, o pesquisador 

deve saber se colocar no lugar do pesquisado, do seu sujeito de pesquisa: 

 

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de 

valores, tal como ele vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao 

meu lugar, contemplar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que 

ocupo fora dele; devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, 

mediante o excedente de minha visão, de meu saber, de meu desejo e de meu 

sentimento (BAKHTIN, 1992, p. 45 apud FREITAS, 2003, p. 9). 

  

É nesse contato com o outro, nesse diálogo entre sujeitos, que o pesquisador deve 

encontrar o outro (sujeito), ouvi-lo, compreendê-lo, traduzi-lo, influenciá-lo ou deixar-se 

influenciar por ele (AMORIM, 2001) tendo em vista os compromissos assumidos 

enquanto tal. Essa construção deve iniciar-se por meio das interlocuções entre esses 

sujeitos e de influências, seja partindo do pesquisador, ou do pesquisado. Contudo, o ato 

de se colocar no lugar do outro não deve ser feito somente na intervenção, no ato de 

pesquisar. O pesquisador deve se colocar no lugar do outro, também no momento da 

escrita do texto, da interpretação e análise dos dados obtidos – aqui, de forma ainda mais 

responsável, uma vez que o pesquisado “torna-se ausente na cena da escrita” (AMORIM, 

2001, p. 50). Escutar os sujeitos envolvidos na pesquisa e respeitar os dados socializados 

por meio dela, devem ser compromissos de todo pesquisador.  

 

3.1 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS  

  

O estudo investigativo aqui proposto, adota uma abordagem qualitativa de 

natureza exploratória, descritiva e explicativa. É exploratória, pois se espera 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). Descritiva, pois “esse 

tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” 

(TRIVIÑOS, 1987 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). E explicativa, uma vez 

que, segundo Gil (2008), são “pesquisas que têm como preocupação central identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (p. 28).   

  

A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à compreensão 

em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à transformação de 

práticas e cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao 
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descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimentos 

(SOUZA, KERBAUY, 2017, p. 32).  

 

 Nessa abordagem, a principal ferramenta é o próprio pesquisador, por meio da 

exploração, compreensão, interpretação e análise do campo pesquisado, dos sujeitos da 

pesquisa, dos dados coletados e dos resultados encontrados, permitidos por uma 

variedade de métodos.  

 

Diferentes tradições de pesquisa invocam o título qualitativo, partilhando o 

pressuposto básico de que a investigação dos fenômenos humanos, sempre 

saturados de razão, liberdade e vontade, estão possuídos de características 

específicas: criam e atribuem significados às coisas e às pessoas nas interações 

sociais e estas podem ser descritas e analisadas prescindindo de quantificações 

estatísticas (CHIZZOTTI, 2003, p. 222). 

  

Goldenberg (2004, p. 14), nos sugere que “o que determina como trabalhar é o 

problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer 

chegar”. É nesse sentido que, ao objetivarmos compreender e analisar como se dão as 

relações entre os gêneros e os discursos sobre sexualidade no contexto de formação inicial 

de professoras e professores de matemática e de que forma esse campo produz/reproduz 

padrões heteronormativos por meio de discursos e práticas, optamos por duas abordagens 

procedimentais para a coleta e organização dos dados e, então, construção dos 

conhecimentos do presente estudo: a análise documental e o grupo focal.  

 Dessa forma, inicialmente, foram analisados todos os projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciatura (PPC) oferecidos pela UFSJ de maneira a obtermos uma visão geral 

de como seus documentos se posicionam frente às questões de gênero e sexualidade. 

Posteriormente, foi analisado o PPC do curso de licenciatura em Matemática, na tentativa 

de buscar indícios e pistas, em relação ao tratamento de questões que abordem a temática 

de gênero e sexualidade ou que possam servir de disparadores para as discussões.  Tal 

análise se deu de forma cuidadosa e leal, em relação a como o documento se apresenta. 

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), nos chamam a atenção quanto a isso:  

 

O investigador deve compreender adequadamente o sentido da mensagem e 

contentar-se com o que tiver na mão: eventuais fragmentos, passagens difíceis 

de interpretar e repletas de termos e conceitos que lhes são estranhos e foram 

redigidos por um desconhecido. É impossível transformar um documento; é 

preciso aceitá-lo tal como ele se apresenta, às vezes, tão incompleto, parcial ou 

impreciso. No entanto, torna-se, essencial saber compor com algumas fontes 

documentais, mesmo as mais pobres, pois elas são geralmente as únicas fontes 

que podem nos esclarecer sobre uma determinada situação. Desta forma, é 

fundamental usar de cautela e avaliar adequadamente, com um olhar crítico, a 
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documentação que se pretende fazer análise (SÁ-SILVA, ALMEIDA, 

GUINDANI, 2009, p. 8). 

 

 Diante da possibilidade da imprecisão do documento, com relação aos objetivos e 

desenvolvimento da pesquisa, adotamos uma outra abordagem procedimental: a técnica 

do grupo focal. Lüdke e André (apud SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANI, 2009, p. 4) 

nos advertem quanto à importância, quando necessário, de somar outros métodos à análise 

documental: “como uma técnica exploratória, a análise documental indica problemas que 

devem ser mais bem explorados através de outros métodos”. 

 Com a adoção da técnica do grupo focal, buscamos identificar e compreender o 

que pensam os discentes do curso de licenciatura em Matemática sobre o tratamento de 

questões relacionadas a gênero e sexualidade no campo educativo em articulação com seu 

processo de formação inicial, bem como, quais são os discursos e de que forma as práticas 

pedagógicas de professoras e professores nos cursos de formação docente sustentam e 

produzem/reproduzem “verdades” no campo do gênero e da sexualidade. Essa abordagem 

procedimental, segundo Powell e Single (1996 apud GATTI, 2005, p. 7), consiste em 

“um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e 

comentar um tema, que é objetivo de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”.  

 De acordo com GATTI (2005, p. 8), essa abordagem “é um bom instrumento de 

levantamento de dados para investigações em ciências sociais e humanas, mas a escolha 

de seu uso tem de ser criteriosa e coerente com os propósitos da pesquisa”. A opção pela 

integração dessa técnica na presente pesquisa, deve-se ao fato da existência de uma 

possível tensão entre teoria e formação prática, bem como, apropriações do discurso 

oficial nos documentos na prática educativa. De um lado, podem estar presentes nos 

documentos curriculares que regem esses cursos de formação a reprodução de textos e 

orientações sobre o que diz respeito às questões de gênero e sexualidade na formação 

docente previstas nas DCN (2015); de outro, na prática de formação docente, podemos 

deparar-nos com uma escassez do debate e discussão de questões relacionadas às 

temáticas – ou vice-versa. Para Morgan e Krueger (apud GATTI, 2005): 

 

a pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, a partir das trocas 

realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e 

reações, de um modo que não seria possível com outros métodos, como, por 

exemplo, a observação, a entrevista ou questionários (MORGAN, 

KRUEGER apud GATTI, 2005, p. 9). 
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 Logo, essa técnica nos permitiu compreender e analisar situações e discursos 

relativos às questões de gênero e sexualidade no processo de formação de professoras e 

professores de matemática, bem como sobre o tratamento e discussão das questões por 

meio de diálogos, reflexões, experiências e vivências dos discentes do curso de 

licenciatura em Matemática.  

 

A pesquisa com grupos focais auxilia no entendimento dos modos diferentes 

de se ver um mesmo problema, permite entendimento de ideias divididas por 

sujeitos no seu cotidiano e também como os indivíduos são instigados uns 

pelos outros (GATTI, 2005 apud FERREIRA, 2018).   

 

 Distanciamo-nos um pouco da proposta de Gatti (2005), por acreditar na 

importância da intervenção do pesquisador para a reflexão, compreensão e, talvez, para o 

(re)pensar de práticas educativas matemáticas outras no âmbito da formação docente e 

das escolas de Ensino Básico, junto ao grupo focal com licenciandas e licenciandos. 

Acreditamos nisso, pois, concebemos o presente estudo como um compromisso do 

pesquisador, um estudo engajado, que rejeita a neutralidade. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA   

  

Assim como propõe Cellard (2008), primeiramente foram localizados os textos 

pertinentes à análise, visando à contribuição para a pesquisa. Dessa forma, localizamos o 

documento no qual constavam as DCN (2015) para os cursos de licenciatura no site oficial 

do Ministério da Educação (MEC), e os PPCs das licenciaturas nas páginas virtuais 

oficiais das coordenadorias de cada curso. Sobre a avaliação da credibilidade dos 

documentos citados, contatamos coordenadoria e alunas e alunos de cada curso, a fim de 

saber se realmente eram os documentos vigentes e legítimos. Com a confirmação de 

vigência dos documentos, e verificada a procedência de cada um, seguimos para uma 

análise preliminar. 

 A análise se deu segundo Cellard (2008) e Gil (2008). Inicialmente, por meio de 

uma avaliação crítica, verificamos o contexto no qual o documento foi produzido, bem 

como, a conjuntura política, econômica, social e cultural, que propiciou a formulação de 

tais documentos (CELLARD, 2008). Verificamos também os autores e seus interesses 

com a escrita, já que “não se pode pensar em interpretar um texto, sem ter previamente 

uma boa ideia da identidade da pessoa que se expressa, de seus interesses e dos motivos 

que a levaram a escrever” (CELLARD, 2008, p. 300), uma vez que: 
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É muito mais fácil dar a entender que é a “sociedade” ou o “Estado” que se 

exprime por meio de uma documentação qualquer. Elucidar a identidade do 

autor possibilita, portanto, avaliar melhor a credibilidade de um texto, a 

interpretação que é dada de alguns fatos, a tomada de posição que transparece 

de uma descrição, as deformações que puderam sobrevir na reconstituição de 

um acontecimento (CELLARD, 2008, p. 300). 

  

 Gil (2008, p. 152) nos trouxe contribuições para o processo de análise ao propor 

uma pré-análise, a qual denomina “fase de organização”. Essa fase, “inicia-se geralmente 

com os primeiros contatos com os documentos (leitura flutuante)”.  Nesse momento, uma 

primeira leitura dos documentos foi feita de forma superficial, acompanhada de uma 

busca textual de palavras e termos, na tentativa de encontrar indícios do tratamento de 

questões que sinalizasse a discussão sobre questões de gênero e sexualidade em seus 

textos. Em seguida, o material foi melhor explorado, uma vez que a primeira leitura 

sinaliza passagens para recortes em meio a todo texto do documento. A exploração do 

material se constituiu em uma fase longa e cuidadosa e teve “como objetivo administrar 

sistematicamente as decisões tomadas na pré-análise” (GIL, 2008, p. 152). 

 O grupo focal foi realizado com alunas e alunos que cursavam o último semestre 

da licenciatura em Matemática da UFSJ. A escolha aconteceu, devido ao fato de as 

discentes e os discentes, já terem vivenciado, no processo de formação docente, as 

disciplinas de práticas pedagógicas e as primeiras disciplinas referentes ao estágio 

docente no Ensino Básico. Consideramos que esses sujeitos poderiam fornecer, de forma 

mais completa, indícios a respeito de discussões sobre questões de gênero e sexualidade 

no processo de formação docente, bem como compartilhar conosco vivências e 

experiências no campo de discussão sobre questões de gênero e sexualidade. Para a 

realização do grupo focal, utilizamos um roteiro (Anexo 1), o qual nos auxiliou e 

contribuiu para que a discussão não tomasse outros rumos.  

 Pensamos na estrutura e no desenvolvimento do grupo focal seguindo algumas 

orientações de Gatti (2005), como as que seguem:  

  

Visando abordar questões em maior profundidade, pela interação grupal, cada 

grupo focal não pode ser grande, mas também não pode ser excessivamente 

pequeno, ficando sua dimensão preferencialmente entre seis a 12 pessoas. Em 

geral, para projetos de pesquisa, o ideal é não trabalhar com mais de dez 

participantes. Grupos maiores limitam a participação, as oportunidades de 

trocas de ideias e elaborações, o aprofundamento no tratamento do tema e 

também os registros (GATTI, 2005, p. 22). 

 

 Os sujeitos que participaram do grupo focal, contribuindo para o desenvolvimento 

do presente estudo, foram convidados enquanto estavam em aula, em alguns minutos 
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cedidos pela professora que ministrava a aula no dia que foram contatados. A elas e eles, 

foram explicados como funcionaria o processo e o tema principal da pesquisa. Não foram 

compartilhadas informações detalhadas, uma vez que, para Gatti (2005), se isso acontece, 

ideias pré-formadas poderiam ser construídas e levadas para o grupo focal, ou uma 

preparação prévia de cada participante poderia ser produzida, tendo em vista o teor das 

discussões. Nosso encontro aconteceu em 13 de novembro de 2019, nas dependências do 

Campus Santo Antônio, CSA/UFSJ. 

 O encontro para a realização do grupo focal foi gravado em áudio para que, mais 

tarde, pudéssemos organizar e categorizar as principais ideias e discussões levantadas 

pelas/os discentes. Nos reunimos no 13 de dezembro de 2019, na sala onde se instala o 

Laboratório de Educação Matemática do curso. A sala localiza-se no segundo andar do 

prédio principal do CSA. Ao chegar, três discentes, sendo dois homens e uma mulher, já 

nos esperavam – uma colega do mestrado que me auxiliou nas anotações durante o grupo 

e eu. Já estava com a chave, pois havia reservado a sala alguns dias antes com a 

coordenadora do curso de licenciatura em Matemática da UFSJ, já que ela era a 

responsável pelo laboratório.  

 A sala possuía dois cômodos: um menor, com três computadores, dois armários e 

uma mesa retangular pequena com quatro cadeiras; e um maior, que abrigava uma mesa 

retangular grande de madeira com oito cadeiras (mas cabiam mais) em suas extremidades. 

Realizamos o grupo no cômodo maior.  Nele, havia também uma lousa a nossa disposição 

e, ao redor de metade da sala, prateleiras carregadas de esqueletos de poliedros e sólidos 

geométricos de vários tipos de materiais e tamanhos, dobraduras e outros materiais 

didáticos para o ensino de matemática. Havia ali duas janelas. Resolvemos, juntos, deixar 

uma janela aberta e outra fechada, a fim de evitar possíveis distrações e barulhos externos. 

 Solicitamos que os participantes se sentassem em cadeiras e lugares que 

considerassem mais confortáveis. Enquanto nos acomodamos, uma outra participante 

chegou e se juntou a nós e, enquanto aguardávamos os outros sujeitos de pesquisa, 

conversávamos sobre o curso e sobre a formatura de algumas alunas e alunos, que ali 

estavam. Passado um tempo, com a presença de quatro discentes, resolvemos dar início 

com a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE, (Anexo 2) da 

pesquisa, que, ao final do encontro, foi assinado e datado por cada discente. Pouco depois 

de iniciarmos a leitura, uma outra participante chega à sala, somando, assim, cinco 

discentes do curso de licenciatura em Matemática para a realização do grupo focal da 

pesquisa. O grupo focal teve duração de 01h04min49s e teve suas discussões gravadas 
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em voz, por meio do celular do pesquisador. Contamos com o auxílio de uma colega de 

turma do mestrado, Ana Cláudia, que, com toda atenção e cuidado, durante as discussões 

no grupo, fez anotações de impressões, falas e gestos que julgou importantes e pertinentes 

para uma análise posterior mais cuidadosa.  

 Como descrito no TCLE, omitimos quaisquer dados que possibilitaram a 

identificação dos sujeitos de nossa pesquisa. Dessa forma, esses sujeitos foram 

identificados por meio de pseudônimos, mantendo, apenas, nomes que, usualmente, 

possibilitam identificar a expressão de gênero de cada um. Diante disso, os nomes 

escolhidos para os sujeitos de pesquisa referem-se a grandes educadoras e educadores que 

se fizeram presentes no processo de construção do eu-professor e do eu-pesquisador, 

enquanto tornaram-se fontes de inspiração e perseverança para uma educação – 

matemática ou não – mais inclusiva, democrática e humana: Eduardo, Reginaldo, 

Fernanda, Rosilaine e Viviane. 

 Foi prazeroso e desafiador poder retornar ao espaço de formação que um dia 

experimentei na posição de um pesquisador que deseja contribuir, mesmo que 

minimamente, para a reflexão sobre os processos de formação de professoras e 

professores de matemática frente a questões pouco consideradas no campo. Como sou 

fruto de uma formação embasada no mesmo PPC vigente no curso até a presente data, já 

esperava alguns depoimentos e colocações trazidos pelas alunas e alunos. Muitas vezes, 

mesmo em silêncio, compartilhava das mesmas inquietações sinalizadas por alguns em 

relação a determinadas situações e conflitos relativos a gênero e sexualidade no campo 

educativo matemático. 

 Aproximações, distanciamentos, reflexões, angústias, medos, dúvidas e receios 

fizeram parte da trama. Os diálogos estabelecidos entre futuras professoras e futuros 

professores, foram grandiosos, enquanto narravam e refletiam sobre o processo de 

formação de cada um. O processo é um só, mas cada um o vive de uma maneira. Os 

diferentes olhares e perspectivas contribuíram para uma discussão rica e necessária. Esse 

momento de escuta daqueles que vivem o processo que aqui trazemos para uma discussão 

legitima a necessidade da discussão proposta neste estudo: seria possível uma Educação 

Matemática que liberta?  

 

3.3 CAMPO DE ANÁLISE 
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Em julho de 2015, o MEC definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais11 (DCN) 

para a formação inicial em nível superior para cursos de licenciatura (Resolução CNE/CP, 

nº 2/2015), considerando, dentre várias razões, que “o respeito à liberdade e o apreço à 

tolerância” constitui princípio vital “para a melhoria e democratização da gestão e do 

ensino” e “que a educação em direitos humanos é uma necessidade estratégica na 

formação dos profissionais do magistério e na ação educativa em consonância com as 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos”. As orientações previstas 

nas novas diretrizes, devem orientar e ser tomadas como base para a elaboração ou 

reestruturação de documentos curriculares de cursos de licenciaturas, como os PPCs, que 

são produtos das tomadas de decisões decorrentes da (re)estruturação curricular e 

organização didático-pedagógica.  

 O documento foi publicado um ano após a propagada ideologia de gênero, que 

levantou debates e discussões no campo educacional, na medida em que circulava nos 

debates que envolviam a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) em todo o 

Brasil (CARDOSO; FERRARI, 2016). Tal contexto nos revela uma preocupação sobre 

continuidade e implementações de políticas e projetos que tinham como pautas as 

temáticas de gênero e sexualidade e a superação de exclusões no campo educacional. As 

investidas e discursos produzidos por grupos reacionários – principalmente de setores 

religiosos – eram carregados de explícito desrespeito às diferentes identidades 

constituídas nos âmbitos do gênero e da sexualidade.  

 

O ano de 2014 também foi marcado ainda por outras tantas disputas por 

hegemonias. No campo macropolítico, dois projetos distintos de Estado se 

opuseram, nas ruas e nas urnas. Por um lado, pessoas que lutavam pela 

manutenção de conquistas crescentes da classe trabalhadora e também das 

mulheres, dos/as negros/as, indígenas, quilombolas e homossexuais. Por outro 

lado, segmentos religiosos conservadores que, no ano seguinte, impuseram, 

por meio de um golpe empresarial, jurídico-parlamentar e midiático, um 

programa de governo derrotado na eleição presidencial. Desde a tomada de 

poder por esse grupo, busca-se desprezar e apagar os esforços de gerações de 

ativistas, de professores/as, de intelectuais e de militantes dos movimentos 

feminista, negro e LGBT, que tanto se engajaram nas lutas por igualdade de 

condições e por reconhecimento de direito das/nas universidades (CARDOSO; 

FERRARI, 2016, p. 2). 

 

 
11 As discussões estabelecidas no presente texto se dão a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de licenciatura definidas pelo MEC em 2015, visto que grande parte dos PPC analisados foram 

restruturados a partir delas e são elas que sinalizam o debate para o tratamento de questões relacionadas à 

gênero e sexualidade no processo de formação docente. Em dezembro de 2019, o MEC define as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura, onde nos deparamos com um vasto e 

silencioso vazio a respeito do tratamento de tais questões.  
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 Analisando brevemente o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, na 

perspectiva do gênero, percebemos o quanto se tornam coerentes o contexto político-

social com o ato da tomada de poder.  Uma sociedade que recusa e é contra a inserção de 

debates sobre igualdade de gênero, não se silenciaria e aceitaria uma mulher como chefe 

de uma nação. Dessa forma, “foi difícil suportar uma mulher no comando” (RUBIM; 

ARGOLO, 2018, p. 11).  Durante a campanha que antecedeu seu primeiro mandato como 

presidenta do Brasil, a oposição traçava “estratégias vulgares e desrespeitosas, que 

incluíam questionamentos à sexualidade dela, e representações estereotipadas da mídia” 

(RUBIM; ARGOLO, 2018, p. 13). Realmente, um Brasil machista e sexista, travestido 

de plural e democrático, não daria conta de enxergar a desestabilização de certos 

privilégios de sujeitos homens em posições de poder de braços cruzados.  

 

Ao som das panelas, um artefato simbólico, enquanto estigma, na vida das 

mulheres, o impeachment em 2016, durante o segundo mandato de Rousseff, 

deu um fim melancólico à passagem da primeira mulher pela presidência da 

República brasileira. E mais uma vez, ao modo de 1932, o silêncio pairou sobre 

as questões de gênero e sobre as consequências do afastamento da presidenta 

à participação política das mulheres. Muito foi dito e escrito sobre os vieses 

político, econômico e jurídico do impeachment. Mas apesar do seu grande 

impacto simbólico para as mulheres, contingente significativo da população no 

país, as questões de gênero, que fizeram parte de modo contundente da 

campanha do impeachment foram minimizadas, relegadas ao status de 

problema menor. O que sem dúvida denota mais uma tentativa de 

silenciamento da história das mulheres no Brasil (RUBIM; ARGOLO, 2018, 

p. 12). 

  

 É no bojo desse contexto conturbado em relação e no tratamento de questões de 

gênero e sexualidade, que as novas DCN são definidas e publicadas. Tendo em vista 

princípios como o de igualdade, pluralismo de ideias, respeito às diferenças, liberdade e 

valorização da diversidade, as novas diretrizes definem princípios e fundamentos, 

dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos 

programas e cursos de formação inicial e continuada de professoras e professores. À vista 

disso, o que esperar sobre o tratamento de questões relacionadas a gênero e sexualidade 

no documento citado?  

 Analisando as novas diretrizes curriculares para a formação de professoras e 

professores, na tentativa de encontrar indícios que sirvam como possibilitadores da 

melhoria de condições para o reconhecimento de sujeitos no âmbito do gênero e da 

sexualidade, são encontradas no art. 8º e incisos I, VII e VIII, informações e habilidades 

que se esperam dos egressos de cursos de licenciaturas a fim de serem consolidadas na 

prática profissional: 
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Art. 8º O(A) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior 

deverá, portanto, estar apto a: 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária; [...] 

VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com 

postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-

raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e 

outras; 

VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, 

de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade 

sexual, entre outras (Resolução CNE/CP, nº 2/2015, grifos nossos). 

 

 Entretanto, para a consolidação do que é apresentado no art. 8º do referido 

documento, seria preciso permitir à licencianda/o e futura/o docente, oportunidades de 

discussões e reflexões ligadas a temas como diversidade e respeito às diferenças, além de 

uma (re)estruturação curricular, caso necessário, que abranja o debate de temas oriundos 

de grupos minoritários, como os aqui tratados. No inciso VIII do art. 8º do documento, 

entende-se que os egressos dos cursos de licenciaturas devem ter conhecimento da 

diversidade sexual e de gênero, na medida em que, conhecer e discutir a temática é 

essencial para a diminuição de preconceitos, promoção do respeito, sensibilização e 

auxílio na construção de identidade. Para isso, se espera um posicionamento sólido de 

cursos de formação de professores para a diversidade sexual e de gênero. Dessa forma, 

condições que tornem vidas vivíveis podem emergir, amenizando condições precárias 

(BUTLER, 2018). 

 Atualmente, a UFSJ oferece 13 (treze) cursos presenciais de licenciatura na cidade 

de São João del-Rei, MG, e tem suas aulas ministradas nos três campis presentes na 

cidade: Campus Santo Antônio (CSA), Campus Dom Bosco (CDB) e Campus Tancredo 

Neves (CTAN). “A vocação da UFSJ em formar professores é consolidada e reconhecida 

a cada ano. Os cursos de licenciatura da Universidade estão entre os melhores do país, 

sendo pontuados com notas máximas em diferentes processos de avaliação - UFSJ12.”  

 

Quadro 2: Licenciaturas oferecidas pela Universidade Federal de São João del-Rei 

Curso de Licenciatura Turno Prazo de integralização Vagas 

CAMPUS SANTO ANTÔNIO – CSA 

Matemática Noturno Mínimo: 6 semestres 

Máximo: 12 semestres 

40 

CAMPUS DOM BOSCO – CDB 

Ciências Biológicas Noturno Mínimo: 6 semestres 25 

 
12 Disponível em: https://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=7325. Acesso em: 10 jan.2020  
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Máximo: 12 semestres 

Filosofia  Noturno Mínimo: 8 semestres 

Máximo: 14 semestres 

25 

Física Noturno Mínimo: 6 semestres 

Máximo: 14 semestres 

25 

História Noturno Mínimo: 6 semestres 

Máximo: 16 semestres 

30 

Letras: língua inglesa e 

suas literaturas 

Noturno Mínimo: 8 semestres 

Máximo: 12 semestres 

30 

Letras: língua 

portuguesa e suas 

literaturas 

Noturno Mínimo: 8 semestres 

Máximo: 12 semestres 

40 

Pedagogia  Noturno Mínimo: 6 semestres 

Máximo: 14 semestres 

50 

Química Noturno Mínimo: 6 semestres 

Máximo: 14 semestres 

25 

CAMPUS TANCREDO NEVES – CTAN 

Educação Física Integral Mínimo: 8 semestres 

Máximo: 14 semestres 

20 

Geografia  Noturno Mínimo: 8 semestres 

Máximo: 14 semestres 

25 

Música Integral Mínimo: 8 semestres 

Máximo: 14 semestres 

40 

Teatro Noturno Mínimo: 6 semestres 

Máximo: 14 semestres 

25 

Fonte: Disponível em: https://ufsj.edu.br/vestibular/cursos_oferecidos.php. Acesso em: 20 abr. 2019 

 

 Mais adiante nesse estudo, trazemos uma discussão parcial de todos os cursos de 

licenciatura, em articulação com os objetivos aqui propostos. Mas, dos 13 (treze) cursos 

de licenciatura oferecidos pela UFSJ, 1 (um) se tornou campo integral da presente 

pesquisa: o curso de licenciatura em Matemática13. É sobre o processo de formação de 

professoras e professores de matemática que trazemos uma discussão mais ampla e 

consistente em articulação com as temáticas de gênero e sexualidade. Acreditamos que, 

nesse campo, há algumas especificidades ao discutir questões de gênero, sexualidade e 

docência. Uma delas, como destaca Souza e Fonseca (2010), “é a do reforço ou do 

questionamento à pretensa superioridade masculina para a matemática” (p. 49).  

 Fernandes (2018) nos permite refletir que, nesse campo, “as formas e forças do 

currículo se arranjam no desenho de uma subjetividade que reforça padrões 

heteronormativos” (p. 146). Nesse sentido, concebemos o campo educacional matemático 

como um espaço que produz e reproduz “verdades” e realidades sobre sujeitos, 

 
13 Após o processo de qualificação, a partir de orientações e sugestões apontadas pelas professoras que 

compuseram a banca, a formação de professoras e professores de matemática passou a ser nosso foco de 

estudo. Acreditamos que o campo matemático, espaço marcado pela objetividade e rigidez, possui algumas 

particularidades que necessitam de análises mais cuidadosas e específicas frente a questões de gênero e 

sexualidade.   
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produzindo e reproduzindo, concomitantemente, diferenças, desigualdades e 

hierarquizações no âmbito do gênero e da sexualidade.  

 Somamos a esse processo de investigação nos documentos curriculares do curso 

de licenciatura em Matemática, uma análise e discussão de questões levantadas nos 

diálogos estabelecidos entre o pesquisador e alunas e alunos do curso, oriundos do grupo 

focal. Tendo gravado em voz as discussões estabelecidas no encontro, a partir da 

transcrição do áudio, foram feitas leituras atentas das questões levantadas pelas/os 

discentes e discutidas em articulação com a análise do PPC do curso de licenciatura em 

Matemática.



63 
 

4 SOBRE RECONHECIMENTO E REPRESENTATIVIDADE: DE QUAIS 

SUJEITOS FALAM OS DOCUMENTOS CURRICULARES DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA?14 

 

“É exatamente porque um ser vivo pode 

morrer que é necessário cuidar dele para 

que possa viver. Apenas em condições nas 

quais a perda tem importância o valor da 

vida aparece efetivamente. Portanto, a 

possibilidade de ser enlutada é um 

pressuposto para toda vida que importa”.  

(BUTLER, 2018, p. 32). 

  

Atualmente, o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de pessoas 

LGBTQIA+. O Grupo Gay da Bahia – GGB, realiza, anualmente, um relatório de mortes 

violentas de indivíduos LGBTQIA+ no Brasil, desde o ano de 1980. A pesquisa é 

realizada com base em notícias publicadas em veículos de imprensa, já que não há 

estatísticas governamentais sobre crimes de ódio, o que faz desse número apenas a ponta 

de um iceberg de violência e sangue (MOTT; MICHELS; PAULINHO, 2017). Segundo 

o levantamento de dados referente ao ano de 2018: 

 

420 LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) morreram no Brasil em 

2018 vítimas da homolesbotransfobia: 320 homicídios (76%) e 100 suicídios 

(24%). Uma pequena redução de 6% em relação a 2017, quando registraram-

se 445 mortes, número recorde nos 39 anos desde que o Grupo Gay da Bahia 

iniciou esse banco de dados (MOTT; MICHELS; PAULINHO, 2017, p.1). 

 

 Persiste um silenciamento diante desse quadro sombrio de vidas atormentadas e 

retiradas, por não se encaixarem em molduras que determinam quais vidas merecem ser 

reconhecidas e, portanto, dignas de serem enlutadas, e quais devem ser silenciadas e 

eliminadas sem comoção alguma. Nesse sentido, Butler (2018), ao problematizar as 

molduras tomadas pela sociedade como decisivas para o reconhecimento ou não de uma 

vida como viva, como passível de luto, nos traz o conceito de enquadramentos, que, 

segundo a autora, “decidem quais vidas serão reconhecíveis como vidas e quais não o 

 
14 A partir do presente capítulo, foi elaborado um artigo intitulado “Corpos ameaçados: análise de 

currículos de licenciaturas sobre gênero e diversidade sexual”, aceito, em 23 de novembro de 2020, para 

publicação no livro “Inclusão Social e Diversidade: uma relação necessária”, organizado pelas Profas. Dras. 

Maria Lúcia Miranda Afonso e Ângela Mathylde Soares, a ser publicado em 2021.  
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serão” (BUTLER, 2018, p. 28). Existem instâncias que investem expressivamente na 

produção dessas molduras de reconhecimento, como a família, a igreja, a mídia, a 

medicina, a lei e a escola. Instâncias que poderiam oferecer condições para que uma vida 

não reconhecida se torne uma vida vivível, entram em um jogo de poder, visando ao 

controle dos corpos, maximizando a insegurança e precariedade para uns e minimizando 

para outros. 

 Criar condições para que uma vida seja reconhecida como viva não consiste em 

moldar o sujeito, até encontrá-lo em determinada condição de reconhecimento, como 

ocorre por meio de investimentos complexos de instâncias que determinam o que falar, o 

que silenciar, o que mostrar, o que esconder, quem pode falar e quem deve ser silenciado 

(LOURO, 2018). Dessa forma, são estabelecidos ideais normativos como condições que 

determinam se uma vida deve ou não ser reconhecida. “Trata-se, contudo, de saber como 

essas normas operam para tornar certos sujeitos pessoas ‘reconhecíveis’ e tornar outros 

decididamente mais difíceis de reconhecer” (BUTLER, 2018, p. 20).  

 Um outro conceito usado pela autora e que nos auxiliará na continuidade e 

compreensão de situações e fatos problematizados a seguir, é o conceito de precariedade. 

Para a autora, “precariedade implica viver socialmente, isto é, o fato de que a vida de 

alguém está sempre, de alguma forma, nas mãos do outro” (BUTLER, 2018, p. 31). 

Conceber uma vida como precária é afirmar que a possibilidade de sua manutenção 

depende de condições sociais e políticas (BUTLER, 2018), o que nos permite afirmar que 

toda vida se encontra em condições precárias, levando em conta a existência de uma 

interdependência entre os sujeitos. Porém, algumas vidas são mais precárias e outras 

menos. Cabe a nós, assumirmos 

 

compromissos positivos no sentido de oferecer os suportes básicos que buscam 

minimizar a precariedade de maneira igualitária: alimentação, abrigo, trabalho, 

cuidados médicos, educação, direito de ir e vir e direito de expressão, proteção 

contra maus-tratos e a opressão. (...) O propósito dessas obrigações é 

minimizar a precariedade e sua distribuição desigual (BULTER, 2018, p. 41). 

 

 Nesse sentido, assumir o compromisso de enfrentamento à LGBTQIA+fobia 

implica em tentativas de criação de condições para a minimização da precariedade dessas 

vidas ameaçadas, uma vez que “onde uma vida não tem nenhuma chance de florescer é 

onde devemos nos esforçar para melhorar as condições de vida” (BUTLER, 2018, p. 43). 

Nos deparamos, então, com um obstáculo: cientes da precariedade que nos cerca, para 

não sermos desamparados, são criadas relações de poder onde “cada corpo se encontra 
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potencialmente ameaçado por outros corpos que são, por definição, igualmente precários” 

(BUTLER, 2018, p. 53). São criados enquadramentos que determinam sob quais 

molduras os sujeitos devem estar submetidos para serem reconhecidos. Sobre os que não 

se encontram de acordo com essas molduras: 

 

Essas populações são “perdíveis”, ou podem ser sacrificadas, precisamente 

porque foram enquadradas como já tendo sido perdidas ou sacrificadas; são 

consideradas como ameaças à vida humana como a conhecemos, e não como 

populações vivas que necessitam de proteção contra a violência ilegítima do 

Estado, a fome e as pandemias. [...] a perda dessas populações é necessária 

para proteger a vida dos “vivos” (BUTLER, 2018, p. 53).  

 

 Essas relações de poder que surgem diante de tentativas de manter o 

reconhecimento de algumas vidas como únicas possibilidades de vidas “vivíveis”, 

dificultam o empenho para o reconhecimento de outras vidas, assim como vidas de 

indivíduos LGBTQIA+, principalmente quando entendem que essas vidas desconhecidas 

estão nas mãos de vidas que já são reconhecidas. Dessa forma, “o que poderia ser feito 

para produzir um conjunto de condições mais igualitário da condição de ser 

reconhecido?” (BUTLER, 2018, p. 20). Podemos aqui, como possibilidade de criação de 

condições favoráveis para o reconhecimento de vidas LGBTQIA+, pensar na ideia de 

representatividade. Ao buscar o significado da palavra representatividade, encontramos 

uma definição para o conceito: “qualidade de alguém, de um partido, de um grupo ou de 

um sindicato, cujo embasamento na população faz que ele possa exprimir-se 

verdadeiramente em seu nome”15. Poder se exprimir verdadeiramente em seu nome pode 

se tornar um caminho inicial para atingir reconhecimento e contribuir para o rompimento 

de alguns enquadramentos, oferecendo “condições necessárias para (...) provocar um 

horror e uma indignação mais generalizados, que apoiem e estimulem o clamor por justiça 

e pelo fim da violência” (BUTLER, 2018, p. 27).  

 Tomando o contexto da formação inicial de professoras e professores de 

matemática e, consequentemente, a escola de Ensino Básico como alvos de nossos 

estudos, propomos uma análise a fim de tentar compreender e discutir situações, discursos 

e práticas que envolvem o processo de formação e que produzem/reproduzem e/ou 

sustentam diferenças, desigualdades, hierarquizações, exclusões e opressões no campo do 

gênero e da sexualidade. Além disso, esperamos conhecer como se dão as relações entre 

os gêneros no contexto de formação inicial da/o professor/a de matemática e de que forma 

 
15 Disponível em: https://www.dicio.com.br/representatividade/ Acesso em: 10 ago. 2019.   
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esse campo produz/reproduz padrões heteronormativos. Acreditamos que o processo de 

formação docente e a escola podem contribuir para a criação de condições favoráveis para 

o reconhecimento de sujeitos subalternizados no âmbito do gênero e da sexualidade e, 

consequentemente, na minimização da violência e opressão sofridas por essa população.  

 Um caminho pode estar na problematização, dentre vários fatores, da postura do 

profissional da educação frente à temática de gênero e sexualidade; o embate com 

concepções moralistas; e, como aqui proposto, do processo de formação inicial docente e 

suas propostas curriculares nos cursos de formação de professoras e professoras frente às 

questões de gênero e sexualidade. Somos conscientes de que essa não é uma tarefa em 

que professoras e professores têm que lidar sozinhos, e de que ela precisa fazer parte de 

um projeto maior (ZEICHNER; SAUL; DINIZ-PEREIRA, 2014). Quando propomos 

nossos objetivos e o problema de pesquisa, não estamos pensando em licenciandas e 

licenciandos como “salvadores da pátria”, nem como sujeitos que vão “transformar” a 

sociedade com suas próprias mãos, com seu esforço e sua força individual. Parafraseando 

Zeichner, Saul e Diniz-Pereira (2014), é como se disséssemos: “vocês vão sair para se 

unir a um esforço maior de pessoas que são engajadas na transformação da sociedade”.  

 A partir das DCN (2015) para os cursos de formação de professores, visando a 

contribuições para o entendimento e compreensão sobre como questões de gênero e 

sexualidade são tratados no referido documento, elaboramos um quadro a partir de uma 

busca textual de palavras e termos que norteiam nossos estudos, a saber: Direitos 

Humanos, Discriminação/Preconceito, Diversidade e Sexual/Sexualidade/Sexo. O 

quadro revela a frequência em que os termos são citados no documento e, a partir de uma 

síntese nossa, sob que perspectiva ele é anunciado.  

 

Quadro 3: Frequência em que os termos que norteiam o presente estudo aparecem nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura de 2015 

PALAVRAS FREQUÊNCIA PERSPECTIVA 

Direitos Humanos  8 Direito fundamental e interdisciplinaridade no 

campo educacional.  

Discriminação/Preconcei

to  

1 Superação de toda forma de discriminação. 

 

Diversidade 

12 Promoção de direitos; respeito às diferenças; 

reconhecimento; valorização; e superação da 

violência. 

4 Sem relação com o estudo proposto. 

Gênero 7 Respeito às diferenças; superação de exclusões; 

inclusão; e reconhecimento. 

Sexual/Sexualidade/Sexo 7 Respeito às diferenças; superação de exclusões; 

inclusão; e reconhecimento.  
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Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Brasil (2015) 

  

O termo “Direitos Humanos” aparece no documento como justificativa do 

tratamento de temas como o de diversidade sexual, de gênero, étnico-racial, religioso e 

de faixa geracional. Confirmando, desse modo, sua consonância com as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos ao reconhecer que “a educação em 

direitos humanos é uma necessidade estratégica na formação dos profissionais do 

magistério e na ação educativa” (BRASIL, 2015).  

 Em uma perspectiva de superação de exclusões, a palavra “discriminação” 

aparece em um único parágrafo no documento, como um princípio de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, visando a contribuir “para a 

consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a 

emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização 

da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação” (BRASIL, 2015).  

 A palavra “diversidade” aparece em duas perspectivas: uma que não tem relação 

com o estudo aqui proposto, indicando apenas a ideia de quantidades, de variedades que 

desvinculada de indivíduos, grupos minoritários ou de condições e modos de vida; e outra 

numa perspectiva de superação da violência contra grupos de minorias, reconhecimento 

de outros sujeitos e respeito às diferenças. O respeito à diversidade – como a sexual e de 

gênero – aparece como princípio vital “para a melhoria e democratização da gestão e do 

ensino”; como forma de ir contra a toda forma de discriminação; como contribuição no 

processo emancipatório do indivíduo; e como formação e habilidade esperadas do egresso 

da formação inicial. Além disso,  

 

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 

específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 

fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da 

educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (BRASIL, 

2015, grifos nossos). 

 

 As palavras sexual/sexualidade e gênero aparecem sempre em mesmos 

enunciados, correspondendo ao termo diversidade sexual e de gênero, numa perspectiva 

de respeito às diferenças, superação de exclusões e reconhecimento. Segundo o 

documento,  
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§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da 

articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de educação 

básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes 

de apoio à formação docente, em regime de colaboração, e deve contemplar: 

[...] 

VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 

como princípios de equidade (BRASIL, 2015, grifos nossos). 

  

Na tentativa de responder à questão “o que poderia ser feito para produzir um 

conjunto de condições mais igualitário da condição de ser reconhecido?” (BUTLER, 

2018, p. 20), vale citar a possibilidade de flexibilização dos documentos curriculares dos 

cursos de licenciatura. Assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais, compreender 

que é possível “tornar viável uma formação profissional de qualidade, ainda que no 

âmbito da diversidade” (GESSER, RANGHETTI, 2011, p. 11), contribuindo para a 

criação de condições possibilitadoras para o reconhecimento de outros sujeitos. 

 Nota-se que as DCN sinalizam que os cursos de formação de professoras e 

professores, por meio de suas propostas curriculares, contribuam para a superação de 

exclusões no âmbito do gênero e da sexualidade, com a promoção de direitos e do respeito 

às diferenças. Sem mais orientações sobre o modo de tratamento dessas questões, espera-

se que os cursos de licenciatura incluam em seus documentos curriculares o debate das 

temáticas, em articulação com os conteúdos em suas unidades curriculares, possibilitando 

o desenvolvimento de competências e habilidades não apenas referentes à área específica 

de cada uma, mas também de questões como as sinalizadas pelas diretrizes no campo do 

gênero e da sexualidade.  

 É importante apontar aqui que alunas e alunos não são educadas/os apenas nas 

salas de aula de formação docente. Eles e elas também constroem conhecimentos nos 

corredores dos prédios, em programas de extensão universitária, projetos e eventos 

oferecidos pela universidade ou fora dela, como participantes de Centros Acadêmicos, 

colegiados e na cotidianidade fora do espaço acadêmico. Como afirma Afonso (2018, p. 

15): “Vários são os processos e espaços sociais que se constituem como instâncias 

educativas. A escola [e a universidade], como espaço de educação formal, é o lugar onde 

essa formação é mais sistematizada, mas não exclusiva”.   

 Vale ressaltar que, ainda que o documento revele pouco, a presença de termos 

como “sexualidade”, “gênero”, “diversidade”, e “discriminação/preconceito” nas DCN 

são sinalizações importantes e de grande contribuição para a luta por uma educação e 
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sociedade menos excludentes, desiguais e opressoras. Ao analisarmos a Resolução 

CNE/CP nº 1/2002, resolução anterior à Resolução CNE/CP, nº 2/2015 que institui as 

atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores, há um 

silenciamento a respeito de temáticas como as de gênero e sexualidade. A palavra 

“diversidade” é citada uma única vez em uma perspectiva de acolhimento, mas parece 

estar ali em vão, sem mais orientações, indicações ou análises.  

 Visando a contribuições para o entendimento e compreensão sobre como questões 

de gênero e sexualidade são tratadas nos cursos de licenciatura ofertados pela UFSJ, 

elaboramos um quadro a partir de uma busca textual das mesmas palavras e termos 

anteriormente apresentados (Quadro 3) a partir do PPC de cada licenciatura oferecida pela 

universidade. Notamos que, na maioria dos cursos de licenciatura, o documento passou 

por uma reestruturação e publicação em uma data posterior ao ano de publicação das 

DCN/2015. Os cursos são apresentados aqui segundo a ordem que são indicados no site 

oficial da instituição, por campus (Campus Santo Antônio, Campus Dom Bosco e 

Campus Tancredo Neves, respectivamente): 

 

Quadro 4: Frequência em que os termos que norteiam o presente estudo aparecem nos documentos 

curriculares dos cursos de licenciatura da UFSJ 

CURSO ANO  

DE 

PUBLICAÇÃO 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO – PPC 

Termo/frequência Perspectiva abordada 

 

Matemática 

 

 

2019 

Direitos Humanos (4) “Declaração Universal dos 

Direitos Humanos” como 

bibliografia complementar na 

unidade curricular de 

“Seminários de Prática 

Pedagógica”; Indicando a 

utilização da “Resolução que 

estabelece Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; indicado na ementa 

da unidade curricular de 

“Educação e Diversidade”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (1) 

Combate aos preconceitos na 

ementa da unidade curricular de 

“Educação e Diversidade”. 

Diversidade (19) Ao citar a unidade curricular 

“Educação e diversidade” (10); 

Promoção de direitos, 

acolhimento e respeito à 

diversidade (9). 

Gênero (1) Indicado na ementa da unidade 

curricular “Educação e 

diversidade”. 
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Sexualidade, sexual 

e/ou sexo (0) 

O termo não é citado segundo a 

perspectiva aqui abordada.  

Ciências 

Biológicas 

 

2014 Direitos Humanos (0) Mesmo citado algumas vezes, o 

termo não diz respeito segundo a 

perspectiva aqui abordada. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (0) 

 

O termo não é citado no 

documento. 

Diversidade (1) Relações étnico-raciais, 

indígenas e afrodescendentes do 

Brasil. 

Gênero (0) O termo não é citado no 

documento.  

Sexualidade, sexual 

e/ou sexo (0) 

 

O termo não é citado segundo a 

perspectiva aqui abordada.  

Filosofia 

 

2018 Direitos Humanos (4) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Defesa aos direitos 

humanos como competência e 

habilidades esperadas; Inclusão 

e promoção de direitos; indicado 

na ementa da unidade curricular 

“Educação e Diversidade”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (1) 

Combate aos preconceitos na 

ementa da unidade curricular de 

“Educação e Diversidade”. 

Diversidade (14) Ao citar a unidade curricular 

“Educação e diversidade”; 

Respeito e promoção das 

diferenças. 

Gênero (1) Desigualdades e diferenças no 

espaço escolar na ementa da 

unidade curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Sexualidade, sexual 

e/ou sexo (0) 

 

O termo não é citado no 

documento.  

Física 

 

2018 Direitos Humanos (6) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Transversalidade do 

tema com conteúdos em algumas 

disciplinas como “Educação e 

diversidade”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (3) 

Questionar e superar o 

preconceito no espaço escolar 

por classe, gênero, raça, etnia, 

geração ou supostas deficiências. 

Diversidade (19) Ao citar a unidade curricular 

“Educação e diversidade”; 

Promoção de direitos e respeito 

às diferenças; indicado na 

bibliografia básica da unidade 
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curricular “Educação e 

diversidade”. 

Gênero (7) Princípio de equidade, respeito 

às diferenças, superação de 

exclusões sociais e 

problematização do termo. 

Sexualidade, sexual  

e/ou sexo (5)  

Princípio de equidade, respeito 

às diferenças, superação de 

exclusões sociais e 

problematização do termo; 

indicado na bibliografia 

complementar da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”.  

História 

 

2018 Direitos Humanos (4) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Transversalidade 

com conteúdos de algumas 

unidades curriculares como em 

“Educação e Diversidade”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (1) 

Combate aos preconceitos na 

unidade curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Diversidade (21) Ao citar a unidade curricular 

“Educação e diversidade”; 

Educação para a diversidade e 

promoção de direitos; indicado 

na ementa da unidade curricular 

“Educação e relações étnico-

raciais”. 

Gênero (4)  Educação para a diversidade de 

gênero; indicado na ementa da 

unidade curricular “Educação e 

Diversidade” em uma 

perspectiva de desigualdades de 

diferenças; indicado na 

bibliografia complementar da 

unidade curricular de “História e 

Música”. 

Sexualidade, sexual  

e/ou sexo (0) 

 

O termo não é citado no 

documento.  

Letras – Língua 

inglesa e suas 

literaturas 

 

2018 Direitos Humanos (2) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Transversalidade 

com alguns conteúdos de 

unidades curriculares. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (0) 

O termo não é citado no 

documento.  

Diversidade (7) Promoção de direitos e respeito 

às diferenças. 

Gênero (14) Valorização das questões de 

gênero, respeito às diferenças e 

superação de exclusões sociais. 
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Sexualidade, 

sexual 

e/ou sexo (22) 

Visibilidade, valorização de 

questões, respeito às diferenças e 

superação de exclusões sociais. 

Letras – Língua 

portuguesa e 

suas literaturas 

 

2019 Direitos Humanos (3) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; indicado na ementa 

da unidade curricular “Educação 

e diversidade”; indicado na 

bibliografia complementar da 

unidade curricular “Prática 

Curricular Português - 

Identidade, Diferença e Gênero”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (2) 

Indicado na ementa das unidades 

curriculares “ELIT: Literatura 

Brasileira Afrodescendente” e 

“Educação e diversidade”. 

Diversidade (15) Ao citar a unidade curricular 

“Educação e diversidade”; 

Acolhimento e respeito às 

diferenças. 

Gênero (19) Ao indicar a unidade curricular 

“Prática Curricular Português: 

Identidade, diferença e gênero”; 

Superação de exclusões e 

respeito às diferenças; indicado 

em ementas e bibliografias das 

unidades curriculares “Prática 

Curricular Português: 

Identidade, Diferença e Gênero” 

e “Educação e diversidade”. 

Sexualidade, sexual  

e/ou sexo (5) 

Superação de exclusões sociais e 

respeito às diferenças; indicado 

na bibliografia básica da unidade 

curricular “Prática Curricular 

Português: Identidade, Diferença 

e Gênero”. 

Pedagogia 

 

2010 Direitos Humanos (0) O termo não é citado no 

documento. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (0) 

 

O termo não é citado no 

documento. 

Diversidade (2) Educação inclusiva.  

Gênero (0) O termo não é citado no 

documento. 

Sexualidade, sexual 

e/ou sexo (0) 

O termo não é citado segundo a 

perspectiva aqui abordada. 

Química 

 

2018 Direitos Humanos (19) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Articulação entre os 

conteúdos em unidades 

curriculares; indicado em 

ementas e bibliografias das 

unidades curriculares “Educação 
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e Diversidade” e “Diversidade, 

equidade e justiça social na 

educação química”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (3) 

Combate aos preconceitos 

indicado na ementa da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”; indicado na 

bibliografia básica da unidade 

curricular de “LIBRAS”. 

Diversidade (17) Promoção de direitos e respeito 

às diferenças; ao citar as 

unidades curriculares “Educação 

e diversidade” e “Diversidade, 

equidade e justiça social na 

educação química”; indicado na 

bibliografia básica da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Gênero (3) Indicado nas ementas das 

unidades curriculares “Educação 

e Diversidade” e “Diversidade, 

equidade e justiça social na 

educação química”. 

Sexualidade, sexual  

e/ou sexo (1) 

Bibliografia complementar da 

unidade curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Educação Física 

 

2017 Direitos Humanos (5) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Competências e 

habilidades a serem 

desenvolvidas pelos alunas/os; 

Articulação com a unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”; indicado na 

ementa da unidade curricular 

“Introdução à docência”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (0) 

 

O termo não é citado no 

documento. 

Diversidade (7) Conhecimento da diversidade 

como competência e habilidade a 

serem desenvolvidas; ao citar a 

unidade curricular “Educação e 

diversidade”; indicado nas 

ementas das unidades 

curriculares “Introdução à 

docência”, “Psicologia da 

educação” e “Seminário de 

Supervisão de Estágio IV”; 

indicado na bibliografia 

complementar da unidade 

curricular “Seminário de Estágio 

Supervisionado III”. 

Gênero (3) Competências e habilidades a 

serem desenvolvidas; indicado 

nas ementas das unidades 

curriculares “Fundamentos 
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socioantropológicos aplicados à 

Educação Física” e “Jogos e 

brincadeiras”. 

Sexualidade, sexual  

e/ou sexo (1) 

Competências e habilidades a 

serem desenvolvidas.  

Geografia 

 

2018 Direitos Humanos (3) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Articulação entre 

conteúdos de unidades 

curriculares específicas; 

indicado na ementa da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (2)  

Indicado na ementa da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Diversidade (27) Promoção de direitos e respeito 

às diferenças; ao citar “PIBID 

Diversidade” e a unidade 

curricular “Educação e 

diversidade”; indicado na 

ementa e bibliografia da unidade 

curricular “Educação e 

diversidade”; indicado na 

bibliografia da unidade 

curricular “LIBRAS”. 

Gênero (2) Indicado na ementa da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Sexualidade, sexual 

e/ou sexo (1) 

Indicado na bibliografia 

complementar da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Música 

 

2018 Direitos Humanos (2) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; indicado na ementa 

da unidade curricular “Educação 

e Diversidade”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (3) 

Indicado na ementa da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade” e na bibliografia 

complementar da unidade 

curricular “LIBRAS”.  

Diversidade (68) Ao citar a unidade curricular 

“Educação e diversidade” (60 

vezes); Promoção de direitos e 

respeito às diferenças; indicado 

na ementa e na bibliografia da 

unidade curricular “Educação e 

Diversidade”. 

Gênero (4) Superação de exclusões sociais; 

indicado na ementa da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”. 
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Sexualidade, sexual  

e/ou sexo (4)  

Superação de exclusões sociais; 

indicado nas bibliografias 

complementares das unidades 

curriculares “Psicologia da 

educação I” e “Educação e 

Diversidade”. 

Teatro 

 

2019 Direitos Humanos (9) Indicando a utilização da 

“Resolução que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos 

Humanos” para elaboração do 

documento; Valorização das 

diferenças; ao citar grupos de 

pesquisas e projetos de extensão 

relacionados à temática; 

indicado nas ementas das 

unidades curriculares “Ética” e 

“Educação e Diversidade”. 

Indicado nas bibliografias 

complementares das unidades 

curriculares “História da 

educação” e “Políticas públicas 

em educação e cultura”. 

Discriminação e/ou 

Preconceito (6) 

Superação de discriminações e 

preconceitos; indicado na 

ementa da unidade curricular 

“Educação e diversidade”. 

Diversidade (34) Valorização das diferenças e 

promoção de direitos; ao citar as 

unidades curriculares “História 

do espetáculo: teatro e 

diversidade de gênero e sexual”, 

“Educação e diversidade” e 

grupos de pesquisa e programa 

de extensão relacionados à 

temática; indicado nas ementas 

das unidades curriculares 

“Ética” e “Educação e 

Diversidade”, “História do 

espetáculo: teatro e diversidade 

de gênero e sexual”; indicado na 

bibliografia básica da unidade 

curricular “Educação e 

Diversidade”.  

Gênero (20) Comprometimento com as 

questões, valorização das 

diferenças e promoção de 

direitos; Ao citar a unidade 

curricular “História do 

espetáculo: teatro e diversidade 

de gênero e sexual”; Indicado 

nas ementas das unidades 

curriculares “Educação e 

Diversidade” e História do 

espetáculo: teatro e diversidade 

de gênero e sexual”; Indicado 

nas bibliografias das unidades 

curriculares de “Arte Educação: 

formação de professores em 

artes: memórias e narrativas” e 
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“História do espetáculo: teatro e 

diversidade de gênero e sexual”. 

Sexualidade, sexual 

e/ou sexo (18) 

Valorização das diferenças e 

promoção de direitos; ao citas a 

unidade curricular “História do 

espetáculo: teatro e diversidade 

de gênero e sexual”; indicado 

nas bibliografias das unidades 

curriculares “Educação e 

Diversidade” e “História do 

espetáculo: teatro e diversidade 

de gênero e sexual”; indicado na 

ementa da unidade curricular 

“História do espetáculo: teatro e 

diversidade de gênero e sexual”. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos PPCs de cursos em licenciatura da UFSJ, disponível no site de 

cada colegiado (UFSJ, 2019) 

 

 Acreditamos que a ausência total do tratamento de termos como os de gênero, 

diversidade e sexualidade em alguns PPCs das licenciaturas apresentadas acima, pode ser 

consequência de falácias no campo do gênero e da sexualidade, como a da ideologia de 

gênero. O movimento provocado por essa discussão mobilizou organizações 

conservadoras e religiosas que eram contra a inserção de termos como o de gênero em 

documentos educacionais, com o objetivo de “fazer com que gênero e sexualidade sejam 

considerados temas não escolares” (PARAÍSO, 2018, p. 23). Com a distorção do que era 

proposto pelo PNE, a situação desdobrou-se de tal forma, que ocasionou a retirada de 

termos como os de gênero e de orientação sexual de documentos educacionais.  

 

Trata-se de uma avalanche de ideias reacionárias que busca inundar a todos e 

todas com moralismos, divisões naturalizadas, identidades fixas, 

generificações hierárquicas, silêncios interessados, ódios destruidores, 

omissões desastrosas, retrocessos inaceitáveis (PARAÍSO, 2018, p. 25). 
  

A partir da análise dos documentos, com exceção dos PPCs dos cursos de Ciências 

Biológicas e Pedagogia, todos os outros indicam como base legal para sua elaboração a 

Resolução CNE/CP 01/2012 que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos. Tais diretrizes devem ser observadas pelos sistemas de ensino e suas 

instituições e consideradas na construção dos PPCs das Instituições de Educação Superior 

(BRASIL, 2012). Visando à mudança e à transformação social, a Educação em Direitos 

Humanos, como indicado no art. 3º dessa resolução, fundamenta-se em alguns princípios, 

dos quais destacamos a dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e 

valorização das diferenças e da diversidade, laicidade do Estado e democracia na 

educação (BRASIL, 2012).  
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 Segundo o art. 7º da resolução, “a inserção dos conhecimentos concernentes à 

Educação em Direitos Humanos na organização dos currículos da educação básica e da 

educação superior poderá ocorrer das seguintes formas”: 

 

I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente; 

II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar; 

III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade 

(BRASIL, 2012). 

  

Além dessas, a resolução prevê outras formas de inserção da Educação em 

Direitos Humanos nos currículos da educação básica e da educação superior, “desde que 

observadas as especificidades dos níveis e modalidade da Educação Nacional” (BRASIL, 

2012). Ainda segundo o documento, de acordo com seu art. 8º, “a Educação em Direitos 

Humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos(as) os(as) profissionais 

da educação, sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a esses 

profissionais” (BRASIL, 2012). 

 Vale ressaltar que, mesmo sem indicar a resolução que estabelece diretrizes para 

a Educação em Direitos Humanos em seus projetos pedagógicos, o curso de Ciências 

Biológicas tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos como bibliografia 

complementar de duas unidades curriculares: “Biodiversidade e Cultura” e “Bioética”. 

As discussões que a unidade curricular “Biodiversidade e Cultura” traz, referente aos 

Direitos Humanos, estão ligadas à educação ambiental e às relações étnicos-raciais, bem 

como o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Já na unidade curricular 

“Bioética”, os Direitos Humanos aparecem em articulação com questões éticas no ramo 

da biologia, saúde, filosofia e direito. Ao que diz respeito ao curso de Pedagogia, pode 

ser que emerja o debate de questões relacionadas aos Direitos Humanos na unidade 

curricular “Educação Inclusiva”, mas o documento não apresenta isso explicitamente. 

 O curso de licenciatura em Teatro da UFSJ, em seu PPC, parece se importar mais 

com questões referentes aos Direitos Humanos. Originário de um Grupo de Pesquisa 

implementado em 1992, o curso teve início em 2009 na UFSJ. Atualmente, por meio de 

discussões em unidades curriculares como “Ética” e “Educação e diversidade”, grupos de 

pesquisa e projetos de extensão ligados ao campo, o curso contempla a valorização das 

diferenças e a promoção de direitos no âmbito do gênero e da sexualidade. Além disso, 

há a Declaração Universal dos Direitos Humanos como bibliografia complementar de 
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duas unidades curriculares: “História da educação” e “Políticas públicas em educação e 

cultura”.  

 Grande parte dos cursos de licenciatura apresentam o debate de questões 

relacionadas aos Direitos Humanos nas ementas da unidade curricular “Educação e 

diversidade”, objetivando a superação de exclusões, promoção de direitos, respeito às 

diferenças e acolhimento da diversidade. A questão é: superação de exclusões de quais 

sujeitos? Promoção de direitos para quais sujeitos? Promover o respeito a quais sujeitos? 

Quais sujeitos acolher? De acordo com a análise do PPC de cada curso, podemos 

confirmar que nem todas as questões que constituem os sujeitos e promovem sua exclusão 

e opressão pela sociedade são citadas ou indicadas nos discursos de respeito e tolerância 

apresentados pelos documentos.  

 O que é o caso dos PPCs dos cursos de Matemática, Ciências Biológicas, 

Filosofia, História, Pedagogia, Química e Geografia. Esses cursos, ao trazerem uma 

discussão sobre superação de exclusões, promoção de direitos, respeito às diferenças ou 

acolhimento da diversidade, não citam a questão da sexualidade em seus projetos 

pedagógicos. É importante ressaltar aqui que sexualidade também constitui os sujeitos, 

assim como outras questões – de gênero, classe social, etnia, raça, geração, etc. Pode 

acontecer que, ao propor uma discussão sobre gênero, sexualidade entre em pauta. Mas, 

é importante entender que, mesmo uma questão estando articulada a outra, gênero e 

sexualidade são questões diferentes e, dependendo da situação proposta, necessitam de 

uma análise individual.  

 

Repetidos por todo mundo, nas mais diferentes situações, nas práticas 

cotidianas, na mídia, na escola, etc., muitas vezes esses termos aparecem 

juntos, numa indicação de que são dimensões da vida extremamente 

articuladas. Concordo com isso, mas acho que se pode dizer que entre gênero 

e sexualidade, mais do que articulações há, muitas vezes, embaralhamentos, 

misturas, confusões (LOURO, 2011, p. 2). 

 Os PPCs dos cursos de Física, Letras – Inglês, Letras – Português, Educação 

Física, Música e Teatro, ao proporem uma discussão pautada na superação de exclusões, 

promoção de direitos, respeito às diferenças ou acolhimento da diversidade, levam em 

conta não apenas questões relacionadas à gênero, mas também à sexualidade. Nesses 

documentos, os termos “sexualidade” ou “sexual” – ao se referir à diversidade sexual – 

não são indicados nas referências bibliográficas em determinadas unidades curriculares, 

mas como conhecimentos necessários no campo das competências e habilidades a serem 

adquiridas. 
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  O PPC do curso de Teatro, ao reconhecer que ensinar não é simplesmente 

transferir conhecimento, traz em sua metodologia de ensino à rejeição à discriminação. 

Além disso, os documentos de outros cursos – exceto os dos cursos de Ciências 

Biológicas, Letras - Inglês, Pedagogia e Educação Física – indicam o combate aos 

preconceitos e às discriminações na ementa da unidade curricular “Educação e 

diversidade”. Percebemos que o debate de questões relacionadas aos Direitos Humanos, 

especificamente o debate de questões ligadas a gênero e sexualidade, se concentram na 

unidade curricular “Educação e diversidade”, o que faz dela uma forte contribuinte para 

a inserção da Educação em Direitos Humanos na formação de professores. 

 Após essa breve análise sobre como os PPCs dos cursos de licenciatura oferecidos 

pela UFSJ se posicionam frente às temáticas que norteiam nossos estudos, direcionamos 

o foco de nossa análise aos documentos dos cursos de Ciências Biológicas, Educação 

Física, Matemática e Letras. A opção por uma análise um pouco mais detalhada dos 

documentos curriculares desses cursos específicos se deu diante alguns pressupostos: Em 

relação ao curso de i) Ciências Biológicas, partimos do pressuposto de que, como são os 

professores de Ciências/Biologia que ensinam a anatomia humana e seus desdobramentos 

(como, por exemplo, o sistema reprodutor), a ocorrência de questionamentos em relação 

ao corpo, orientação/atração sexual, gênero e suas expressões, pode vir a acontecer com 

mais frequência; acerca da escolha do curso de ii) Educação Física,, deve-se aos 

momentos de interação social e de contato físico vividos entre os alunos e alunas durante 

as práticas de esportes ou brincadeiras. Além disso, é notória a difusão de normas 

heteronormativas nas aulas de educação física: os meninos jogam futebol e as meninas 

jogam vôlei. A atividade/brincadeira é designada de acordo com o sexo do aluno; 

finalmente, em relação aos cursos de iii) Letras (língua portuguesa e suas literaturas) e 

Matemática, ressaltamos o fato de serem disciplinas de maior carga horária no ensino 

básico. Dessa forma, professores dessas áreas se fazem mais presentes na vida de seus 

alunos e alunas. 

Prosseguimos com a análise da indicação de termos que sinalizem o debate sobre 

gênero e sexualidade; base legal para elaboração; perfil do egresso; competências e 

habilidades; unidades curriculares; ementas; objetivos; bibliografias básicas e 

complementares. O PPC do curso de Ciências Biológicas, considera no tópico Perfil do 

egresso, competências e habilidades, que as/os alunas/os tenham uma formação 

humanística que lhes permita “respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos que 
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direta ou indiretamente são alvo do resultado de suas atividades” (UFSJ, PPC CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS, 2014, p. 11). 

Diante do perfil que se espera do egresso do curso em Ciências Biológicas e por 

meio da leitura e análise de seu PPC, na passagem “respeitar o direito à vida e ao bem-

estar dos cidadãos”, notamos que, nem todos os sujeitos estão incluídos quando “vida” e 

“cidadãos” são citados. Como argumenta Butler (2018), “há “sujeitos” que não são 

exatamente reconhecíveis como sujeitos e há “vidas” que dificilmente – ou, melhor 

dizendo, nunca – são reconhecidas como vidas” (BUTLER, 2018, p. 17).  

 Podemos afirmar isso já que, no decorrer do documento, nada se diz a respeito de 

grupos sub-representados no âmbito do gênero e da sexualidade. Enquanto palavras como 

“vida” e “cidadãos” forem citadas e questões constitutivas dos sujeitos forem silenciadas, 

as normas hegemônicas continuam a predominar nos documentos curriculares. Apenas 

algumas vidas continuam sendo reconhecidas, apreendidas, por esses documentos. “Uma 

vida tem que ser inteligível como uma vida, tem de ser conformar com certas concepções 

do que é a vida, a fim de se tornar reconhecível” (BUTLER, 2018, p. 21).   

 Além disso, entendemos que os egressos estejam preparados para engajarem na 

“luta pela cidadania como condição para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e responsável” (UFSJ, PPC CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 2014, p. 11). 

Cidadania é deixar de ser invisível. Enquanto questões de gênero e sexualidade se mantêm 

invisíveis nos documentos curriculares, sujeitos marcados por essas questões também 

continuam invisíveis no processo de formação. A invisibilidade de pautas que não estão 

de acordo com a norma hegemônica, facilita o discurso por uma sociedade mais justa e 

democrática, na medida em que desconsidera a diversidade de sujeitos. Diversidade é 

diferença e “a diferença pode resultar em desigualdade, exploração e opressão” 

(JUNQUEIRA, 2014, p. 5). Quando não se discute diversidade de sujeitos, não se discute 

desigualdade, exploração e opressão. Como, então, contribuir para a construção de uma 

sociedade justa e democrática sem discutir desigualdade, exploração e opressão? 

  Assim como Moraes e Fernandes (2017), ao tentarem encontrar referências à 

diversidade sexual no currículo do curso de Ciências Biológicas da UFSJ, encontramos 

um vasto e silencioso vazio, ao buscar indícios do tratamento de questões referentes a 

gênero e sexualidade no referido documento. Além disso, compartilhamos das mesmas 

inquietações dos autores, ao afirmarem que: 
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É perceptível, ainda no PPC, que nas unidades curriculares que dizem respeito 

aos fundamentos específicos em Ciências Biológicas (principalmente), é bem 

provável que a normatividade seja experimentada cotidianamente por meio da 

associação da sexualidade à natureza ou à biologia (MORAES, FERNANDES, 

2017, p. 3). 

  

 Sem a inclusão do debate dessas questões nas competências e habilidades ou em 

ementas, objetivos e bibliografias de unidades curriculares, o documento expressa “a 

cultura do grupo culturalmente e socialmente dominante” (SILVA, 1999, p. 88). 

Parafraseando Louro (2018), esse lugar de conhecimentos mantém-se, em relação a 

gênero e sexualidade, como um lugar do desconhecimento e da ignorância. Como efeitos, 

contribuem para a manutenção de posições de sujeitos específicos, bem como para a 

manutenção das relações hierárquicas e assimétricas entre os sujeitos (SILVA, 2006). 

 É importante ressaltar que o PPC do curso de Ciências Biológicas foi publicado 

no ano de 2014, data anterior ao ano de publicação da resolução que definiu as atuais 

DCN para os cursos de formação de professoras e professores. Diante disso, esperamos 

que o documento passe por uma reestruturação ou que um novo documento seja elaborado 

tendo em vista questões referentes aos Direitos Humanos, bem como indicando o debate 

de questões relacionadas a gênero e sexualidade em determinadas unidades curriculares 

ou em programas e projetos de extensão. 

 Já o PPC do curso de Matemática foi publicado no ano de 2019, quatro anos após 

a instituição das DCN de 2015, utilizando-a, dessa forma, para a elaboração do referido 

documento. Sobre o perfil profissional do egresso, nada se encontra a respeito de uma 

educação que se volte aos Direitos Humanos, visando a construção de uma sociedade 

justa e democrática. Porém, o documento prevê como competências e habilidades, que o 

discente seja agente de transformação na escola e na comunidade em que está inserido. 

Observamos que a palavra “transformação” é apresentada sem mais referências, a qual 

ousamos apreender numa perspectiva freiriana de educação. Perspectiva essa que critica 

uma educação embasada na mera transmissão de conteúdos, denominada de “educação 

bancária” por Freire (1987). 

 Ao objetivar a transformação por meio da educação, é necessária uma inserção 

crítica na realidade (FREIRE, 1987). Como diz Freire (1987), “o mero reconhecimento 

de uma realidade que não leve a esta inserção crítica (ação já) não conduz a nenhuma 

transformação da realidade objetiva” (FREIRE, 1987, p. 21). Diante disso, não é possível 

transformar a sociedade apenas com o domínio de conteúdos matemáticos. Pode estar aí 

a razão para o silenciamento e omissão de outros saberes, de outros sujeitos, nos 
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documentos dos cursos de Ciências Biológicas e Matemática. Entendendo o currículo 

como campo de poder, as classes dominantes sabem muito bem que essa ‘inserção crítica’ 

de sujeitos oprimidos na realidade opressora, em nada pode a elas interessar. O que lhes 

interessa, “pelo contrário, é a permanência delas em seu estado de ‘imersão’ em que, de 

modo geral, se encontram impotentes em face da realidade opressora, como ‘situação 

limite, que lhes parece intransponível” (FREIRE, 1987, p. 22). 

 Não pretendemos aqui culpar a comissão de docentes responsáveis pela 

elaboração do documento, tampouco apontá-los com os opressores. Devemos reconhecer 

as estratégias dos grupos que realmente estão no poder. A classe docente, assim como os 

sujeitos que fogem das normas hegemônicas e não são citados nos documentos em 

nenhuma perspectiva, também se encaixa no polo oprimido. É claro que em proporções 

diferentes: alguns mais e outros menos. As relações de poder que circunscrevem as 

políticas curriculares são estratégicas e sabem de que maneira operar para garantirem sua 

manutenção.  

 De acordo com a estrutura e organização da matriz curricular do curso de 

Matemática, 

 

os conteúdos de promoção de direitos, diversidade, inclusão e acessibilidade 

são abordados nas disciplinas: Educação e Diversidade, Etnomatemáticas, 

Gestão e Cotidiano Escolar, História da Matemática, Políticas Educacionais no 

Brasil, Seminários de Prática Pedagógica. Além disso, os discentes são 

incentivados a participar de ações e projetos institucionais relacionados aos 

temas mencionados (UFSJ, PPC MATEMÁTICA, 2019, p. 18). 

 

 A partir da análise das ementas das unidades curriculares citadas acima, 

constatamos que, de fato, na unidade curricular “Educação e diversidade”, propõe-se uma 

discussão de conteúdos referentes à promoção de direitos e à diversidade. Referenciada 

por autores como Arroyo (2012), Serres (1993) e Silva (2018), a unidade curricular indica 

a discussão sobre diversidade, alteridade, desigualdades e diferenças no espaço escolar 

em relação a gênero, etnia, geração e pessoas com deficiência, objetivando 

 

pensar sobre a diversidade cultural do Brasil e suas tensões; discutir aspectos 

da inclusão educacional e do respeito ao outro, acolhendo a diversidade; 

refletir sobre a formação étnica da nação brasileira; analisar políticas de 

inclusão social e de respeito à diversidade, políticas de ações afirmativas; 

discutir a inclusão na escola pública como um direito de todos(as) (UFSJ, PPC 

MATEMÁTICA, 2019, p. 51). 
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 É importante nos atentarmos ao fato de que “nem todos os atos de conhecer são 

atos de reconhecimento” (BUTLER, 2018, p. 21). O ato de conhecer pode estar ligado 

apenas à incorporação do sujeito nos textos dos documentos superficialmente: “está ali 

por estar; ser apresentado sem mais análises” (BUTLER, 2018, p. 21). Para o 

reconhecimento de sujeitos é preciso explorá-los, perfilha-los, buscar incluí-los não de 

forma superficial, mas de modo que permita admiti-los como legítimos, como parte 

constituinte da diversidade que é citada. 

 As ementas das outras unidades curriculares indicadas como campo de discussão 

de questões relacionadas aos Direitos Humanos, promoção de direitos e diversidade, não 

citam explicitamente tais questões, bem como, não apresentam em seus referenciais 

teóricos, bibliografias específicas sobre o tratamento dessas. Espera-se, no entanto, que 

essas discussões entrem na pauta em articulação com outros campos de saberes de outras 

formas ou por meio de experiências levadas às discussões por discentes. 

 Segundo o PPC do curso de Educação Física, publicado no ano de 2017, o curso 

objetiva, por meio das disciplinas, programas e projetos oferecidos, que os/as discentes 

 

apresentem conhecimento para introduzir os temas dos direitos humanos, 

diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 

educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas, nas práticas pedagógicas da 

Educação Física na escola (UFSJ, PPC EDUCAÇÃO FÍSICA, 2017, p. 11).  
 

 De modo que esses objetivos sejam alcançados, o documento indica em sua 

estrutura e organização curricular, que conteúdos referentes à Educação para os Direitos 

Humanos são lecionados na unidade curricular “Educação e diversidade”.  Porém, o 

projeto não apresenta “Educação e diversidade” como uma unidade curricular específica. 

O termo aparece na ementa da unidade curricular “Psicologia da educação”, sem 

referências bibliográficas ou objetivos que sinalizem para o tratamento de questões 

relacionadas à Educação para os Direitos Humanos.  

 De acordo com a ementa da unidade curricular “Introdução à docência”, lê-se que 

a disciplina busca levar aos ingressantes o entendimento das relações entre educação, 

diversidade e direitos humanos. No entanto, novamente, não há sinalizações nos 

referenciais teóricos ou nos objetivos indicados da disciplina sobre o tratamento dessas 

questões. Nota-se, então, que, mesmo que o documento indique termos como “gênero”, 

“sexualidade”, “Direitos Humanos” e “diversidade”, não são apresentadas orientações ou 

sinalizações acerca de onde e de que maneira questões como essas serão tratadas. 
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 O PPC do curso de Letras foi publicado no ano de 2019. Ele apresenta como 

competências e habilidades a serem desenvolvidas por discentes a capacidade de 

identificação de questões e problemas educacionais com posturas investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir para a 

superação de exclusões sociais, de gênero, sexuais e outras. Além disso, espera-se que os 

egressos demonstrem consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

de gênero, sexual, dentre outras. Como meio para atingir tais objetivos, indica em sua 

organização e estrutura curricular, que as temáticas relacionadas à Educação em Direitos 

Humanos são tratadas transversalmente, em determinadas disciplinas. Dessa forma, essas 

temáticas são abordadas como conteúdos no interior de algumas disciplinas como, por 

exemplo, nas unidades curriculares “Educação e diversidade” e “Identidade, diferença e 

gênero”.  

 A unidade curricular “Identidade, diferença e gênero”, é apresentada em sua 

ementa como um campo que pode contribuir bastante para a inserção de discussões 

referentes a gênero e sexualidade na formação de seus ingressantes. Referenciada por 

autoras da área como Hollanda (1984), Louro (1997), Pedro e Grossi (1998), a unidade 

curricular prevê discussões a respeito de feminismos; gênero, sexualidade e educação 

numa perspectiva pós-estruturalista; masculinidades e feminilidades. Com isso, tem em 

vista a preparação de material didático de leitura crítica sobre as diferenças identitárias 

com relação a etnias, gêneros e transgêneros. 

 Já a unidade curricular “Educação e diversidade” apresenta uma discussão mais 

geral em relação à diversidade, não apontando assuntos específicos para a discussão e 

problematização. A unidade traz ainda como objetivo, a discussão de aspectos da inclusão 

educacional e o respeito ao outro, acolhendo a diversidade, além de analisar políticas de 

inclusão social e de respeito à diversidade. Notamos que, mesmo que o documento não 

aborde diretamente questões como gênero e sexualidade, provavelmente essas discussões 

entram em pauta por meio do debate sobre diversidade, sujeitos e inclusão.   

 A partir da análise desses documentos que orientam a formação docente, a 

presença de termos como “sexualidade”, “gênero”, “diversidade”, e 

“discriminação/preconceito” nas DCN e em alguns PPC – mesmo que às vezes 

superficialmente – são sinalizações importantes e de grande contribuição para a luta por 

uma educação e sociedade menos excludente, desigual e opressora. Acreditamos que as 

temáticas de gênero e sexualidade ainda são tabus na prática educativa, o que inclui a 

formação de professores nas licenciaturas.  
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Lutamos, assim, para que o tema gênero/sexualidade, que já ganhou espaço 

importante em investigações de diferentes campos do conhecimento, ganhe 

também espaço definitivo nos currículos, de modo problematizador, tendo 

como objetivo o acolhimento e a expansão da diferença (PARAÍSO, 2018, p. 

25) 
 

 Pesquisas que à visam compreensão das concepções, preconceitos e abordagens 

no cotidiano escolar se fazem necessárias continuamente para avançarmos na construção 

de uma escola libertadora e uma sociedade democrática. 
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5 GÊNERO E SEXUALIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

  

Para que possamos avançar na construção de uma escola libertadora, no âmbito do 

gênero e da sexualidade, além da compreensão das concepções, preconceitos e 

abordagens do cotidiano escolar, é necessário, o enfrentamento aos discursos 

conservadores sobre tais questões que emergem nos dias atuais. Engajados ativamente na 

recuperação de valores e de práticas tradicionais (LOURO, 2018), esses discursos vêm 

ganhando força e espaço na educação, ameaçando conquistas e direitos no campo do 

gênero e da sexualidade, em todas as esferas da sociedade e, principalmente, no âmbito 

educacional.  

 Enquanto discursos sobre gênero e sexualidade se multiplicam, outras respostas e 

novos tipos de intervenções sociais e políticas são inventadas (LOURO, 2018). Como o 

Movimento Escola sem Partido (MESP), que se descreve como sendo “uma iniciativa 

conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-

ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior” 

(ESCOLA SEM PARTIDO, 2020, s/p). Além de estimular a censura e o silenciamento 

de questões como as que aqui abordamos em discussões dentro da sala de aula, o 

programa desconsidera a autonomia do professor, na medida em que incentiva sua 

denúncia por alunas/os, considerados como “vítimas de doutrinação”, enquanto difama 

seu papel e sua prática, ao usar expressões pejorativas como a “militantes disfarçados de 

professores”. 

 Respostas como essas são “inventadas” com o objetivo de manter certos grupos 

de sujeitos no poder, no controle, e privar a ascensão de outros. Essa disputa de 

conhecimentos, discursos e saberes válidos, diz muito sobre quais sujeitos importam e 

quais não importam no campo educacional e na sociedade como um todo. Quando 

discussões sobre questões de gênero e sexualidade são tomadas por alguns grupos como 

“doutrinação ideológica”, isso confirma o não reconhecimento de tais questões como 

constitutivas dos sujeitos e também o não reconhecimento de sujeitos outros. Dessa 

forma, esses discursos não reconhecem sujeitos que são constituídos de diferentes formas 

por essas questões, sujeitos que desviam das normas hegemônicas impostas. Como afirma 

Louro (2018, p. 40): “aprendemos, todos, em meio a (e com) essas disputas”.  

 No entanto, assim como as respostas, novas resistências são inventadas no bojo 

da multiplicação e renovação de discursos reacionários sobre gênero e sexualidade. 
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Mesmo que, às vezes, superficialmente, com a presença de termos como “direitos 

humanos”, “gênero” ou “sexualidade” nas DCN e em alguns PPC de licenciatura da 

UFSJ, somos respaldados legalmente para o tratamento e discussão de tais questões – as 

mesmas denunciadas pelo MESP – na formação e prática docente. Diante disso, resta aos 

cursos de licenciatura assumirem compromissos com o tratamento de tais questões, como 

forma de resistência e enfrentamento não só ao MESP, mas a todo tipo de discursos 

conservadores e reacionários que buscam o silenciamento e eliminação deste tipo de 

debate. 

 “Somos sujeitos de muitas identidades” (LOURO, 2018, p. 13). Então, não 

podemos ter nossos professores se formando, por meio de processos que consideram os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem como iguais, universais, 

segundos normas heteronormativas que predominam. Enquanto isso acontecer, a escola 

continuará com o disciplinamento dos corpos e exercendo sua pedagogia da sexualidade, 

negando formas que não se encaixam em um padrão heteronormativo e deixando marcas 

nos sujeitos que passam por ela (LOURO, 2018). 

 

Por isso, possivelmente, as marcas mais permanentes que atribuímos às escolas 

não se referem aos conteúdos programáticos que elas possam nos ter 

apresentado, mas sim se referem a situações do dia a dia, e experiências 

comuns ou extraordinárias que vivemos no seu interior, com colegas, com 

professoras e professores. As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, dessas 

instituições têm a ver com as formas como construímos nossas identidades 

sociais, especialmente nossa identidade de gênero e sexual (LOURO, 2018, p. 

22). 

  

Essas marcas aprisionam os sujeitos “diferentes” e se fazem presentes durante 

todo o desenvolvimento humano. Difíceis de serem apagadas de seus corpos, são 

reconhecidas e legitimadas pela sociedade. São concebidas como necessárias para a 

manutenção de normas e práticas sociais hegemônicas. Enquanto instâncias como a 

escola adiam a atenção sobre a sexualidade, sujeitos que não são constituídos de acordo 

com as normas legitimadas, aprendem a vergonha e a culpa, enquanto experimentam a 

censura e o controle (LOURO, 2018). Como nos propõe Louro (2018), enquanto 

acreditarmos na sexualidade como sendo apenas um assunto privado, não perceberemos 

sua dimensão social e política. 

 Como, então, enquanto professores, podemos contribuir para a libertação e o não 

aprisionamento de outros sujeitos? Como nos posicionarmos como linhas de fuga e, dessa 

forma, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e cidadã para todas e 
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todos? Pretendemos, diante dos discursos de “igualdade, tolerância e construção de uma 

sociedade justa” que se faz presente em meio ao sistema educacional, conhecer e 

compreender quais são os caminhos propostos para o alcance de tais metas, buscando 

compreender se tais caminhos e propostas são coerentes com esses discursos. Não se 

pode, por exemplo, objetivar a contribuição para a construção de uma sociedade mais 

justa, sem que sejam discutidas questões relacionadas aos sujeitos que são oprimidos e 

marginalizados pela sociedade. Se assim for, construir uma sociedade mais justa para 

quem? 

 Como a prática reflete a formação docente, propomos aqui uma análise acerca de 

como estão sendo formados professoras e professores frente às questões de gênero e 

sexualidade e como práticas e discursos nesse campo (re)produzem desigualdades, 

diferenças e hierarquizações no âmbito do gênero e da sexualidade. Para tal análise, 

tomamos o curso de licenciatura em Matemática da UFSJ como campo de investigação. 

Com base na análise de seu PPC, constatamos que, de acordo com os textos presentes nas 

ementas das unidades curriculares, questões de gênero e sexualidade não são 

explicitamente indicadas. O documento indica que questões relacionadas à Educação para 

os Direitos Humanos são abordadas na unidade curricular “Educação e diversidade”, bem 

como a discussão sobre desigualdade e diferença no espaço escolar em relação ao gênero. 

 Diante disso, tendo o documento sinalizando a possibilidade de tratamento e 

emersão de questões que norteiam nossos estudos, partimos para a análise de como isso 

se concretiza no processo de formação de professoras e professores de matemática, na 

medida em que analisamos situações que podem ser reflexo de uma matemática 

excludente, no âmbito do gênero e da sexualidade, no processo de formação docente. Para 

essa análise, adotamos o grupo focal, acreditando na coerência entre a técnica de pesquisa 

com os objetivos propostos. Referenciados por Gatti (2005), seguimos algumas 

orientações sobre a técnica, como o papel do mediador e o desenvolvimento do processo 

grupal, composição do grupo, local das sessões, registros das interações e análises dos 

dados. 

  É importante ressaltar aqui que o PPC vigente do curso de Matemática da UFSJ 

foi publicado no ano de 2019 com alterações em relação ao documento que vigorava 

anteriormente, mas foi somente no segundo semestre de 2019 que ocorreram as alterações 

propostas pelo novo PPC na estrutura e organização curricular do curso. As unidades 

curriculares que sinalizam o debate e as discussões de temáticas como as aqui abordadas, 

são indicadas somente no novo documento, a partir das DCN de 2015. Ou seja, os sujeitos 
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que participaram da presente pesquisa se formaram de acordo com o PPC anterior ao 

atualmente vigente e analisado anteriormente neste estudo. As discussões acerca do 

processo de formação de professoras e professores de matemática da UFSJ, não refletem, 

dessa forma, o atual PPC do curso de Matemática, mas o anterior a ele.  

 

5.1 COM A PALAVRA, AS/OS DISCENTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

 

“Tem dias que a gente se sente. 

Como quem partiu ou morreu. 

A gente estancou de repente. 

Ou foi o mundo então que cresceu. 

A gente quer ter voz ativa. 

No nosso destino mandar. 

Mas eis que chega a roda-viva. 

E carrega o destino pra lá.” 

(Chico Buarque De Hollanda) 

 

O processo de pesquisa e escrita do presente estudo se deu, em sua maior parte, 

durante uma pandemia. Até o presente momento, o Brasil deixou uma marca de mais de 

meio milhão de vidas perdidas pela Covid-19. A preocupação segue sendo uma só: lutar 

e garantir a vida de sujeitos que são mais afetados por essa situação. Pessoas seguem 

morrendo por uma doença que já poderia ter sido controlada se não fosse a negligência 

daqueles que deveriam se encarregar de nos proteger. Precisamos de vacina para todas e 

todos. É uma preocupação que, diante das outras, nos deixa com um sentimento de 

impotência. “Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu”.   

Mesmo diante de um cenário precário e de um Brasil que, a cada dia, contribui 

para o desesperançar, seguimos firmes! Seguimos com e recrutando vozes ativas para 

(re)pensar o presente, enquanto pensamos em nossos destinos como professoras e 

professores de matemática. Não importa quantas rodas vivas chegaram e arrastaram 

nossos destinos, seguiremos com o desejo de construção de um futuro, enquanto 

refletimos sobre os rumos que estamos tomando. Afinal, como bem complementa a banda 

Francisco, el Hombre: “A roda girará. Outro dia vai nascer. Apesar de você. Apesar de 

você.”.  
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Apresentamos, a seguir, uma discussão sobre algumas vozes ativas, sobre os 

diálogos estabelecidos durante o grupo focal entre o pesquisador e discentes do curso de 

licenciatura em Matemática da UFSJ em articulação com alguns estudos de autoras e 

autores da área.  

 

5.1.1 Afinal, qual é o gênero da docência? Relações de gênero no processo de 

formação de professoras e professores de matemática. 

 

 Para o início da discussão, ao propor uma reflexão sobre como o curso se 

posiciona, frente às questões de gênero e sexualidade, no processo de formação docente, 

com a pergunta “vocês, enquanto quase professoras e professores de matemática, como 

são preparados diante dessas questões?” as/os discentes trouxeram, em uma perspectiva 

de denúncia, a ausência (quase) total da discussão e do debate da temática na formação 

inicial. Diante da pergunta, Viviane nos oferece um sorriso irônico, seguido da fala de 

Fernanda: “eu acho que a gente não vai ver esse tema tão cedo sendo discutido no curso” 

(Fernanda, RELATO GRUPO FOCAL). Além disso, a aluna comentou sobre 

oportunidades perdidas, por docentes, de problematizar e levar o debate para disciplinas, 

minicursos ou workshops promovidos pelo curso: 

 

Igual, a gente estava participando do workshop de Matemática, a palestra da 

mulher apareceu uma oportunidade de ela falar sobre a mulher. Nem é, nem 

estava incluso isso não... Aí quando ela foi falar, você tem que ver a discussão 

que foi. Quantas pessoas que tinham lá, Eduardo? (...) Tinha poucas pessoas, 

a palestra caiu assim, sobrou tempo e aconteceu a maior confusão, porque você 

via gente que qualquer coisa que falava achava que era demais, uns achavam 

que era de menos, outros ficavam calados, falavam “é melhor ficar calado 

mesmo” ... Foi uma coisinha assim que, aparentemente era só para cumprir o 

horário ali e pronto. E não entrou nem em questão, só falou que a mulher é 

pouco vista na Matemática, tem pouco reconhecimento, a gente quase não vê 

e já deu a maior confusão, os professores foram falar, tipo, o lado deles... e aí 

as mulheres entraram no meio e virou uma guerra (FERNANDA, RELATO 

GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Após Fernanda ter relatado o caso acima, houve alguns segundos de silêncio no 

grupo. Eduardo, interrompendo o silêncio, disse que não estava presente no evento no 

qual aconteceu a situação relatada, mas que havia ficado sabendo do “quebra pau”. 

Viviane, Rosilaine e Eduardo não comentaram nada a respeito da situação, de cabeça 

baixa ou com o olhar fixado em um ponto específico na sala, pareciam refletir acerca 

deste fato. Sobre a reação das pessoas que estavam presentes no evento, como relatado 

por Fernanda na citação acima, seria mesmo melhor ter ficado calado?   
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 Na tentativa de saber mais sobre o episódio narrado pela aluna Fernanda, 

conversamos com ela semanas depois da realização do grupo focal. Pedimos a ela que 

detalhasse mais sobre o acontecido. O contato com a aluna foi feito por um aplicativo de 

mensagens instantâneas, uma vez que o pesquisador possuía seu contato. Então, no dia 2 

de janeiro de 2020, por meio de uma mensagem de voz, solicitamos a ela que, se fosse 

possível, detalhasse mais a situação relatada durante o grupo focal. Tivemos a resposta 

da aluna por meio de duas mensagens de voz, as quais foram transcritas e analisadas. 

 Segundo Fernanda, inicialmente seria um outro professor que presidiria a palestra 

no evento, mas por alguns motivos pessoais ou profissionais, ele não pode estar presente 

na data marcada. Diante disso, uma professora se dispôs a presidir uma outra palestra no 

mesmo horário em que aconteceria a palestra desse professor. Porém, a temática abordada 

seria uma diferente da inicialmente planejada. Mesmo assim, os organizadores do 

workshop acataram a proposta e inseriram a nova palestra e palestrante no evento. 

 Ainda conforme Fernanda, como o evento abordava temáticas relacionados à 

Matemática Pura e Aplicada, a maioria dos professores dessa área eram homens, bem 

como os palestrantes cotados para o evento, constando apenas uma mulher no corpo de 

palestrantes. Este fato não promoveu um distanciamento da temática abordada pela 

palestrante “substituta”, que discutiu sobre o papel e a representatividade das mulheres 

na matemática. Ao propor uma discussão ao final da palestra, um dos pontos levantados 

por uma aluna que participou do evento como ouvinte, foi justamente a falta de 

palestrantes e professoras mulheres no evento, nas palestras, em minicursos, dentre outras 

atividades.  

Ao questionar a organização do evento sobre essa “falta” de mulheres na 

programação, a aluna teve a resposta de que professoras mulheres haviam sido 

convidadas, mas elas teriam negado os convites. No entanto, durante o evento, estavam 

presentes outras professoras da área que participaram como ouvintes da palestra que 

alegaram não ter sido convidadas para presidir minicursos ou palestras no evento. 

Alegaram ainda que não houve uma chamada para apresentações de trabalhos ou para 

ministrar minicursos ou palestras, que a organização escolheu pessoas específicas para a 

ocupação dessas vagas. Curiosamente, as pessoas escolhidas pela organização para a 

composição dos grupos de palestrantes, apresentadores de trabalhos e responsáveis por 

minicursos, eram, em sua grande maioria, homens.  

 Situações como essa podem ser reflexos de um tempo em que professoras eram 

vistas “como solteironas ou “tias”, como gentis normalistas, habilidosas alfabetizadoras, 
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modelos de virtudes, trabalhadoras da educação” (LOURO, 1997, p. 100). Somando isso 

ao status naturalizado à matemática como campo masculino, a professora que ensina 

matemática carrega um peso dobrado. Como propõem Souza e Fonseca (2010), ainda 

hoje, são produzidas e reproduzidas práticas discursivas que posicionam as mulheres 

como irracionais e, em contrapartida, 

 

tal produção posiciona os homens como “seres afeitos de razão”, portanto, 

“naturalmente bons em matemática”. Em consequência dessa sua “capacidade 

para o raciocínio”, os homens são considerados “naturalmente capazes para o 

mundo dos negócios e para o gerenciamento de suas vidas” e, muitas vezes, 

“das vidas das mulheres”. Assim, a história continua eternamente repetida; 

nessa história tem sido produzida como própria do masculino, como se 

estivesse na própria natureza masculina “ser bom em matemática” (SOUZA. 

FONSECA, 2010, p. 13). 

  

Diante disso, uma mulher não teria a capacidade de fazer algo mais além de 

simplesmente “educar” as crianças como forma de preparação para, então, que elas 

fossem entregues aos professores homens. Esses sim, eram considerados os “sábios 

mestres, exemplos de cidadãos” (LOURO, 1997, p. 100), dotados de conhecimentos, 

técnicas e práticas. Mesmo com a subversão desses papéis construídos e submetidos por 

mulheres, professoras, ao longo da história, situações como essas ainda são comuns. 

Como afirma Louro (1997), essas representações de professoras e professores produzem 

efeitos sobre os docentes e a sociedade até os dias atuais. 

 

Essas representações, embora por vezes conflitantes, tipificavam professoras e 

professores. De um modo talvez um tanto esquemático, se poderia dizer que a 

representação dominante do professor homem foi – e provavelmente ainda seja 

– mais ligada à autoridade e ao conhecimento, enquanto que a da professora 

mulher se vinculava mais ao cuidado e ao apoio “maternal” à aprendizagem 

dos/das alunos/as (LOURO, 1997, p. 107).  

  

Com base na luta das mulheres por representatividade e ocupação de espaços e 

cargos que não lhes eram permitidos – ou permitidos, porém segundo decisão e 

regulamentação masculina – e de contínua resistência a uma sociedade patriarcal, 

machista e sexista, as representações de professoras vieram se transformando. No 

magistério, elas adquirem, aos poucos, seus direitos: “podem ir para as praças públicas, 

fazer greves, levantar bandeiras e gritar palavras de ordem” (LOURO, 1989 apud 

LOURO, 1997, p.108). No campo matemático, têm que lidar com as naturalizações como 

a do cuidado como próprio da mulher, com práticas pedagógicas generificadas, com a 
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constante reafirmação de discursos como o de uma suposta superioridade masculina para 

a matemática, dentre outros fatores (SOUZA; FONSECA, 2010).  

 

Construindo formas organizativas novas, professores e professoras passam a 

se constituir diversamente, afastando-se, em parte, do caráter sacerdotal da 

atividade e buscando dar a essa atividade uma marca mais política e 

profissional. Paralelamente à emergência e à força das novas práticas sociais, 

as formas tradicionais continuam atuando; elas não são, apesar de tudo, 

completamente superadas ou apagadas (LOURO, 1997, p. 108). 

  

O movimento de procura por Fernanda para detalhar mais sobre a situação no 

workshop de Matemática, fez com que novas questões sobre o evento relatado por ela no 

encontro do grupo focal surgissem. Dentre elas, o relato de um professor da área que 

havia comentado não saber como “tratar” uma aluna dentro da sala de aula, afirmando ser 

difícil a relação com alunas. Uma outra aluna ouvinte, ofendida com o relato do professor, 

disse a ele que, se ele não soubesse como tratar uma aluna dentro da sala de aula, bastava 

tratá-la da mesma forma com a qual tratava seus alunos.  

Em resposta à ouvinte, o professor disse que não faria isso, pois para ele, o 

tratamento de aluno e aluna deveria ser diferente, pois homens e mulheres são sujeitos 

diferentes. Como justificativa, disse que a relação com alunos do sexo masculino 

comporta maior liberdade, com mais conversas e brincadeiras, o que com uma aluna não 

seria possível, visto que ela poderia interpretar de outra maneira. Esse participante 

completou ainda que já havia vivido situações em que alunas “davam em cima” dele na 

tentativa de conseguirem boas notas em provas ou trabalhos para serem aprovadas em 

determinadas disciplinas. Em contrapartida, a palestrante afirmou também já ter vivido e 

presenciado situações como aquela no início de sua carreira profissional, que esse tipo de 

situação não acontecia apenas nas relações aluna-professor, mas também era comum nas 

relações aluno-professora. 

 A discussão no referido evento chegou à problematização das relações de gênero 

no próprio Departamento de Matemática da UFSJ, entre professoras da área de Educação 

Matemática e professoras e professores da área de Matemática Pura e Aplicada. Essa 

situação nos permitiu compreender a importância do aparecimento de momentos de 

discussões, relacionados à temática, momentos escassos na cotidianidade do processo de 

formação de professoras e professores de matemática. 

 

Uma outra parte também que eles começaram a discutir coisas do 

departamento, da Matemática, porque na hora dessa palestra estavam algumas 
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professoras da educação. Elas comentaram que dentro do próprio 

departamento, dentro da própria universidade tem uma diferença... Que o 

pessoal da matemática pura desfaz... Começou a gerar muito tumulto... 

(FERNANDA, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Sem mais lembranças dos acontecimentos, Fernanda disse que depois de uma 

exposição sobre posturas e práticas aparentemente machistas e sexistas, por parte de 

professores do departamento (as quais ela não pontuou especificamente), próximo ao 

encerramento das discussões, a palestrante comentou que não esperava uma discussão tão 

polêmica como a que havia acontecido naquele momento. Já os organizadores, se 

comprometeram em repensar os convites e a programação das próximas edições do 

evento. 

 Analisando criticamente a situação relatada pela aluna sobre o workshop de 

Matemática, podemos concluir que, mesmo quando não são permitidos ou construídos 

momentos de discussões sobre relações de gênero no processo de formação docente do 

educador e da educadora matemática, tais discussões acabam emergindo em algumas 

situações. Essa manifestação inesperada, caracteriza tal discussão como polêmica ou, até 

mesmo radical, uma vez que surpreende e desestabiliza relações dadas como naturais no 

campo educacional matemático em um ambiente em que não se esperava tal 

manifestação.  

 Questionados sobre como se dão as relações de gênero no processo de formação 

docente, obtivemos os seguintes relatos das/o discentes Rosilaine, Fernanda e Reginaldo: 

 

Eu acho que os professores não distinguem muito a gente não. Eu acho que 

somos tratados todos iguais. Alguns professores têm preferência pelo Eduardo, 

mas a gente já sabe porque que é, né? Mas, fora isso, é todo mundo muito igual 

aqui. Sabe a (nome da professora) que deu (nome da disciplina) pra gente? Ela 

comentou comigo uma vez que no doutorado ou no mestrado, não sei, o 

professor duvidou dela. Falou assim que quem fazia as listas dela era o 

namorado dela, não era ela (ROSILAINE, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

 

Então, eu acho que a gente já escutou uns negócios desses. Aliás, eu já escutei 

que matemática é mais para homem do que para mulher aqui na universidade 

(FERNANDA, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 

Mas essa questão da matemática e a mulher é... se a gente for olhar a 

matemática no sentido da pesquisa, realmente é meio discrepante, você 

encontra mais homem que mulher mesmo. Mas, no sentido da educação básica, 

de professores, tem mais mulheres. Mas aí tem um contraponto, ouve-se dizer, 

eu não posso afirmar com toda certeza, que por muito tempo foi a profissão 

que a mulher podia sair de casa para exercer. Então, naturalmente, era de se 

esperar que teria mais mulheres como professoras na educação básica. Mas 

resta saber se elas, com certeza, foram impedidas de acessar o ensino na Pós-

Graduação, que certamente deve ter sido por muito tempo, como conta aquele 
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filme da Montessori, que teve muita dificuldade para conseguir concluir os 

estudos dela (REGINALDO, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Rosilaine comenta não ter percebido um tratamento diferenciado, direcionado a 

professoras e professores durante seu processo de formação. Porém, logo em seguida, diz 

que alguns professores têm preferência por um aluno, em especial, do sexo masculino: o 

Eduardo. Poderíamos pensar essa “preferência” de um aluno pelas/os docentes como um 

tratamento diferenciado em decorrência do gênero? É claro que outros fatores podem 

estar envolvidos nesse processo de “preferência” de docentes por discentes. As/os 

discentes não relataram outras situações, ou pontos de vista que nos permitiram 

problematizar e analisar mais a fundo o porquê dessa “preferência”. Mas, no mesmo 

anúncio em que Fernanda apresenta essa situação, ela acrescenta uma outra que envolve 

discursos que colocam as mulheres como incapazes no campo das ciências exatas, 

fortalecendo outros discursos como o de que matemática é “coisa” para homens, não para 

mulheres. Assim, questionamos: até qual ponto tal preferência pode estar relacionada com 

o fato de o sujeito ser um homem? 

 Após o comentário de Rosilaine, Fernanda diz já ter ouvido, na faculdade, que 

matemática é mais para homem do que para mulher. Frente a essa situação, somada ao 

relato de preferência de alguns professores por um aluno, à situação ocorrida no evento 

citado anteriormente e às discussões no departamento do curso, será mesmo que homens 

e mulheres são tratados/as da mesma forma por professoras e professores no processo de 

formação? São muitos os fatores e as situações relacionadas aos gêneros que envolvem o 

processo de formação. Será que docentes e discentes não são atravessados/as, de alguma 

forma, por esses fatores e situações? Será que essas influências não refletem nas práticas 

e nas relações entre esses os sujeitos que dão vida ao processo formativo docente?  

 A discussão trazida por Eduardo, sobre a questão das mulheres no magistério e na 

matemática, foi relevante. Sobre o magistério, fomos acostumados a concebê-lo como 

ambiente feminino. Basta uma pequena análise no corpo discente dos cursos de 

Pedagogia ou no corpo docente dos anos iniciais e da educação infantil em creches e 

escolas. As mulheres realmente predominam nesses ambientes, visto que “a atividade 

escolar é marcada pelo cuidado, pela vigilância e pela educação, tarefas tradicionalmente 

femininas” (LOURO, 1997, p. 88). Mas, o ingresso nessa área não se deu por “bondade” 

ou “compaixão” do polo masculino, que dominava e ainda segue dominando. A entrada 

das mulheres no magistério implicou jogos de poder: permitida pelos homens, foi por 
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bastante tempo – e ousamos dizer que ainda continua – regulamentada e sendo 

transformada, segundo suas leis. 

 

Portanto, é possível argumentar que, ainda que as agentes do ensino possam 

ser mulheres, elas se ocupam de um universo marcadamente masculino – não 

apenas porque as diferentes disciplinas escolares se construíram pela ótica dos 

homens, mas porque a seleção, a produção e a transmissão dos conhecimentos 

(os programas, os livros, as estatísticas, os mapas; as questões, as hipóteses e 

os métodos de investigação “científicos” e válidos; a linguagem e a forma de 

apresentação dos saberes) são masculinos (LOURO, 1997, p. 89). 

 

 Diante desse quadro, surge a seguinte questão: qual é o gênero da docência? 

Segundo Louro (1997, p. 89), “o que fica evidente, sem dúvida, é que a escola é 

atravessada pelos gêneros” – ousamos dizer que a universidade também. Persiste uma 

hierarquização em relação à docência e aos gêneros. Ao tomarmos os níveis do ensino 

básico, por exemplo, principalmente na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, 

encontramos mais mulheres ocupando esses cargos. Na medida em que o nível vai se 

elevando, o quadro docente das instituições educacionais vai se diversificando, em 

relação aos gêneros. Já no Ensino Superior, a presença de professores homens e mulheres 

já é mais equilibrada. Porém, as mulheres passam a ser minoria16.  

 Nesse sentido, dizer que o magistério “é coisa de mulher”, já não é mais um 

argumento, quando se busca falar ou tecer características à área, uma vez que o magistério 

se refere a todos os níveis de ensino. Ao analisar por meio de diferentes ângulos, 

chegamos à conclusão que a docência é feminina e masculina – o binarismo de gênero 

aqui é usado, visto que, como já discutido nos capítulos anteriores, sujeitos que fogem 

desses padrões heteronormativos não são levados em conta, não pesam nos discursos ou 

em legislações educacionais. É feminina e masculina na medida em que os homens 

utilizam o poder para representar e as mulheres são apenas representadas (LOURO, 

1997). 

 

Quem “falou” sobre as mulheres professoras, quem construiu e difundiu com 

mais força e legitimidade sua representação foram os homens: religiosos, 

legisladores, pais, médicos. Elas foram muito mais objetos do que sujeitos 

dessas representações. Para elas, sobre elas, em seu nome foram escritos 

poemas, pintados quadros, feitos discursos e orações; criaram-se caricaturas e 

símbolos, datas e homenagens, contaram-se canções (LOURO, 1997, p. 103). 

  

 
16 Ver mais em: https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/04/11/mulheres-no-ensino-

superior-ainda-sao-minoria-apenas-na-docencia. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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Cabe aqui pensarmos de que forma se deu o ingresso das mulheres na área. Como 

já citado acima, por envolver jogos de poder, as mulheres não foram simplesmente 

acolhidas fraternalmente no magistério. Rodeado de controvérsias, esse ingresso se deu 

em meio aos processos de ressignificação dessas atividades, “ou seja, o magistério será 

representado de um modo novo na medida em que se feminiza e para que possa, de fato, 

se feminizar” (LOURO, 1997, p. 95). Dessa forma, mesmo com a presença feminina, 

ainda eram designadas diferentes tarefas aos gêneros: mulheres educavam meninas e 

homens educavam meninos. Esse fato nos faz retomar o relato do professor no evento 

citado por Fernanda, o qual diz não saber como “tratar” uma aluna em uma sala de aula e 

que a relação com alunos era mais fácil de ser estabelecida. Essa era a concepção na época 

do ingresso das mulheres no magistério: saberes diferentes implicam na necessidade de 

currículos e programas que distinguiam o conhecimento e as habilidades adequados a 

mulheres e a homens ou enquanto objetivavam formações diferentes e, 

consequentemente, diferentes avaliações (LOURO, 1997). 

 Tendo em vista as contribuições da atuação feminina no magistério para a 

manutenção de uma sociedade, de acordo com as normas hegemônicas – vista a pequena 

capacidade de impacto proporcionada pelo feminino, e a submissão ao homem – elas 

começam a alcançar espaço e, relativamente, voz na área. Novamente, não por 

generosidade dos homens, mas por estratégias e jogos de poder. Eram sujeitos como elas 

que podiam fazer refletir tudo aquilo que viviam – submissão e controle – nas salas de 

aula, com meninas e, depois de um tempo, com meninos. 

 

Aos poucos crescem os argumentos a favor da instrução feminina, usualmente 

vinculando-a à educação dos filhos e filhas. Essa argumentação irá, direta ou 

indiretamente, afetar o caráter do magistério – inicialmente impondo a 

necessidade de professoras mulheres e, posteriormente, favorecendo a 

feminização da docência. Os discursos que se constituem pela construção da 

ordem e do progresso, pela modernização da sociedade, pela higienização da 

família e pela formação dos jovens cidadãos implicam a educação das 

mulheres – das mães. A esses discursos vão se juntar os da nascente Psicologia, 

acentuando que a privacidade familiar e o amor materno são indispensáveis ao 

desenvolvimento físico e emocional da criança (LOURO, 1997, p. 96). 

  

Mas, por se tratarem de estratégias de poder, outros fatores implicam nesse 

processo. Oportunidades como essas eram oferecidas às mulheres, em decorrência de um 

entendimento, acerca do magistério, como extensão do lar, da família e, 

consequentemente, dos valores familiares morais da época – e que ainda insistem em nos 

rodear. Outras atividades que não correspondem a esses fins, seriam consideradas como 
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desvios de tarefas femininas (LOURO, 1997), e não seriam oportunizadas às mulheres. 

Novamente, podemos encarar isso como o que Freire (1987) denominou de falsa 

generosidade: “denúncia que fazemos da situação opressora, situação em que os 

opressores se ‘gratificam’” (FREIRE, 1987, p. 13). 

 Dessa forma, as atividades do magistério foram se transformando e as escolas de 

formação docente se enchiam, cada vez mais, de mulheres (LOURO, 1997), o que 

percebemos até os dias atuais. Nesse percurso, elas foram sendo associadas como as 

“tias”, como as mulheres que não conseguiram um homem para casar e ter uma família; 

foram privadas de sua sexualidade em vários níveis – desde suas vestimentas até a sua 

vida pessoal. Como resultante de todo esse processo, “práticas e representações 

conflitantes e contraditórias coexistem, hoje e sempre, provocando divisões e impasses” 

(LOURO, 1997, p. 108). O relato da discussão no evento do curso de Matemática ilustra 

muito bem essas divisões e impasses. Sobre o comentário de Eduardo em relação às 

mulheres e à docência, percebemos que este merece uma análise mais ampla, como uma 

análise dos jogos de poder que nos revelam os porquês e os objetivos das oportunidades 

“ofertadas” a elas no magistério.  

 Percebemos, dessa forma, a necessidade da emergência de discussões 

aprofundadas das temáticas, de forma a permitir ou contribuir para a reflexão sobre a 

importância do debate no processo de formação docente como, por exemplo, partindo da 

história da feminilização do magistério e os impactos no campo docente atual. Um outro 

exemplo consiste no deslocamento de uma discussão sensocomunizada, carregada de 

distorções e falácias a seu respeito, para uma discussão que reflita e problematize a 

importância do tratamento do tema na formação de professoras e professores e de sua 

contribuição para uma educação inclusiva, no âmbito do gênero e da sexualidade. 

Atitudes como essas podem fazer surgir questionamentos, preocupações e inquietações 

de discentes em relação à maneira como o curso se posiciona frente a esses temas.  A 

problematização conduz a uma reflexão que permite enxergar sob um novo olhar essas 

questões.  

 

5.1.2 Sobre a diversidade de sujeitos em sala de aula: sobre quem falamos na 

formação docente?   

  

Foram muitos os momentos de silêncio para a reflexão e poucos os de 

manifestações corporais e expressões de incômodo durante o grupo focal. O grupo seguiu 

sério e concentrado. Havia momentos de silêncio, por uma/um ou outra/o; demonstrações 
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de reflexão e inquietação com o rosto e o corpo (como sinais faciais de concentração, 

negação e surpresa, após um momento de reflexão e discussão, balançar de pernas, estalos 

de dedos, braços cruzados e apertos de mãos); comentários de perdas de oportunidades 

para a discussão sobre a temática, partindo das discussões ou conteúdos abordados na sala 

de aula. Tais momentos deixaram transparecer preocupações com a formação, frente à 

temática de gênero e sexualidade por parte das/os discentes. Durante os momentos de 

silêncio, as/os discentes se entreolharam e alguns/as demonstravam incômodo com o que 

acontecia. Assim, uns estimulavam a reflexão e o pensamento de outros, continuando um 

diálogo entre elas/eles mesmas/os. Quando o momento de silêncio era mais duradouro, o 

pesquisador intervinha na discussão, lançando novas questões ou estimulando a discussão 

da questão em pauta.  

 Como comentado nos capítulos anteriores, são várias as instâncias que realizam 

pedagogias do gênero e da sexualidade, e muitas vezes deixamo-nos levar pelos discursos 

dessas instâncias. Sem reconhecer o motivo e os jogos de poder que norteiam tais 

discursos, os acatamos da maneira como eles nos são apresentados. Muitas vezes, não os 

questionamos ou os problematizamos, o que contribui para a manutenção das normas 

hegemônicas no campo do gênero e da sexualidade. O relato de Fernanda ilustra muito 

bem isso: 

 

Estou pensando aqui... O que está acontecendo comigo aqui é o que acontece 

no geral, tanto na faculdade quanto na escola, a gente não sabe nem o que falar, 

a verdade é essa. Então, eu não tenho... quando você perguntou se eu tenho 

dúvidas sobre esse assunto... Eu nunca parei para pensar assim. Simplesmente 

eu pensava, tratou essa pessoa que tem alguma diferença sexual, uma 

preferência, alguma coisa... pra mim ele é igual. Eu pensava assim. Só que, 

quando a gente vai discutir começa a entrar em outras coisas que a gente não 

tinha pensando. E eu acho que esse silêncio que você vê na universidade e na 

escola é desconhecimento. Eu não conheço, os professores daqui não 

conhecem... É muito difícil a gente saber (FERNANDA, RELATO GRUPO 

FOCAL, 13/12/2019). 
  

Fernanda toca em um ponto crucial, ao citar que o silêncio que testemunhamos 

em escolas e universidades decorre do desconhecimento. Talvez seja um 

desconhecimento proposital e estratégico, esse não reconhecimento de outros sujeitos, de 

outras vidas. As vidas reconhecidas e retratadas em currículos e práticas pedagógicas 

cotidianas em escolas e universidades, são as que importam. Outras vidas que não 

importam e que, quando permitidas e retratadas, podem contribuir para a ruptura nas/das 

normas hegemônicas, não são levadas em consideração e continuam sem espaços de voz 

e de representatividade. Quem decide quais vidas devem ser reconhecidas e quais devem 
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ser silenciadas e com base em que essa decisão é tomada (BUTLER, 2018)? 

Apreendemos tal desconhecimento como parte integrante de engrenagens que sustentam 

ideias de dominação no campo educacional e curricular para a manutenção de normas 

hegemônicas.  

 Sobre uma outra parte da fala de Fernanda – “a gente não sabe nem o que falar, a 

verdade é essa” – será que a verdade realmente era essa, ou seria o receio, o medo de falar 

algo considerado, para ela, incorreto ou inadequado pelo pesquisador? Outra questão que 

fica é a seguinte: até qual ponto o fato de elas e eles conhecerem o pesquisador, poderia 

influenciar nos diálogos estabelecidos, nas manifestações corporais ou nos momentos de 

silêncios? Os diálogos eram estabelecidos de acordo com o que o grupo acreditava ou a 

presença do pesquisador se tornara uma espécie de filtro de questões para a discussão? 

Enfim, foi esse encontro dialógico entre sujeitos que nos possibilitou uma discussão sobre 

quais sujeitos são levados em conta no processo de formação de professoras e professores 

de matemática e quais são invisibilizados.  

 Ao serem questionadas/os sobre como estavam sendo preparadas/os para lidarem 

com questões relacionadas à gênero e sexualidade, obtivemos as seguintes respostas:  

 

Eu acho que ninguém nunca falou isso dentro de sala não (ROSILAINE, 

RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 

Eu não acho que a gente é preparado (EDUARDO, RELATO GRUPO 

FOCAL, 13/12/2019). 

 

Em nenhum momento que eu me lembre, pois pode ser que eu tenha até 

esquecido, isso foi tocado (VIVIANE, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

 

Em nenhum momento de forma explicita chegou a ser comentado 

(REGINALDO, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

É notória a escassez do tratamento de questões relacionadas a gênero e 

sexualidade no processo de formação de professoras e professores de matemática na 

UFSJ. Segundo as/os discentes, quando não estavam aprendendo o que ensinar, estavam 

aprendendo como ensinar. Dessa forma, surge a questão: quais foram os momentos de 

discussões relacionadas aos sujeitos que ensinamos? Os sujeitos para os quais esse 

processo é pensado não são problematizados? 

 

Eu acho que a gente foca muito nessa questão de como ensinar, de que forma 

ensinar, mas não foca em pra quem que a gente está ensinando. A gente está 

tratando como se todo mundo ali fosse igual, mas não é assim que funciona. 
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Pelo menos eu vejo dessa forma (EDUARDO, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

 

A única diferença que eu vejo que é colocada, é com relação à idade. Por 

exemplo, a gente tem o estágio voltado para o ensino fundamental e o estágio 

voltado para o ensino médio (VIVIANE, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

  

Refletindo sobre a falta de problematização dos sujeitos envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem, surgem mais dois questionamentos: esses sujeitos são tomados 

como iguais, sem nenhuma distinção ou implicações que possam interferir nesse 

processo? A formação é pensada tendo em vista apenas um determinado tipo de sujeito, 

excluindo outros e, consequentemente, questões que os constituem? Em ambos os casos, 

os sujeitos são pensados “como se todo mundo fosse só uns robozinhos, sentadinhos e 

tudo igual só para aprender” (ROSILAINE, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 É importante nos atentarmos ao fato de que somos sujeitos de muitas identidades, 

resultando na diversidade e na diferença. Na perspectiva de sujeitos aqui abordada, os 

tomamos como diferentes, não universais. Essa diferença vai resultar em desigualdades e 

opressões (JUNQUEIRA, 2014). O tratamento de sujeitos como iguais desperta no 

diferente o sentimento de exclusão, enquanto contribui para a exaltação e reafirmação do 

poder e da verdade daquele cujos atributos mais se aproximam dos sujeitos que 

constituem o polo dominante. Um comentário de Eduardo exemplifica essa situação: 

 

Eu acho extremamente importante discutir essas diferenças sim, porque o 

aluno se sente meio que um ET, um estranho “nossa, mas eu sou o que aqui? 

Porque todo mundo está falando que é estranho ter esse tipo de coisa? Eu tenho 

esse comportamento, será que isso é estranho, será que não é?” Seria bom o 

professor ter uma diferença “ah, qual é a diferença de homossexual e 

heterossexual, binário e não-binário?” Não precisa saber tudo de cor, porque 

são muitas coisas, mas pelo menos para não confundir a cabeça do aluno. 

(EDUARDO, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Ressaltamos, aqui, a importância do reconhecimento da diversidade e da 

diferença. Acreditamos que esse reconhecimento se constitui como um caminho para o 

(re)pensar e refletir sobre sujeitos e práticas no campo educacional. Conceber esse 

reconhecimento como um “meio de ampliar o eu com experiências que só podem ser 

vividas através do outro” (JUNQUEIRA, 2014, p. 6).  

 Tendo confirmado a escassez do debate durante a formação, quando questionados 

se achavam importante e necessário o tratamento das temáticas no curso de licenciatura 
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em Matemática, todos assentiram com a cabeça. O discente Eduardo, além do sinal, 

justificou-se:  

 

Com certeza, né? Porque a partir do momento que você tem um aluno que, sei 

lá, está sofrendo bullying, seja por discriminação de gênero, racial, qualquer 

tipo de coisa assim, e o professor está compactuando com isso, o aluno vai 

ficar cada vez mais desmotivado (EDUARDO, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

  

É interessante o fato de a resposta do aluno sinalizar para o preconceito e a 

discriminação de sujeitos. Essa parece ser a principal preocupação das/os discentes: como 

se comportar diante de situações de discriminação e preconceitos e como contribuir para 

sua superação?  

 

É... porque... digamos, por exemplo, uma prática de bullying, uma situação de 

machismo, a maneira que a gente vai se portar diante dessas situações, porque 

você como professor, você não pode ficar... digamos que... deixar aquela 

situação passar, né? Só que você não pode deixar a situação passar, mas qual 

deve ser a melhor atitude que você deve tomar naquele momento? Sei lá... 

desenvolver um projeto com a escola, levar para a coordenação, conversar 

dentro da sala de aula... Então, isso que eu acho que a gente poderia ter 

discutido na faculdade, conversado sobre isso (VIVIANE, RELATO GRUPO 

FOCAL, 13/12/2019). 

 

Eu percebi que eu fiquei, eu nunca achei que iria falar isso, que eu fiquei um 

pouco ultrapassado na sociedade... Com 22 anos eu me sinto ultrapassado pois 

eu não consigo acompanhar as modificações que a sociedade abarca, sabe? Por 

exemplo, a questão de sexualidade é um tema extremamente complexo, eu não 

consigo explicar as relações que existem na sociedade entre duas pessoas. É 

muito complexo. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava 

falando que existe, não sei o que, de não-binário, existe... uns tipos de relação 

“poliamorista”, uns negócios assim que eu falei “como eu vou dar conta de 

entender isso?” E a escola é isso, a escola é reflexo da sociedade. Então, você 

fica pensando “como eu vou correr atrás disso a tempo que eu possa ser uma 

coisa importante para alguém?” Você fica reflexivo, né? (REGINALDO, 

RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Compreendendo que o conhecimento e a informação no campo do gênero e da 

sexualidade são questões importantes quando se almeja contribuir para a superação de 

exclusões ou sobre como se posicionar diante de situações de discriminação ou 

preconceito, os/as discentes dão relatos de como acreditam se comportarem diante de 

situações como essas – visto a escassez do tratamento das temáticas de gênero e 

sexualidade na formação de professoras e professores: 

 

Eu provavelmente daria uma surtada com o aluno. Certeza. Porque teve uma 

vez no estágio e eu gosto muito da parte de inclusão e teve uma vez no estágio 

que o menino era de inclusão e ele ficava, assim, ficava adivinhando os 
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números, sabe, pra participar da aula, pra se sentir parte da aula, ele ficava 

chutando os números. Às vezes batia, porque eu acho que a mãe dele ajuda ele 

a fazer tarefa. Aí um menino do fundo da sala começou a xingar ele e a 

professora viu e não falou nada. Naquele momento eu comecei a passar mal 

dentro de sala. Eu estou assim “meu Deus do céu, quando eu for dar aula que 

esse menino fique quieto, senão eu vou ter problema aqui dentro”. Então eu 

acho que frente a qualquer situação de intolerância, de preconceito, 

provavelmente eu passaria um sabão no aluno dentro de sala (ROSILAINE, 

RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 

É, eu também tenho a mesma visão da Rosilaine. Assim, eu acho que, tipo 

assim, é muito raro eu ter que gritar, é muito raro eu ter que surtar na sala de 

aula, não por causa de respeito não, mas porque eu dou sorte de pegar um 

momento mais light. Mas eu acho que também daria uma surtada. Nunca 

aconteceu de eu presenciar nem que seja um bullying de questão racial, nem 

de gênero, nem de nada. Não sei se foi uma sorte, mas nessa trajetória eu nunca 

peguei nem no estágio, nem com os alunos da OBMEP, nem com alunos de 

aula particular, nem cursinho, nada... Nunca peguei, mas eu acho que surtaria, 

acho não, tenho certeza, porque é muito esquisito. Tipo assim “ah, vou zoar o 

menino ali porque ele é gay”. E aí, gente? Deixa o menino lá. E aí? Tipo assim, 

vamos incluir todo mundo! Que coisa enjoada. Então, tipo assim, eu 

provavelmente surtaria bastante (EDUARDO, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

 

Comigo nunca aconteceu de deparar com o aluno numa circunstância, mas... 

não tem discussão! É tirar o aluno imediatamente da sala, chamar os pais 

porque, querendo ou não, é o que a gente estava conversando antes, o aluno é 

reflexo do que ele vive fora da escola. Na escola ele passa as quatro horas dele, 

mas as outras 20 horas ele está fora da escola. Aquele é um comportamento 

que vem de algum lugar, por algum motivo. Ninguém nasce racista, ninguém 

nasce preconceituoso, independentemente do tipo de preconceito. Em algum 

momento a gente cria isso seja na família, seja com os amigos, então o 

importante é descobrir de onde vem e fazer parar... Como fazer? Essa pergunta 

é um tanto mais difícil (REGINALDO, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

 

É... eu não sei o que faria, sinceramente. Talvez eu faria o que eu faço quando 

eu vejo alguma coisa, tipo, quando eu vejo alguma coisa, assim, vamos supor, 

algum amigo, algum parente ou algum conhecido que faz algum comentário 

que sem querer foi ofensivo. Aí eu pego e falo assim “nó, fulano, você parou 

pensar nisso? Pensa se fosse você, se fosse seu filho.... você ainda vai ter filho 

e se ele for assim, entendeu?” Levar o aluno a pensar por outro lado. Também 

acho que tem que chamar o pai e a mãe e conversar, porque é igual o Reginaldo 

falou, isso é coisa que vem de casa e tem toda uma coisa de dentro de casa, a 

criação, a educação que tem que ser melhorado, né, fazer o que? É... mas eu 

não sei, assim... por que surtar de primeiro acho que não, porque tem pessoa 

que é assim, que é preconceituosa, mas ela não faz isso talvez por maldade. 

Você vê pessoas mais velhas, o homem mais velho de 70 anos, você falar com 

ele coisa de gay, cara, pode ter certeza que ele vai falar “não, isso é raça ruim... 

isso é isso, é aquilo... mulher com mulher, creio em Deus pai...” Então, assim, 

é toda uma coisa que vem de criação, muitas vezes não é porque a pessoa 

(inaudível). Eu penso assim (FERNANDA, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

 

É... eu estou aqui pensando como que eu agiria. É uma pergunta muito difícil. 

Eu não acho que eu explodiria, tipo, xingaria horrores, sabe? Eu não acho que 

faria isso, mesmo porque não é minha personalidade. Mas eu também não acho 

certo deixar passar batido, sabe? Então, eu não sei... acho que na hora seria um 

dilema tremendo. Mas o que eu penso que talvez eu faria... no momento talvez 

eu pararia e refletiria sobre aqui, tipo, conversava, talvez assim que terminasse 
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chamasse os dois, três, os envolvidos na história para conversar... Levaria ao 

conhecimento da direção, porque talvez isso tenha acontecido na minha aula e 

na aula de outro professor também... Proporia, sei lá, uma palestra, um trabalho 

mesmo, mesmo, sei lá, se ninguém topar, um trabalho de matemática, 

contextualizando, lógico, “vamos falar sobre isso e tal”. E depois conversar 

com os alunos, informar, tipo, eu não tenho conhecimento sobre isso, sobre a 

situação, mas eu acredito que iria buscar saber o que ocorreu e principalmente 

conversar com os alunos com ambas as partes, com o agredido e com o 

agressor, porque eu concordo muito com a Fernanda, eu acho que quem pratica 

bullying, quem assedia, tem as questões dessa pessoa também. A gente, 

geralmente, é muito focado em, não desmerecendo, eu não sei como essa fala 

vai soar, não desmerecendo... É lógico, é uma situação de opressão, mas eu 

acho que a gente tem que pensar também no agressor. Porque, com certeza, ele 

tem as questões dele, ele tem a história de vida dele, ele tem o porquê que ele 

está fazendo aquilo e, assim, a gente não sabe, eu acho que realmente é uma 

conversa, um diálogo, porque não tem outro caminho, outra forma de agir 

diante dessa situação (VIVIANE, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 

 Com esses relatos, percebemos fortes tendências a “surtadas”, a descontroles, por 

parte de alguns/as discentes. Consideramos tais situações como consequências diretas 

provenientes da falta de conhecimento e informação de discentes no processo de 

formação, somadas à desinformação cidadã, uma vez que, também, somos despreparados 

enquanto cidadãos para o tratamento e discussão de tais questões, por conta de 

atravessamentos políticos, ideológicos, religiosos, etc. A escassez de uma formação 

prática na universidade para performance diante de situações tão cotidianas – mas 

encarada por alguns discentes como “improvável de acontecer”, como casos isolados –, 

o apagamento ou a universalização do sujeito que aprende no processo educativo, traz à 

tona a improvisação diante de tais situações.  

A escola, como um espaço potente de transformação crítica da realidade, acaba 

reproduzindo a sociedade: se fazem presentes a desinformação e/ou o silenciamento, a 

falta de repertório e a não-coletivização do debate. O propósito aqui não é responsabilizar 

a formação docente pelas informações e conhecimentos necessários no campo do gênero 

e da sexualidade, mas sim, ter em vista a necessidade do debate de outras demandas 

emergentes nos dias atuais. Esse espaço, por ser um espaço de formação de sujeitos para, 

mais tarde, se inserirem em um ambiente o qual se darão relações com outros sujeitos de 

várias identidades, deveria, que seja minimamente, tratar de questões que implicam 

diretamente essas identidades. Nos esbarramos, assim, nas condições de formação e 

trabalho docente: que educação é essa? Para que e para quem?   

 Em meio aos relatos, aparecem algumas falas que merecem ser analisadas e 

problematizadas. Como a de Eduardo, ao dizer que nunca presenciou uma situação de 

preconceito ou discriminação em sala de aula. Será mesmo que o discente nunca 
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presenciou ou os ouvidos nunca estiveram atentos às situações que refletem, de alguma 

forma, a opressão e a discriminação? A falta de repertório e desenvoltura para a 

intervenção em situações de preconceito e discriminação se faz presente, quando 

Reginaldo fala sobre tirar imediatamente o aluno da sala de aula e comunicar aos pais da 

criança ou do adolescente e quando Rosilaine diz que “passaria um sabão” se presenciasse 

esse tipo de situação. Além disso, percebemos alguns discursos de culpabilização e 

responsabilização da família por concepções e atitudes de crianças e adolescentes nas 

falas de Reginaldo e Fernanda. Enfim, determinadas reações e atitudes, frente às situações 

de preconceito e discriminação podem ser em vão, ou não obterem um resultado 

transformador se não promovermos um movimento coletivo-compreensivo, acerca de 

como a escola reproduz e alimenta tais discursos e atitudes, sejam elas oriundas da rua ou 

da família.  

 Temos ciência de que “o problema mais amplo não vai ser resolvido pela educação 

e a formação de professores sozinhas” (ZEICHNER; SAUL; DINIZ-PEREIRA, 2014, p. 

8). A formação docente se encontra envolvida nesse movimento e “precisa se unir às lutas 

que estão sendo travadas” (ibid., p. 8) na sociedade, como as resultantes do campo do 

gênero e da sexualidade. O que seria inadmissível, é o processo de formação de 

professoras e professores “virar as costas” para este tipo de discussão, encarando como 

se este não fosse, sobretudo, um problema social.  

 Enquanto a formação docente inviabiliza tais questões, outras instituições 

exercem suas pedagogias sobre elas. Pedagogias que visibilizam algumas vidas e 

invisibilizam outras. Dessa forma, sem conhecimentos e informações oriundas do 

processo de formação – considerando-o como um espaço de ampliação de debates e 

reconhecimento da diversidade –, os discursos dessas outras instituições acabam 

implicando na vida dos formandos. Diferentes discursos como os da mídia, da igreja, da 

medicina, da lei e da família começam a representar modelos de pensamento nestes 

sujeitos. Por trás desses discursos, há estratégias bem articuladas que objetivam o controle 

dos corpos para que os grupos dominantes não saiam de seus postos. Sem outras 

informações, restam aos formandos serem vítimas desses discursos: “Acho que fora da 

faculdade, a televisão já aborda mais, o youtube também. Estes programas mais jovens 

da MTV, Multishow... aí já têm mais coisas, mas na faculdade mesmo, não” 

(ROSILAINE, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). Em meio a esses jogos de poder 

e aos diferentes discursos de diferentes instâncias, discutir gênero e diversidade se torna 

um tabu: deixar-se levar por qual discurso? 
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 Esse “deixar se levar” por outros/quaisquer discursos acaba contribuindo para a 

manutenção da norma. O debate de questões de gênero e sexualidade só é tabu quando o 

objetivo é informar, visando o respeito e a liberdade de sujeitos. Quando questões sobre 

essas são tratadas como chacota, pejorativamente, está tudo bem para os grupos 

reacionários conservadores. O tratamento caricato de LGBTQIA+ ou a exposição de 

conteúdos machistas e sexistas pela mídia, por exemplo, não abalam ou incomodam tais 

grupos. Eles sabem muito bem do potencial que a educação tem para transformar essas 

relações e situações discriminatórias e preconceituosas. Sobre esse poder transformador 

que a educação carrega, Fernanda comenta: 

 

E a educação é completamente capaz de mudar o pensamento da gente. Talvez 

hoje, eu penso que o meu pensamento antes de entrar na faculdade é totalmente 

diferente. Entendeu? Como que, por exemplo, essas coisas que eu escutava, 

pra mim eu escutava e passava. Hoje em dia eu falo “fulano, para e pensa em 

o que você está falando” (FERNANDA, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

  

É claro que todo discurso envolve poder. Instâncias discursam sobre gênero e 

sexualidade de acordo com seus interesses. Os discursos que algumas igrejas têm sobre 

as temáticas, por exemplo, objetivam a manutenção de seu status como instituição 

“tradicional”, mesmo que isso signifique, muitas vezes, a construção, valorização ou 

incentivo de práticas machistas, sexistas ou LGBTQIA+fóbicas. O contrário disso pode 

implicar na perda de seus privilégios e de seus fiéis. O mesmo deveria acontecer quando 

se pensa na instituição escolar: se desejamos uma escola mais justa, inclusiva e 

democrática para todos os sujeitos, os discursos que a norteiam deveriam ser coerentes 

com tais metas em todas as suas dimensões, como na organização e estrutura docente e 

curricular e no processo de formação docente. Aqui também envolveriam jogos de poder. 

 Um outro ponto a ser considerado nos relatos dos/as discentes consiste no 

envolvimento da família em situações de discriminação ou preconceito no campo do 

gênero e da sexualidade. Alguns posicionamentos retratam o despreparo, a falta de 

desenvoltura e de repertório, ao deixar transparecer o não reconhecimento da relação 

escola-família no processo educativo. 

 

Eu acho complicado chamar os pais. Porque aí você vai explicar pro pai do 

aluno e às vezes o pai vai até, tipo assim, dar força. Aí você vai e fala assim 

“ah, ele teve uma reação racista”, aí o pai vai e fala assim “ah, mas ele estava 

xingando aquele neguinho?”, tipo assim, o pai também usa termos pejorativos. 

Você vai falar de uma criança de inclusão, aí “ah, mas o menino é retardado 
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mesmo”. Aí às vezes você vê que em casa o trem está mais louco ainda 

(ROSILAINE, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 

Mas aí você já tem noção de como você vai trabalhar. Porque a primeira vez o 

aluno pode estar fazendo sem o pai saber que ele tem esse pensamento. É o 

primeiro momento. Aí você espera, agindo em colaboração. Agora se o pai já 

é igual ao filho, o pai e a mãe piores que o filho, aí você já sabe que ali não é 

o caminho pra fazer. Deve ter um outro caminho, mas ali não é o caminho 

(REGINALDO, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019).  
 

Não podemos perder de vista o que muitos ainda pensam, preceitos ideológicos 

relacionados ao que grupos conservadores reacionários defendem: o debate sobre gênero 

e sexualidade em sala de aula é uma afronta, é ir contra a autoridade moral da família; é 

ir contra o direcionamento estabelecido por pais no campo da religião, da moral e dos 

bons costumes. Esses, somados a programas e movimentos conservadores reacionários, 

podem ser considerado um obstáculo que dificulta a inclusão das temáticas na escola. 

Muitas vezes, a própria família é o primeiro espaço de exclusão da/do jovem que se 

apresenta diferente (KAMEL, 2008). Daí a necessidade de dessacralizar a família, pois 

ela é também um lugar de opressão e de violência (MIGUEL, 2015). Sendo assim, cabe 

à escola um importante papel de tentativa de desestabilização dessa realidade apreendida, 

apresentando outras verdades e outros modos de pensar, estar e ser no mundo, ampliando 

debates e percepções sobre outras questões, outros sujeitos. Um movimento de 

desestabilização que não negligencie a família no processo educativo, mas que, por meio 

de ações coletivas, se integrem a partir de diálogos ou, até mesmo, conflitos.  

 Reconhecendo que não nos formamos apenas dentro das salas de aulas, outros 

espaços na universidade podem contribuir para uma formação humana-docente. 

Reginaldo nos permite refletir sobre isso em dois momentos: 

 

A gente tem que ser justo com a universidade, né? Apesar de não ter alguma 

coisa aberta no curso para falar sobre isso, o ambiente universitário, ele é 

regado dessas coisas. Então a chance é muito maior de você conviver com 

outros tipos de diversidade que você não estava acostumado antes de entrar 

aqui. Então, sejamos justos. A universidade é um lugar bom pra isso. Eu já 

cheguei a ir numa palestra sobre discussão racial. Mas acho que, foi uma 

palestra importante pra mim, porque lá foi esclarecido algumas coisas sobre a 

entrada na universidade, a questão de cotas. Então essa palestra foi, 

definitivamente, muito importante pra mim. Me fez entender algumas coisas 

quem envolve, principalmente essas questões de cotas (REGINALDO, 

RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

A universidade pode ser um lugar de reinvenção de ideias e revisitação de 

“verdades” sobre sujeitos. É um espaço que “aumenta nossa capacidade de ser livres” 

(HOOKS, 2017) e nos permite – ou contribui para o – (re)pensar na construção da 
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liberdade de sujeitos outros marcados pela opressão, discriminação e intolerância. Mesmo 

que às vezes as salas de aula não se apresentem dessa forma, os corredores, os Centros 

Acadêmicos, os eventos e os sujeitos que dão vida, que humanizam o espaço educativo 

universitário, ensinam e formam uns aos outros. Discentes acabam se tornando 

protagonistas de sua formação quando se dispõem a fazer parte desse espaço e de uma 

reinvenção de ideias.  

Embora, na universidade, se façam presentes a hierarquização de conhecimentos 

e unidades curriculares, o conteudismo e o apagamento do sujeito, o entusiasmo e a 

vontade de ir além podem ser gerados pelo esforço coletivo (HOOKS, 2017) em outros 

espaços educativos. Dessa forma, é preciso descontruir a noção de que a sala de aula é o 

único espaço de formação de sujeitos e pensar em outros espaços de possibilidades de 

construção de uma comunidade de aprendizagem (ibid.). Fazer refletir e ser reflexo de 

uma formação acadêmica baseada e que busca a diversidade e a liberdade.  

 

5.1.3 (Re)pensando caminhos para a intervenção e modificação de cenas de opressão 

no campo educativo matemático 

  

Nesta seção abordamos sobre quais seriam os caminhos para a modificação de 

cenas de discriminação e opressão no campo educativo matemático. Questionadas/os 

sobre a possibilidade de, enquanto professoras e professores de matemática, contribuir 

para a diminuição da opressão por gênero e para a luta contra a LGBTQIA+fobia, 

Fernanda analisa a posição de docentes perante a esse assunto:  

 

Acho que a sua posição sem falar nada, já é muita coisa. Só as suas atitudes já 

é muito exemplo. Porque, querendo ou não, o professor é muito espelho. A 

gente olha nele e fala “ele fez, então está, tipo assim, certo”. Eu vejo assim que 

muitas atitudes minhas mudaram porque eu vi uma pessoa que admirei. Eu 

acho que até as atitudes da gente é de grande valia (FERNANDA, RELATO 

GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Complementando a posição de Fernanda, Rosilaine acredita na contribuição de 

intervenções na sala de aula, a partir de casos ou notícias que repercutem na mídia e 

tornam-se motivo de discussões entre alunas e alunos no ambiente escolar:  

 

Eu acho que, junto com o que a Fernanda falou, quando você tem notícias 

muito grandes que repercutem na mídia inteira, os alunos chegam em sala de 

aula falando disso. Então, assim, é um espaço também para você se posicionar, 

pra você ter uma ideia do que está se passando na cabeça dos alunos e mostrar, 

mais ou menos ali, o que seria o mais correto, né? E também os trabalhos, pois, 

eu não sabia, mas tem até aquele da sua turma do PIBID que fizeram sobre 
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feminicídio em São João. Então, tem, além disso, da vida, da postura do 

professor, tem também esses trabalhos que são pequenos, entre aspas, mas que 

abrem demais os olhos dos meninos, que dá um choque de realidade neles 

(ROSILAINE, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 
  

Ao citar “trabalhos que são pequenos”, Rosilaine refere-se às pequenas discussões 

em sala de aula, partindo de determinadas situações-problema que envolvam temáticas 

relacionadas a gênero e sexualidade, seja na mídia ou em situações mais próximas. Já 

Viviane, comenta como a professora e o professor de matemática podem estar 

contribuindo para a modificação de cenas de discriminação e intolerância dentro da sala 

de aula: 

 

Você tem a ferramenta números, né? Vai em concordância com o que a 

Rosilaine falou, então você pode mostrar pesquisas e com isso você vai 

perceber as caras dos alunos, as reações deles. Eu acho que é isso, expor. Saiu 

na mídia que x mulheres morrem a cada minutos, vamos fazer um trabalho em 

cima disso então, eu acho que rola (VIVIANE, RELATO GRUPO FOCAL, 

13/12/2019). 

  

É importante destacar algumas falas, em meio a essa discussão: uma de Fernanda, 

ao citar que só as atitudes da professora e do professor se tornam exemplos; uma de 

Rosilaine, ao citar a importância de trabalhos pequenos envolvendo questões de gênero e 

sexualidade; e outra de Viviane, ao indicar os números como ferramenta para o 

enfrentamento da opressão. Sobre as atitudes de professoras e professores bastarem, e se 

isso acontece de forma contrária? Se as atitudes desses sujeitos estiverem fortalecendo 

discursos e contribuindo para a discriminação e opressão de sujeitos? Como, então, se 

dará a inserção de trabalhos pequenos envolvendo questões de gênero e sexualidade por 

sujeitos que desconhecem ou ignoram tais questões? Adotar os números como ferramenta 

para a discussão e enfrentamento à opressão e ao preconceito no âmbito do gênero e da 

sexualidade, requer de nós, um reconhecimento e acolhimento da diversidade de sujeitos 

que envolvem a ação educativa. Visto insuficiente formação docente e cidadã discutida 

anteriormente, tais movimentos se tornam preocupantes. 

 Sobre atitudes de professoras e professores tornarem-se exemplos dentro e fora da 

sala de aula, entendemos que tal situação torna-se preocupante, na medida em que, no 

âmbito do gênero e da sexualidade, são escassos ou impotentes os espaços de formação – 

no processo de formação docente – que possibilitem condições necessárias para o 

enfrentamento do machismo e da LGBTQIA+fobia dentro e fora do espaço escolar. Os 

diálogos estabelecidos no grupo focal com licenciandas e licenciandos, nos permitiram 
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compreender o silenciamento de tais questões. Assim como nos propõe Junqueira (2014), 

parece que o debate e o reconhecimento da diversidade são concebidos como um 

empecilho para o alcance de uma educação de qualidade. Assim sendo, de nada valem 

atitudes como exemplos ou números como uma ferramenta potente de enfrentamento ao 

machismo e à LGBTQIA+fobia nas salas de aula, sem que seja feito um movimento de 

reflexão e desenvolvimento de uma consciência de gênero e de sexualidade que permita 

a licenciandas e aos licenciandos compreenderem o processo de opressão, para, a partir 

daí, pensar em estratégias de enfrentamentos.  

 Junto a esse movimento de reflexão e desenvolvimento de uma consciência de 

gênero e de sexualidade, a promoção de momentos reflexivos em sala de aula de forma 

coletiva, com debates, levantamento e interpretação de dados estatísticos relacionados às 

temáticas, pode propiciar a alunas e alunos, alguns subsídios para reflexão e compreensão 

da importância do tratamento de questões com essas.  

 

Então eu acho que isso é importante: usar a maior ferramenta que a gente tem, 

que são os números, que é a questão de poder chocar. Como você falou, tipo 

assim, “matou 5 mulheres em 2015 e matou 80 em 2016... pera lá, tem alguma 

coisa errada... Esse abismo assim que um número pode criar é uma coisa pode 

chocar e talvez tenha um poder de consciência muito alto (EDUARDO, 

RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Consequentemente, contribuiríamos para a sua formação, enquanto cidadãos 

críticos e praticantes dos seus direitos de opinar e exigir os seus e os direitos de outros 

sujeitos, enquanto abordaríamos conteúdos obrigatórios da grade curricular de 

matemática. Dessa forma, professoras e professores poderiam possibilitar às suas alunas 

e aos seus alunos, a compreensão da realidade em sua complexidade, ao mesmo tempo 

em que trabalham com temáticas sociais que merecem atenção, e não podem ser mais 

ignoradas ou deixadas de lado. Se nos dedicarmos e nos colocarmos disponíveis para isso, 

será possível trabalhar as temáticas abordadas nas aulas de matemática (VALE, 2018), 

embora não seja fácil desprender-se do caráter bancário do processo de ensino e 

aprendizagem de matemática e ir em direção ao dialógico. 

 Acreditamos que as práticas da professora e do professor em sala de aula podem 

ser carregadas de referenciais que possibilitem aos estudantes refletirem sobre a 

diversidade, sem inferiorizar ou menosprezar sujeitos marcados, historicamente, pelo 

preconceito e pela opressão. Essas práticas se tornam ainda mais necessárias, por 

exemplo, na medida em que em livros didáticos, material importante e, muitas vezes, 
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usados em escolas, a presença de imagens, situações-problema ou textos que discutam ou 

nos permitem refletir sobre temáticas de gênero e sexualidade, ainda é absolutamente 

ausente. O diferencial poderia, então, estar nas mãos da/do docente, como autoridade, 

como responsável pelo ato de ensinar? Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para 

a área de Matemática nos permitem essa reflexão:   

 

Assim, não se trata de que os professores das diferentes áreas devam “parar” 

sua programação para trabalhar os temas, mas sim de que explicitem as 

relações entre ambos e as incluam como conteúdos de sua área, articulando a 

finalidade do estudo escolar com as questões sociais, possibilitando aos alunos 

o uso dos conhecimentos escolares em sua vida extraescolar. Não se trata, 

portanto, de trabalha-los paralelamente, mas de trazer para os conteúdos e para 

a metodologia da área a perspectiva dos temas (BRASIL, PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS, 1998, p. 27). 

  

Parte do trecho dos PCN/Matemática nos chama a atenção: “(...) não se trata de 

que os professores das diferentes áreas devam ‘parar’ sua programação para trabalhar os 

temas (...)”. Será mesmo que não existem momentos que requerem de nós, professoras e 

professores, uma interrupção da “programação normal” nas salas de aulas de matemática? 

O presente texto foi elaborado durante um período de pandemia, em decorrência do novo 

Coronavírus (Covid-19), momento no qual o mundo se encontra parado, em decorrência 

de um vírus. Será mesmo que, diante do agravamento da proliferação do vírus do 

preconceito, da opressão e da discriminação em nossas salas de aula, não devemos parar, 

interromper, nossa programação e tornar tais demandas como centrais, articulando-as ou 

não com conteúdos e metodologias, de modo a controlar sua proliferação?  

 Tais momentos de interrupção da “programação normal” podem contribuir para a 

reflexão dessas demandas, quando amparadas e embasadas por uma formação inicial que 

proporcione às alunas e aos alunos de cursos de licenciatura, momentos de reflexão, 

discussão e tratamento das temáticas. Momentos que permitam o conhecimento, a 

informação e, como dito por Eduardo, atualização: “Mas que deveria ter uma coisa melhor 

para atualizar o professor, como o Reginaldo falou ‘ah, que eu estou ultrapassado’, tinha 

que ter alguma coisa para atualizar nesse sentido, porque isso é extremamente importante” 

(Eduardo, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). Reginaldo também nos apresenta 

uma reflexão sobre a importância da promoção desses momentos:  

 

Mas, aí você vê o quão complexo é, pois você tem que correr atrás, entender o 

porquê de gente ter chegado nesse ponto e aí você consegue perceber a 

dificuldade que é... o tratamento, o tipo de fala... a questão racial bate muito de 

frente, né? Os termos que a gente usa... A questão de gênero também é muito 
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complicada... às vezes quando você se pega falando algumas coisas que depois 

você sente até vergonha. Isso acontece muito comigo. (REGINALDO, 

RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

  

Mesmo com a presença de documentos que nos asseguram a discussão e o 

tratamento de temáticas como as de gênero e sexualidade em sala de aula no Ensino 

Básico – e, agora, no Ensino Superior, mais especificamente nos cursos de formação 

docente – a inserção desse debate no contexto educacional não é tarefa fácil. Para isso, as 

leis, por elas só, não bastam. Seria necessária uma reestruturação, um repensar de todo o 

sistema educacional, desde a formação de profissionais da educação, até as questões de 

políticas e cotidiano escolar. O que se torna ainda mais difícil e preocupante, na medida 

em que, investidas de movimentos reacionários no campo educacional ganham espaço. 

Tomemos como exemplo desses movimentos, o já citado MESP. 

 O MESP se tornou uma das pautas de discussão, durante o grupo focal. Criticado 

pelas/os discentes, percebemos uma indignação e aversão das/os licenciandas/os nos 

diálogos estabelecidos a respeito do movimento. 

  

No meu ponto de vista é uma censura. Basicamente uma censura. Eu não vou 

dizer que passei por uma escola sem partido, mas vou dizer que assim, que dei 

aula em um cursinho militar e no meu primeiro dia de aula o coordenador 

chegou pra mim e falou assim “oh, você é professor de matemática, mas tenta 

evitar uns temas polêmicos”. Mas que temas polêmicos são esses? Mas tá, aí 

entendi o que o professor de matemática poderia fazer, eu pelo menos, meu 

estilo de dar aula é o seguinte, não é simplesmente chegar lá e falar “oh, gente, 

Pitágoras é isso aqui...”, eu gosto de contar uma historinha antes por trás do 

negócio para o aluno entender quem é Pitágoras (...). Aí você conta “Pitágoras 

era um grego, estadista, envolvido com política... Política? Opa! Isso é 

polêmico. Ah, agora vamos falar um pouquinho de matrizes. Gente, matrizes 

usa muito em computação, tem um tal do Alan Turing lá que é gay... Gay? Ah, 

isso é polêmico”. Então, tipo assim, até mesmo o professor de matemática 

dependendo do jeito que ele dá aula, a escola sem partido afeta muito, mas 

muito mesmo. (...) O professor está ali e ele tem que ser uma referência, um 

formador de opinião. Ele não está ali para fazer uma redoma, porque o aluno, 

é igual como todo mundo já falou, ele vai aprender isso por si só, então é mais 

fácil você já começar a dar os primeiros passos ali para ele ter uma noção, do 

que ele descobrir sozinho e quebrar a cara milhares de vezes. Então eu acho 

mais justo. Acho essa escola sem partido uma completa censura do negócio 

(EDUARDO, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 

Assim, eu acho que a ideia é debater, a ideia é apresentar os temas, vamos 

procurar argumentos favoráveis, argumentos contrários... sei lá, por mais 

polêmico que seja o tema. Tipo, numa escola sem partido, você não poderia 

falar sobre nada disso. Então nem apresentar para a pessoa mesmo pensar, você 

não poderia, então realmente é uma completa censura ao pensamento, ao 

raciocínio (ROSILAINE, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 

 

A escola sem partido... Acho que eu vou preferir ficar quietinho 

(REGINALDO, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019). 
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 O assunto, mesmo tendo avançado seu debate no cenário social, político e 

educacional, ainda é visto como um tabu no campo educacional. Essa dificuldade de 

tratamento das temáticas, pode ser considerada um reflexo de tomadas de decisões no 

contexto educacional ligadas a interesses políticos e ideológicos, e por profissionais que 

tampouco entendem do assunto ou atuam no campo educacional – os empresários 

“amigos da escola”, como propõe Junqueira (2014). O projeto de transformação de 

sociedade proposto por uma suposta escola sem partido ameaça o projeto de 

transformação de uma sociedade opressora e desigual, em uma mais justa e melhor de se 

viver para todas e todos. Tais transformações, tão desejadas por diferentes grupos, 

colocam a educação como uma das principais contribuintes e, como consequência, como 

campo de disputa.    

 Falas e colocações associadas a um movimento de ideias contrárias às propostas 

pelo MESP se fazem presentes nos diálogos estabelecidos no grupo focal. Apresentamos, 

a seguir, um recorte desse diálogo, em uma conversa entre Viviane e Rosilaine que 

caracteriza tais falas e colocações. A conversa se inicia a partir da seguinte questão 

colocada pelo pesquisador: Sobre a discussão de questões relacionadas a gênero e 

sexualidade, vocês acham que a escola é um lugar de debates dessas questões?  

 

Viviane: É porque, assim, no meu ponto de vista, a ideia da escola é formar 

cidadãos críticos. Então, assim, independente da temática, independentemente 

de qualquer coisa, sabe, é o objetivo da escola e é de certa forma a obrigação 

da escola também. (...) Então, assim, pra mim não faz sentido, eu vejo que 

qualquer tema tem que ser discutido, tem que ser conversado. Por mais que... 

é lógico que chegar e propor uma discussão na sala de aula sobre... sei lá... 

eutanásia, não vai ser uma coisa tranquila. Aí cabe a você, como professor, 

lidar com a situação. Mas que precisa ser abordado, na minha opinião sim. 

 

Rosilaine: Eu acho que não faz sentido esconder isso do aluno, como se ele 

não fosse ver isso nunca, né? Como se a escola tivesse colocando ele em uma 

redoma, né? E não é bem assim o papel da escola. 

 

Viviane: Mesmo porque, na vida dele, ele vê esses temas. No Facebook 

aparece, na internet aparece, aparece na televisão, na conversa com os amigos 

aparece... Por que que na escola não pode aparecer? No recreio aparece e por 

que que na sala de aula não pode chegar, ultrapassar a barreira da porta? 

 

Rosilaine: É. Parece que na porta é um filtro, né? Passou ali, agora você vai 

aprender só matemática, ciências, biologia... E isso sem ligação nenhuma com 

sua vida, né? Então, assim, é meio complicado (DIÁLOGO ENTRE VIVIANE 

E ROSILAINE, GRUPO FOCAL, 13/12/2019) 

 

 É importante nos atentar para o fato de que o espaço escolar também é marcado 

por discussões e questões de gênero e sexualidade, porém sob uma outra perspectiva. 
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Uma perspectiva que não rompe ou desestabiliza a norma e os jogos de poder, que 

sustentam a dominação masculina e a heteronormatividade no espaço escolar. Pelo 

contrário: contribui para a manutenção desses movimentos. Como nos propõe Louro 

(1997), sentidos são produzidos nesse espaço e acabam tornando-se parte dos corpos de 

meninos e meninas: 

 

Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se 

aprende a preferir. Todos os sentidos são treinados, fazendo com que cada um 

e cada uma conheça os sons, os cheiros e os sabores “bons” e decentes e rejeite 

os indecentes; aprende o que, a quem e como tocar (ou, na maior parte das 

vezes, não tocar); fazendo com que tenha algumas habilidades e não outras... 

E todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas confirmam e 

também produzem diferença (LOURO, 1997, p. 61). 

 

 O que fica evidente é que, nas salas de aula, discussões relacionadas à gênero e 

sexualidade se fazem presentes, mesmo que implicitamente. Nelas, sempre foram 

praticadas pedagogias da sexualidade e do gênero – assim como na internet e na televisão, 

como citado por Viviane, uma das participantes de nosso grupo focal. Deveríamos, então, 

nos atentar ao modo como acontece tal tratamento. Rosilaine, ao citar que é como se a 

escola colocasse alunas e alunos em uma espécie de redoma, nos permite refletir sobre os 

objetivos e intenções que a instituição estabelece, ao permitir a construção de alguns 

sentidos, a partir do tratamento de questões relacionadas a gênero e sexualidade, e negar 

outros: o controle e a “proteção”; a vigia “para que alunos e alunas não ‘resvalem’ para 

uma identidade desviante” (LOURO, 1997, p. 81). 

 Somando discursos como os do MESP à construção de sentidos do campo do 

gênero e da sexualidade permitida pela escola – e também a outros vários fatores que não 

destacamos aqui –, a escola continua marcada “como um espaço disciplinador, 

normalizador e reprodutor de desigualdades” (JUNQUEIRA, 2014, p. 7). Os corpos 

continuam sendo ameaçados e disciplinados segundo normas e valores hegemônicos. 

Seguimos impotentes em relação a investimentos permanentes em favor da subversão das 

relações de poder que orientam e definem a estrutura escolar (JUNQUEIRA, 2014, p. 7). 

Nós, professoras, professores, licenciandas e licenciandos, de que forma podemos 

contribuir para essa subversão? Cabe questionar e refletir sobre (nossas) práticas 

educativas e modos de intervenções. 

 No diálogo apresentado anteriormente entre Viviane e Rosilaine, Viviane diz que 

“cabe ao professor lidar com a situação” frente a uma discussão ou situação desencadeada 

por questões de gênero e sexualidade. Ao questionarmos sobre como se portar, diante de 
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tais situações e discussões, de maneira a contribuir para a modificação de cenas de 

preconceito e opressão, Reginaldo se posiciona: 

 

Como fazer? Eu acho que o primeiro momento tem que ser informativo, né? 

Primeiro todo mundo tem que entender o que que é qualquer tipo de coisa que 

você for... diversidade de gênero... todo mundo tem que entender o que é e pra 

isso a gente precisa nos formar para saber o que é primeiro para gente ter 

condição de informar alguém do que que é. Primeiro passo é informativo. Acho 

que o segundo passo acaba sendo, sei lá, tentar barrar qualquer tipo de 

preconceito no momento que aconteça. Mas eu não consigo ver outro jeito que 

não seja informativo. O segundo é só precaução, caso aconteça alguma coisa 

fora da curva, a gente impedir que aquilo ali se alastre. Mas em primeiro 

momento ele tem que ser... não sei se dá pra fazer muita coisa. É informação e 

a gente vive em um, até o momento, dia 13 [de novembro de 2019], a gente 

vive em uma democracia e então vai ter gente que vai pensar diferente e, 

infelizmente, vai ter gente que vai pensar diferente preconceituosamente. 

Então a gente não vai conseguir derrubar todo mundo assim, mas também a 

gente não vai poder ser julgado por não informar. Acho que o principal é isso 

(REGINALDO, RELATO GRUPO FOCAL, 13/12/2019).   
 

Assim como Teixeira e Magnabosco (2010), pensamos que a educação – aqui, a 

Educação Matemática – também deve se pautar na “construção de uma sensibilidade para 

aprendermos pessoas e seus modos diferenciados de ser” (p. 65). Nesse caso, a 

informação aparece como um poderoso artifício para contribuir com tal construção. 

Informações são construídas e partem, em grande volume e velocidade, de diferentes 

instâncias de acordo com os interesses de cada uma. Somos atravessados por todo tipo de 

informação, cada uma marcada pelos interesses da instância de partida.  

 Pensando com Reginaldo, que propõe momentos informativos para o 

enfrentamento do preconceito e da opressão, chegamos nas salas de aula. O licenciando 

pensa em momentos informativos, mas não diz mais sobre como “performar” nessas 

situações: informar o que e como? Talvez, de forma a fazer com que se torne reconhecida 

a discussão de questões relacionadas a gênero e sexualidade na perspectiva que aqui 

abordamos. Uma discussão que demoraríamos anos para ver – ou que nunca se fará 

presente – em materiais didático-pedagógicos, leis e diretrizes educacionais, por ser 

ocultada ou silenciada por uma parcela da sociedade que detém o poder e o controle 

(TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2010). Como, então, podemos tornar reconhecidas tais 

questões nas salas de aula de matemática? 

 D’Ambrósio (2001) traz contribuições para uma reflexão inicial sobre essa 

questão, ao propor que “a matemática e a Educação Matemática não podem ser 

insensíveis aos problemas maiores que afetam o mundo moderno, principalmente a 

exclusão de indivíduos, comunidades e até nações” (p. 16). O que é proposto pelo autor 
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nos orienta e direciona para uma perspectiva de educação discutida anteriormente por 

Teixeira e Magnabosco (2010): educação como via para a construção de uma 

sensibilização. Concebendo a informação como parte do processo de construção de uma 

sensibilidade para com outras demandas sociais – aqui, as relacionadas a gênero e 

sexualidade –, encontramos no campo educativo matemático um forte aliado: os 

“problemas matemáticos”. 

 Ao citar os “problemas matemáticos” como aliados, não nos referimos ao que 

convencionamos associá-los, aos famosos e rotineiros “problemas de faz de conta”, por 

meio dos quais são narradas, na maioria das vezes, situações sem sentido ou distantes da 

realidade social. Segundo Skovsmose (2001, p. 24), “é essencial que os problemas se 

relacionem com situações e conflitos sociais fundamentais”. É nessa perspectiva que 

concebemos tais problemas como aliados: como meio de nos apropriarmos de conflitos 

sociais presentes na sociedade; como forma de explorar matematicamente aspectos de 

uma realidade brasileira desigual e hierarquizada; informar e comunicar alunos e alunas; 

como um meio de tornar reconhecidas vidas invisibilizadas e silenciadas, oprimidas e 

excluídas, com base na leitura da realidade social como ela se apresenta. Para isso, seria 

necessário um movimento de deslocamento do “faz de conta” para a realidade. 

 O problema é que esse movimento não é tão fácil. Professoras e professores 

continuam sobrecarregadas/os e testemunham a precariedade e a falta de incentivo no 

espaço escolar. Pressionadas/os e, de certa forma, desamparadas/os pelo Estado, 

experimentam a pressão pela produtividade e apresentação de estatísticas que certifiquem 

que a educação brasileira é de “qualidade” e para todas e todos. As estratégias definidas 

são tão bem articuladas, que não restam tempo e espaço para a reflexão de que “todas as 

formas de preconceito e discriminação representam um problema educacional e afetam a 

qualidade da educação” (JUNQUEIRA, 2014, p. 8).  

 Segundo uma perspectiva progressista da educação, se torna urgente a 

modificação de práticas de ensino e o questionamento sobre o que ensinamos. 

Acreditamos ser possível pensar em práticas pedagógicas que perturbem os sistemas de 

dominação existentes (HOOKS, 2017). Os caminhos aqui apontados, não são 

apresentados de forma acabada, ou como estratégias a serem seguidas por professoras e 

professores que desejam contribuir para um movimento contrário ao preconceito e à 

opressão. Apresentamos situações que podem ser consideradas como disparadoras de 

reflexões, enquanto marcamos o campo educativo matemático como um campo capaz de 

contribuir e sensibilizar, diante de questões relacionadas a gênero e sexualidade.  
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Sobre os caminhos e as estratégias para a modificação de cenas de opressão, elas “têm 

de ser constantemente modificadas, inventadas e (re)conceitualizadas para dar conta de 

cada nova experiência de ensino” (HOOKS, 2017, p. 9). Dessa forma, contribuímos para 

uma Educação Matemática que liberta. 
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6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

“A gente vai contra a corrente. 

Até não poder resistir. 

Na volta do barco é que sente. 

O quanto deixou de cumprir. 

Faz tempo que a gente cultiva. 

A mais linda roseira que há. 

Mas eis que chega a roda-viva. 

E carrega a roseira pra lá”. 

(Chico Buarque De Hollanda) 

 

À guisa de conclusão, retomamos algumas questões estabelecidas no decorrer 

deste estudo: como, no campo educativo matemático, criar condições que possibilitem 

liberdade para sujeitos historicamente oprimidos e excluídos? Quais são os caminhos 

possíveis para fazer desse espaço, um espaço mais democrático e que contribua para 

avançarmos na construção de uma escola e sociedade diversas, libertadoras e inclusivas? 

Nesse recorte social, assim como em outros campos e em outras áreas, há possibilidades 

para a construção de espaços de resistências, insurgências e insubordinações responsáveis 

e criativas. Sobre a última ação pensada, recorremos à D’Ambrosio e Lopes (2014): 

 

Insubordinação implica subversão, implica uma aposta no novo, no diferente 

e na insatisfação com relação tanto ao que é quanto ao que pode ser, aquilo 

que, tendo sido criado por ações insubordinadas, não pode ser aceito como 

natural e permanente. Uma insubordinação criativa, portanto, exige uma 

postura alerta, pois tudo que se faz novo pode – ou deve – se desfazer nesse 

mundo de constantes mudanças (D’AMBROSIO, LOPES, 2014, p. 19, grifos 

nossos). 

  

Pensar em insubordinação, tomando o significado da palavra, é pensar em 

desobediência, revolta, rebelião. Talvez seja esse um caminho para a criação de condições 

para liberdade e reconhecimento de outros corpos e sujeitos no campo educativo 

matemático, espaço marcado pela rigidez, objetividade, neutralidade e pelo masculino. 

Insubordinar, portanto, consistiria em trilhar uma via contra hegemônica, uma aposta no 

novo, permitindo e se permitindo em outros caminhos marcados por revoltas e 

desobediências a normas regulatórias e opressoras, normas que (re)produzem 

desigualdades. É ir contra a corrente até não poder resistir, mas continuar resistindo. Uma 
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desobediência que abre caminhos de resistência, debatidos também nos escritos de 

Giraldo e Fernandes (2019), ao assumirem uma opção decolonial para discutir e analisar 

o processo de formação de professoras e professores de matemática. Para os autores, 

 

para o projeto de manutenção de dominação econômica e simbólica, a 

colonialidade promove a naturalização e a legitimação de dicotomias e de 

hierarquias culturais, sociais, políticas, territoriais, raciais, de gênero e 

sexualidade (GIRALDO, FERNANDES, 2019, p. 3, grifos nossos).  

  

O que é proposto por Giraldo e Fernandes (2019) tem relação direta com o que 

um dia propusemos – e continuamos propondo – ao dar início a este estudo. Acreditamos 

na necessidade de conhecer, compreender e problematizar discursos, situações e práticas 

pedagógicas que produzem desigualdades e exclusões no âmbito do gênero e da 

sexualidade no campo da Educação Matemática, como requisito para pensar e refletir 

sobre outras formas de (re)existir enquanto objetivamos caminhos de transgressão no 

campo (GIRALDO, 2021).  

O espaço e o processo de formação de professoras e professores de matemática, 

tal como se apresentam, acabam dificultando ou impedindo a construção desses 

caminhos. Talvez, devido a um status conferido à matemática que acaba (re)produzindo 

uma sensação de que o campo não tem relação nenhuma com as discussões estabelecidas 

sobre diversidades e reconhecimento de outros sujeitos e as dimensões que os constituem. 

A insistência em marcar o campo (educativo) matemático como neutro e objetivo acaba 

se tornando uma grande contradição – assim como outras falácias como, por exemplo, a 

de uma suposta “escola sem partido”: “alegações de neutralidades e isenções são, quase 

sempre, disfarces para estratégias de ocupação de nichos políticos e de manutenção de 

privilégios” (GIRALDO, 2021, p. 4).  

 As articulações entre a revisão bibliográfica sobre gênero, sexualidade, educação 

e Educação Matemática, os dados fornecidos pela análise de documentos curriculares que 

orientam cursos de licenciatura e pelo grupo focal, com discentes que vivenciam o 

processo de formação de professoras e professores de matemática, nos fizeram acreditar 

– ainda mais – na necessidade de marcar politicamente o espaço educativo matemático: 

a matemática que ensinamos e nos é ensinada está a serviço de que e de quem? O que está 

por trás de seu status, de suas naturalizações e seus discursos? Quem ganha e quem perde 

com tudo isso? Por mais que as respostas pareçam óbvias, principalmente diante das 
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discussões estabelecidas no presente estudo, compreendê-las e analisá-las criticamente se 

torna necessário enquanto se objetiva transformações no campo. 

Nesse sentido, o movimento de Educação Matemática crítica, ao se preocupar com 

os aspectos políticos da Educação Matemática (SKOVSMOSE, 2001), também se torna 

luz e inspiração para esse processo de considerações parciais e inacabadas, ao trazer para 

o centro do debate questões acerca de “como evitar preconceitos nos processos analisados 

pela Educação Matemática que sejam nefastos para grupos de oprimidos como 

trabalhadores, negros, índios e mulheres?” (SKOVSMOSE, 2001, p. 7). A reflexão sobre 

questões como essa é quase nula, diante de um sistema focado em uma “qualidade” 

educacional matemática e em índices de desenvolvimento de ensino e aprendizagem que 

enquadram o acolhimento dessas discussões como um dificultador, para o alcance de tais 

metas, como já discutimos a partir de Junqueira (2014).   

 Poder pensar e refletir sobre o processo de formação de professoras e professores 

de matemática, tomando o gênero e a sexualidade como categorias de análise, nos fizeram 

compreender que é possível uma educação (matemática) que aumente nossa capacidade 

de sermos livres (HOOKS, 2017). Os caminhos para o alcance de uma educação 

libertadora podem ser diversos e, muitas vezes, difíceis de serem trilhados. Como propõe 

parte da canção de Chico Buarque, apresentada na epígrafe dessas considerações, a roda 

viva pode também representar um movimento de mudanças e transformações. Em suas 

idas e vindas, nos deparamos com o quanto ainda há de ser feito e, apesar de tudo, nesse 

ciclo, sempre nascem novas possibilidades e vozes para uma educação (matemática) que 

liberta.   

 Nosso intuito, ao apresentar estes últimos escritos de nosso estudo, não é de 

esgotar as discussões, tampouco apresentar uma receita ou um roteiro para o alcance de 

uma Educação Matemática libertadora, quando o assunto é gênero e sexualidade. Talvez, 

diante dos diálogos estabelecidos entre os sujeitos e o pesquisador, seja possível pensar 

na construção de espaços, por meio dos quais, novas histórias possam ser contadas e 

tomadas como parte da realidade. Histórias de outras matemáticas, de outras educações, 

de outros processos de formação daquelas e daqueles que ensinarão matemática a outros 

sujeitos. Histórias sobre e contadas por elas e por corpos que não são levados em conta 

na organização curricular, nas práticas pedagógicas e no espaço matemático, mesmo que, 

para a conquista desses espaços, sejam necessárias insubordinações responsáveis, ou 

desobediências à normas e legislações que contribuem para o silenciamento de outras 

vozes no campo.    
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ROTEIRO PARA DISCUSSÃO NO GRUPO FOCAL 

 

ROTEIRO PARA DISCUSSÃO – GRUPO FOCAL 

 

Composição do grupo 

 

 A atividade será realizada com alunos que cursam o último período do curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade Federal de São João del Rei. A escolha 

desses alunos deve-se ao fato de, provavelmente, já terem vivenciado, em sua formação 

inicial, as chamadas disciplinas de práticas pedagógicas. Consideramos que esses alunos 

poderão fornecer, de forma mais completa, indícios a respeito de limitações, dificuldades 

e desafios no tratamento do tema da diversidade sexual e de gênero em sala de aula. 

Roteiro 

• Apresentação dos objetivos do encontro, da forma de registro e da garantia 

do sigilo deste e dos nomes dos participantes; 

• Explicar aos participantes do grupo como será a dinâmica da discussão; 

explicitar a importância de ouvir e respeitar ideias e opiniões dos 

participantes. 

• Proceder a assinatura dos TCLE com leitura coletiva. 

Primeira etapa da discussão:  

✓ Propor que cada participante faça um comentário sobre a indagação: como estou 

sendo preparado para lidar com a diversidade sexual e de gênero durante minha 

formação de professor?  

✓ A partir desses comentários, começar o debate. O mediador não deve expor 

opiniões ou críticas a comentários dos participantes. 

✓ Durante as discussões, segue um roteiro para aprofundamento: 

 

1. Você já participou de debates sobre o tema? Seja na universidade ou fora dela. 

2. O grupo acredita que a escola é lugar de tratamento e debate de temas como esse?  

3. Alguém já vivenciou no contexto de educação a abordagem desta temática? Pode 

relatar para o grupo? 

4. Na Graduação, teve momentos de discussão sobre o tema que contribuiram de 

alguma forma na sua formação como professor? 
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5. Alguma unidade curricular na Graduação possibilitou o debate do tema 

diversidade sexual e de gênero na escola? 

6. Como reagiria frente a uma situação de discriminação dentro da sala de aula?  

7. O grupo acha que podemos contribuir, como professores, para a diminuição da 

discriminação por orientação sexual? Se sim, como? Se não, por quê? 

8. Você acredita que poderia trabalhar o tema da diversidade sexual e de gênero na 

sala de aula de sua disciplina? Você se sente preparado para isso? Se sim, qual ou 

quais instrumentos e/ou estratégias imagina utilizar? Se não, justifique sua 

resposta.  
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

Prezada(o) participante, 

Você está sendo convidada(o) a participar da pesquisa Escola democrática: 

diversidade sexual e de gênero na formação de professores, desenvolvida pelo 

pesquisador Kaio Trindade Mineiro Vale, mestrando do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFSJ. 

Este estudo tem por objetivo descrever e compreender percepções de alunos de cursos 

de licenciaturas oferecidos pela UFSJ referente a formação na temática gênero e diversidade 

sexual, bem como dificuldades, desafios e limitações percebidas por discentes no tratamento 

do tema “diversidade sexual na escola”, tanto nos momentos de formação inicial quanto em 

sua futura prática docente. 

O convite a sua participação se deve ao fato de você estar regularmente 

matriculado em algum curso de licenciatura da UFSJ e, portanto, prestes a exercer a 

profissão docente. 

A sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena 

autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 

qualquer momento. Ele não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a 

execução da pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados 

da pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 

do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá 

ser feito através dos meios de contato explicitados neste documento. 

No presente projeto, você será identificado por meio de um nome fictício, bem 

como, um número que será intransferível. 

A sua participação consistirá em debater como o tema diversidade sexual e de 

gênero tem sido discutido na formação inicial do professor.  

Esperamos que você comente possíveis dificuldades, desafios e/ou limitações no 

tratamento do tema dentro da sala de aula quando, por exemplo, nos depararmos com uma 
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situação de discriminação ou presenciarmos brincadeiras de cunho preconceituoso e 

LGBTfóbico. 

O grupo focal tem previsão de durar aproximadamente 02 horas e as reuniões 

acontecerão nas dependências da UFSJ para o debate que será registrado em áudio. Esse 

procedimento poderá ser interrompido por solicitação do participante. 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, assim como 

os resultados, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e sua orientadora.  

Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 

anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. 

Como benefício direto aos participantes teremos o conhecimento e reflexão sobre 

o currículo dos cursos de licenciaturas participantes da presente pesquisa, que tendem a 

serem aprimorados e, talvez, reestruturados a partir de estudos de tal natureza.  

A pesquisa é relevante ao produzir conhecimentos sobre a educação e auxiliar-nos a 

pensar na postura do professor frente a temas como diversidade sexual e de gênero, tão atual em 

nossa sociedade. 

Os riscos para os participantes da pesquisa são a possibilidade de incômodo com 

a presença do pesquisador no decorrer do grupo focal e no debate do tema em questão, 

por ser um tema delicado e carregado de tabus.  

Propomos minimizar os riscos oferecidos esclarecendo os objetivos da pesquisa 

antes do início dela, assim como enfatizando que os participantes estarão colaborando 

com a reflexão e possível aprimoramento do currículo de seus respectivos cursos. Os 

participantes terão o contato do pesquisador a quem poderão procurar para esclarecer 

dúvidas ou ainda manifestar o desejo de desistir da participação na pesquisa. Os 

procedimentos envolvidos com a pesquisa não vão gerar qualquer custo aos participantes 

e, para garantir que eles não sofram qualquer constrangimento com o material decorrente 

da coleta de dados, propomos apresentá-los aos participantes da pesquisa antes da análise 

do material. 

Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público 

participante, artigos científicos e na dissertação/tese. Os resultados de forma individual 

serão repassados aos participantes e/ou seus responsáveis estando a equipe de 

pesquisadores à disposição para eventuais esclarecimentos. 

Serão feitas algumas imagens durante a realização dos procedimentos neste 

estudo e poderão fazer parte dos dados para estudo ou divulgadas em periódicos e 

reuniões científicas. 
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Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo. Caso a pesquisa por 

ventura lhe gerar algum gasto, você será ressarcida(o) pelo pesquisador, assim como será 

devidamente indenizada(o) diante de eventuais eventos decorrentes da pesquisa. 

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo. Se 

outras perguntas surgirem mais tarde, poderás entrar em contato com os pesquisadores. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo 

que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da 

dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

 

Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598 

e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 
Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, cep: 36301-160, 

Campus Dom Bosco 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): Tel: (61) 3315-

5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br 

 

Contato com o pesquisador a responsável: Kaio Trindade Mineiro Vale 
Endereço: Rua Adhemar Campos, 165, Pinheiro Chagas, Prados, Minas Gerais, CEP: 36.320.000 E-mail: 

kaio-prados@hotmail.com Telefone: 32 984379427 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, 

rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a 

participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador 

responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada (s). 

 

São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____. 

 

_______________________________________ _______________________________ 

Nome do Responsável Assinatura do Responsável 

  

 

 

 

_______________________________________ _______________________________ 

Nome do Pesquisador Assinatura do Pesquisador 

 

mailto:conep@saude.gov.br

