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RESUMO 

 

Muito se avançou nos últimos anos em relação à educação no Brasil e com 

isso, em 1997, a educação sexual foi incluída como tema transversal nos parâmetros 

curriculares nacionais. Não obstante, a temática não só é tratada com pudor e 

afastamento, como também a partir de uma visão médico-higienista. Abordando 

apenas sobre infecções sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência, 

deixando de lado questões tão importantes como a diversidade sexual e de gênero. 

Com a falta de conhecimento e reflexão, o preconceito e a intolerância se mostram 

maiores, dificultando a vida escolar e pessoal, não só das e dos estudantes como 

também das e dos docentes. Do mesmo modo em que temos essa defasagem no 

ensino fundamental e médio, temos também no ensino superior, de onde sairão 

futuras e futuros profissionais, dentre eles professoras e professores que precisarão 

ensinar sobre o assunto, mas se sentem despreparados para tal ou até mesmo não 

veem a importância dessa discussão em sala de aula. Diante disso, o presente estudo 

objetivou avaliar o conhecimento sobre as questões de diversidade sexual e de gênero 

das universitárias e dos universitários da Universidade Federal do Paraná, bem como 

comparar os campos do conhecimento - biológicas, exatas e humanidades - e as 

modalidades bacharelado e licenciatura. Para isso, fez-se uso da pesquisa mista do 

tipo survey através de um questionário misto. A análise estatística das questões 

fechadas foi realizada com o auxílio dos softwares GraphPad Prism e R, enquanto a 

análise de discurso das questões abertas com o auxílio do software IRAMUTEQ. Com 

base nos estudos de Guacira Lopes Louro, Judith Butler e bell hooks, percebeu-se 

falhas no conhecimento por parte dos discentes, mas quando comparamos os cursos, 

houve um destaque para as e os estudantes dos campos de biológicas e em seguida 

de humanidades e exatas, nesta ordem, e da licenciatura em relação ao bacharelado. 

Há também uma carência na oferta de disciplinas que abordem a temática, 

especialmente para o curso de exatas, o que pode explicar o baixo rendimento na 

resolução das questões. Esses dados são de grande valia e podem servir como 

fundamentação para estudos futuros. 

 

Palavras-chave: Educação. Educação Sexual. Identidade de gênero. Orientação 
         sexual. Ensino Superior. 



 
 

   
 

ABSTRACT 

 

Much progress has been made in recent years concerning education in Brazil 

and with this, in 1997, sexual education was included as a cross-cutting theme in the 

national curricular parameters. However, the theme is not only treated with reproach 

and remoteness, but also from a medical-hygienist perspective. Addressing only 

sexually transmitted infections and teenage pregnancy, leaving aside such important 

issues as sexual and gender diversity. With the lack of knowledge and reflection, 

prejudice and intolerance are greater, making school and personal life difficult, not only 

for students but also for teachers. In the same way that we have this gap in elementary 

and secondary education, we also have in higher education, from which future and 

future professionals will come, among them teachers who will need to teach on the 

subject, but feel unprepared for this or even not see the importance of this discussion 

in the classroom. Therefore, this study aimed to assess the knowledge on issues of 

sexual and gender diversity of female university students at the Universidade Federal 

do Paraná, as well as the comparison the fields of knowledge - biological, exact 

sciences, and humanities - and bachelor's and licentiate's modalities. For this, a mixed 

survey was used through mixed questionnaire. The statistical analysis of the multiple-

choice questions was performed at GraphPad Prism and R software, while the speech 

analysis of the open questions was carried out with IRAMUTEQ software. Based on 

the studies of Guacira Lopes Louro, Judith Butler, and bell hooks, gaps in knowledge 

on the part of the students were noticed, but when we compared the courses, there 

was an emphasis on students from the biological fields and then from the humanities 

about the exact science ones and the degree to the bachelor's degree. There is also a 

lack of courses that address the subject, especially for the course of the exact science, 

which may explain the low performance in solving the issues. These data are of great 

value and can serve as a basis for future studies.  

 

Keywords: Education. Sex Education. Gender identity. Sexual orientation. University 

        education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com a publicação dos Parâmetros Nacionais Curriculares em 1997, as 

escolas inseriram como tema transversal a sexualidade (BRASIL, 1997, p. 87), 

entretanto, dentre todo o escopo da educação sexual, apenas os temas sobre 

infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e gravidez na adolescência são 

contemplados (RIZZA, 2016). Essa perspectiva negligenciou outras questões 

igualmente importantes, como as múltiplas expressões de gênero e inúmeras 

manifestações da sexualidade humana, excluindo, assim, a comunidade LGBTQIA+¹. 

Essa defasagem colabora com a invisibilidade, o preconceito e a intolerância contra 

essa população, além da negação dos seus direitos civis por anos. Um exemplo claro 

é a dificuldade que essa comunidade tem de se manter na escola. O Caderno SECADI 

4, “Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer diferenças e superar 

preconceitos”, apresentado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECADI) juntamente com o Ministério da Educação (MEC), apresenta a 

pesquisa realizada em 2004 na VIII Parada Livre de Porto Alegre, na qual a escola 

aparece em primeiro lugar entre sete situações indicadas como espaço de 

discriminação contra LGTB1. Mais recentemente, a duras penas, alguns direitos civis 

estão finalmente sendo conquistados. Somente em 2011, através do projeto de Lei n° 

612, legalizou-se a união estável para casais homoafetivos (BRASIL, 2011) e em 

2013, pela resolução n° 175, o casamento civil (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2013). Essas conquistas são de extrema importância para assegurar o 

bem-estar dessas minorias, pois os casos de preconceito e intolerância são inúmeros. 

O Brasil é um dos países mais perigosos para pessoas LGBTQIA+. No canal de 

denúncia Disque 100, foram notificados 1685 casos de violência contra esse grupo no 

ano de 2018, sendo 138 homicídios e 49 tentativas de homicídio. De acordo com o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 58,5% dos atos violentos desse 

mesmo ano foram realizados por homens (IPEA, 2020, p.54). É importante salientar 

_______________  
 
1 Sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queers, 
intersexo, assexuais, agêneros e outros. A sigla possui variantes mais antigas, como 
LGBT, mas toda vez que as utilizamos nos referimos a toda diversidade identitária do 
comportamento humano. 
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que essa violência está presente em todas as esferas sociais, em todos os ambientes, 

inclusive na família e na escola:  

 

A escola configura-se um lugar de opressão, discriminação e 
preconceitos, no qual e em torno do qual existe um preocupante quadro de 
violência a que estão submetidos milhões de jovens e adultos LGBT - 
muitos/as dos/as quais vivem de maneiras distintas, situações delicadas e 
vulneradoras de internalização da homofobia, negação, autoculpabilização, 
auto aversão. E isso se faz com a participação ou a omissão da família, da 
comunidade escolar, da sociedade e do Estado (JUNQUEIRA, 2009, p. 15).  

 

O ambiente escolar é marcado pela heteronormatividade2, exaltando um único 

perfil: de homem, branco, cisgênero e heterossexual. Contribuindo, assim, com a 

marginalização dos que fogem desse padrão, como afirma Guacira Lopes Louro:  

 

Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, 
remete ao homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão e 
essa passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os 
"outros" sujeitos sociais que se tornarão "marcados", que se definirão e serão 
denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é representada 
como "o segundo sexo" e gays e lésbicas são descritos como desviantes da 
norma heterossexual. Ao classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece 
divisões e atribui rótulos que pretendem fixar as identidades. Ela define, 
separa e, de formas sutis ou violentas, também distingue e discrimina 
(LOURO, 2000, p. 12).  

 

Jimena Furlani (2003) também discute essa questão, criticando a abordagem 

da sexualidade reprodutiva. Na sala de aula apenas aborda-se a penetração vaginal, 

apontando como única, portanto, “normal” forma de sexo, bem como a idade propícia 

a reprodução sendo jovem adulta e adulta, contribuindo com a ideia de que crianças 

e idosos não experenciam a sexualidade. 

Um estudo feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e pelo 

Ministério da Saúde, tratando de discriminação e preconceito no ambiente escolar, 

demostrou que em uma amostra de dezoito mil e quinhentas pessoas, de toda a 

comunidade escolar, incluindo os profissionais da educação, como diretoras(es) e 

professoras(es), além das e dos responsáveis e estudantes, 87,3% praticavam 

_______________  
 
2 Por heteronormatividade, entende-se a reprodução de práticas e códigos heterossexuais, sustentada 

pelo casamento monogâmico, amor romântico, fidelidade conjugal, constituição de família (esquema 
pai-mãe-filho(a)(s)). Na esteira das implicações da aludida palavra, tem-se o heterossexismo 
compulsório, sendo que, por esse último termo, entende-se o imperativo inquestionado e 
inquestionável por parte de todos os membros da sociedade com o intuito de reforçar ou dar 
legitimidade às práticas heterossexuais (FOSTER, 2001, p. 19). 
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atitudes preconceituosas em relação a questões ético-sociais, de pessoas com 

deficiência (física, auditiva, visual e mental), de gênero, geracionais, 

socioeconômicas, territoriais ou de identidade de gênero. Desse montante, 26,1% 

eram discriminatórias em relação a orientações sexuais diferentes da heterossexual 

(MAZZON, 2009). Apesar de não ser a única responsável pela mudança desse 

cenário, a melhoria desse quadro de violência e iniquidade também passa pela escola. 

Porém, uma escola que ofereça uma educação libertadora, envolta de reflexão e 

respeito, como a defendida por Paulo Freire no seu livro “Pedagogia do Oprimido”:  

 

O importante, do ponto de vista de uma educação libertadora, e não 
“bancária”, é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de 
seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, 
manifestada implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus 
companheiros. Porque esta visão da educação parte da convicção de que 
não pode sequer presentear o seu programa, mas tem de buscá-lo 
dialogicamente com o povo, é que se inscreve como uma introdução à 
pedagogia do oprimido, de cuja elaboração deve ele participar (FREIRE, 
1970, p. 69).  

 

Não obstante, docentes se mostram resistentes em lecionar sobre essa 

temática e tanto eles quanto es estudantes se veem presos à estrutura da escola, na 

qual es estudantes não podem errar sem perder nota e docentes precisam cumprir 

um conteúdo engessado. Não abrindo margem para a construção de um diálogo rico, 

em que os lados possam expor suas questões e interesses (BRITZMAN, 2000). 

Ademais, as e os docentes dizem não se sentirem aptos a ensinar sobre o tema 

sexualidade, gênero e diversidade. Um estudo sobre a homofobia no ambiente escolar 

realizado em 11 capitais brasileiras mostrou o desconhecimento e o despreparo das 

e dos educadores e estudantes sobre o tema. Pelas entrevistas, constatou-se a 

ignorância sobre o significado do termo “homofobia”, além do fato de que muitos 

membros das comunidades escolares acreditam não existir intolerância dentro da 

escola e reproduzem estereótipos violentos e equivocados. Evidenciado por 

comentários pautados em questões de gênero, como “tem mulher aqui que é lésbica, 

porque se veste e parece homem” feito por um estudante; e outras abordagens mais 

preocupantes, como a seguinte: “Entrevistador(a): Como que a gente sabe que 

alguém é gay ou lésbica? Educador(a) A: A própria anatomia. Entrevistador(a): A 

própria anatomia? Como assim? Educador(a) A: A própria anatomia, porque 

geralmente as lésbicas não têm cintura afinada”, feito por um ou uma educador/a. 

Alguns entendem a homossexualidade como patologia, como mostra o comentário 
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desse ou dessa professor/a de Curitiba: “mas eu gostaria muito de saber isso, se é 

genético, se é sem-vergonhice, o que que é, se é carência...” e reproduzem a 

intolerância: “É um pouco desagradável quando você vê”, dito por um estudante, e “É 

difícil, né, de encarar...eu num sei, é difícil...fica estranho...se nós tamo acostumados 

a ver, né, o côncavo e o convexo, assim, acertando tão bem, se harmonizando...que 

é bem complicado pra mim, ...realmente é complicadíssimo”, dito por um ou uma 

professor/a de Curitiba. Neste mesmo relatório também é exposta a falta de material 

didático e de apoio, comprometendo, assim, o aprendizado e a vida dos LGBTQIA+ 

vítimas de bullying3 (REPROLATINA, 2011, p. 39-40).  

E interessante pontuar que nós, como estudantes de licenciatura em Ciência 

Biológicas, infelizmente não tivemos a oportunidade de discutir em profundidade o 

assunto, salvo em uma matéria de Corpo, Sexualidade e Gênero, optativa para o 

currículo. Assim, sentimos que ainda somos inábeis para abordar o tema de forma 

adequada dentro da sala de aula. Imaginando que este quadro se repita com outros 

estudantes, no presente estudo objetivamos entender como es estudantes do ensino 

superior do último ano de graduação, futuros professores e demais profissionais em 

formação, compreendem essa temática. Nós analisamos o quanto os campos de 

conhecimento influenciaram nas respostas dadas sobre o tema. Também verificamos 

se os licenciandos têm maior domínio do tema em relação aos bacharéis. Assim, 

fundamentadas pela pedagogia crítica, objetivamos avaliar o quanto de criticidade 

as/os estudantes de graduação da UFPR apresentaram sobre gênero e sexualidade 

e como podemos intervir nesta realidade. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Assim como a Escola, a Universidade tem o importante papel não só de formar 

profissionais para o mercado de trabalho, mas também de formar cidadãs e cidadãos 

críticos e que possam interagir de forma respeitosa em todos os ambientes. A 

sociedade é composta por pessoas de diferentes classes sociais, religiões, etnias 

variadas e múltiplas expressões de gênero e sexualidade e é preciso ter conhecimento 

acerca da diversidade, especialmente nas profissões que lidam com o público, como 

_______________  
 
3 Bullying é uma expressão em inglês utilizada para se referir ao comportamento de uma pessoa que 

magoa ou assusta alguém menor ou menos poderoso. 
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os profissionais da saúde e professores. Contudo, entre os docentes do ensino 

fundamental e médio, há um sentimento de despreparo para ensinar sobre Educação 

Sexual. No artigo de Sandra Unbehaum e colaboradores (2010), dos 112 

entrevistados, 80,4% não receberam formação ou capacitação para tratar do assunto, 

abrangendo gênero, sexualidade, entre outros. É provável que isso se reflita nos 

professores do ensino superior, mas ainda não há dados acerca deste assunto. 

Sabendo que no Brasil se registra cerca de uma notificação de violência contra 

pessoas LGBT por hora (PINTO, 2020, p. 4) e que nas escolas há muitos casos de 

ignorância e violência (REPROLATINA, 2011), essa capacitação para as e os 

docentes faz-se importante. Para que assim possam lecionar com idoneidade e 

conhecimento acerca do tema, dos termos, das múltiplas expressões existentes, das 

dificuldades, dos tabus e estereótipos, conseguindo lidar com todas as situações 

vivenciadas e formar cidadãos mais tolerantes e respeitosos para encarar as 

situações da vida pessoal e profissional. Pensando nisso, o questionário do presente 

trabalho foi desenvolvido para ser respondido pelas e pelos estudantes que estão no 

final do curso de graduação em diferentes áreas do conhecimento para que possamos 

inferir o quanto se sentem aptas e aptos a ensinar e a lidar com o assunto e, assim, 

auxiliar na formação das e dos futuros profissionais. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar o entendimento acerca do tema sexualidade, gênero e diversidade das 

e dos alunos de graduação, entre os diferentes campos do conhecimento e entre as 

diferentes modalidades, bacharelado ou licenciatura.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Verificar o quanto as alunas e os alunos compreendem os conceitos 

relacionados às identidades de gênero e sexualidade que são dissidentes do 

binarismo tradicional; comparar a opinião e o conhecimento entre bacharéis e 

licenciados e entre os diferentes campos do conhecimento a respeito do tema; e a 
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partir das respostas, observar quais falhas os estudantes possuem na conceituação 

dos termos das identidades e sexualidades queer. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Ao voltarmos algumas décadas no tempo, a sexualidade era abordada na 

sociedade de forma contida e conservadora. No início, as discussões eram baseadas 

em uma ótica médico-higienista, afirmando que o incentivo à higiene resolveria o 

problema com as doenças sexualmente transmissíveis (FURLANI, 2008). Na 

atualidade ainda carregamos este tabu, mesmo que de modo velado e em alguns 

casos pendente de cunho religioso (FIGUEIRÓ, 1998, p. 124, RIZZA, 2016, p. 203-

208; FOUCAULT, 2007, p. 9-18). No entanto, ao longo dos anos este assunto tem 

sido cada vez mais debatido publicamente.  

Em relação à Educação Sexual no Brasil, as primeiras medidas educacionais 

e políticas públicas foram adotadas na década de 1960 (ARILHA; CALAZANS, 1998; 

ROSEMBERG, 1985, WEREBE, 1978), entretanto, estas foram interrompidas durante 

a ditadura militar quando houve censura das políticas voltadas ao assunto. Somente 

após a década de 1980 observa-se grande notoriedade e produção acadêmica acerca 

do tema e a retomada da agenda voltada a promover a educação sexual no ensino 

básico e superior. Neste período se inicia a produção acadêmica relacionada ao 

estudo do gênero e sexualidade e a busca por melhorar a forma de abordar a 

educação sexual em sala de aula (FIGUEIRÓ, 1998, p. 123-126). 

Nesse momento pós-ditadura e junto com a emergência de uma biopolítica de 

controle populacional, devido às altas contaminações com o vírus HIV, causador da 

AIDS, e as altas taxas de gravidez na adolescência, inúmeras reivindicações 

ocorreram (FURLANI, 2008). A educação sexual foi inserida nas escolas e, com isso, 

em 1997, o Ministério da Educação incluiu a temática como tema transversal dos 

parâmetros curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Ainda assim, a resistência de 

grupos mais tradicionalistas e o descaso do governo atual dificultam o papel da 

professora e do professor na sala de aula, a exemplo da extinção da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) por meio do Decreto n.º 

9.465, de 2 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019). A Secretaria tinha como objetivo 

"contribuir para o desenvolvimento dos sistemas de ensino, voltado à valorização das 
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diferenças e da diversidade sociocultural, à promoção da educação inclusiva, dos 

direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental” (FREITAS e SOUZA, 2019). 

Hoje a educação sexual é baseada na anatomia, na descrição do ato sexual e 

aborda basicamente ISTs e métodos anticoncepcionais, tudo isso discutido sob um 

viés biológico determinista, no qual existe um papel determinado para cada gênero 

binário, como, por exemplo, o provedor financeiro e a cuidadora da casa e das filhas 

e dos filhos (PIOVESAN, 2010). Esse pensamento determinista coíbe a discussão e 

o aprofundamento necessário da educação crítica em questões de sexualidade, 

gênero, emoções, diversidade e direitos de cada indivíduo (RIZZA, 2016).  

 

2.1 TEORIA QUEER 

 

Durante o fim do século XX, surgiram alguns estudos que originaram a corrente 

teórica queer. Tal teoria nasce em meio a outras já existentes, como o feminismo 

americano, e traz novos conceitos no contexto de uma sociedade embasada na 

heteronormatividade, que consiste na determinação de todas as relações e, por sua 

vez, seus atos e práticas, no binarismo de gênero e na heterossexualidade 

compulsória, impondo a indivíduos da sociedade que o normal é se relacionar 

afetivamente somente com pessoas do sexo oposto. O termo queer pode ser 

traduzido como anormal ou esquisito, e até alguns anos atrás era utilizado para 

insultar grupos homossexuais (LOURO, 2001; PINO, 2007). A ideia foi subverter a 

ordem e tornar positiva uma denominação que originalmente era pejorativa. Assim, a 

teoria abarca e discute termos como travesti, transexual, heteronormatividade e 

intersexualidade.  

 A teoria queer não é uma teoria científica de fato, mas recebeu esse nome 

como uma provocação com o que é considerado legitimamente científico. Tem como 

objetivo ressignificar conceitos criados pela sociologia, filosofia e antropologia para 

designar pessoas que não se encaixam nos modelos ditos normais da sociedade. 

Embora tenha um foco voltado às temáticas da sexualidade, critica diversos 

pensamentos e conceitos binários como gênero, raça, etnia, nacionalidade e religião, 

instigando que haja fluidez entre os grupos e não rigidez de conceitos (PINO, 2007, 

p.160). Busca demonstrar como o outro é constituído, ou seja, o que define o outro 

não está alheio a mim, pelo contrário, faz parte de mim também (LOURO, 2001, p. 

549). O diferente do outro está sujeito a mim também, dessa forma, o olhar se volta 
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para dentro de cada um. Com uma visão mais ampla ao enxergar o outro, podemos 

ressignificar a maneira como grupos são rotulados socialmente de acordo com sua 

orientação sexual, gênero e/ou amorosa e desfazer tal categorização (LOURO, 2001; 

PINO, 2007). Uma vez que a humanidade das pessoas que vivem na zona de abjeção 

é contestada, a teoria queer objetiva politizar essa abjeção, ressignificando e 

possibilitando a legitimidade e a valorização das pessoas queer (BUTLER, 2002, p. 

47). 

Embora seja assunto muito discutido atualmente na mídia, muitos conceitos 

sobre gênero e sexualidade são ouvidos apenas recentemente fora de círculos 

acadêmicos específicos e do ativismo feminista e LGBTQIA+. Assim, muitas vezes os 

conceitos são confundidos entre si ou então compreendidos erroneamente. Quando 

falamos sobre o sexo biológico de alguém, nos referimos à anatomia interna e externa 

(órgãos, hormônios, cromossomos), o que é diferente da identidade de gênero, ou o 

modo como a pessoa se identifica, seja pelo mesmo gênero que lhe foi socialmente 

atribuído através do seu sexo biológico (cisgênero), ou ao outro (transgênero). Ainda 

há pessoas que se identificam com ambos (bigênero), entre os dois (gênero fluido) e 

agênero, com nenhum dos dois. Em relação à forma que cada um expressa seu 

gênero através do seu comportamento, vestimenta e interação com outras pessoas, 

temos a expressão neutra (sem expressão de gênero), andrógina (flutua entre a 

“fêmina” e “máscula”), crossdresser (expressando o gênero oposto do qual se 

identifica) e, por fim, másculo e fêmino, tradicionalmente atrelados ao papel do homem 

e a da mulher, respectivamente. A identidade de gênero é muito confundida com a 

orientação sexual do indivíduo, que se refere à atração física/emocional que a pessoa 

tem em relação ao outro, seja atração pelo mesmo gênero/sexo que o seu 

(homossexual); por pessoas de sexo/gênero diferentes ao seu (heterossexual); 

atração pelo mesmo e oposto ao seu (bissexual); atração por todos independente do 

sexo/gênero (pansexual) e, se não tem atração por nenhum, assexual (HINES, 2005; 

ROSELLI, 2018). Por fim, também há o conceito de heteronormatividade, que se 

caracteriza pela “reprodução de práticas e códigos heterossexuais, sustentada pelo 

casamento monogâmico, amor romântico, fidelidade conjugal, constituição de família 

(esquema pai-mãe-filho(a)(s)). Na esteira das implicações da aludida palavra, tem-se 

o heterossexismo compulsório, sendo que, por esse último termo, entende-se o 

imperativo inquestionado e inquestionável por parte de todos os membros da 

sociedade com o intuito de reforçar ou dar legitimidade às práticas heterossexuais.” 
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(FOSTER, 2001, p. 19). Porém ressalta-se que a identidade de gênero vai além de 

simples descrições e conceitos. Devemos pensar tanto na identidade de gênero como 

na orientação sexual como sendo uma questão fluida que não é necessariamente 

determinada dentro de apenas um conceito (POLICARPO, 2016). 

 

2.2 PEDAGOGIA CRÍTICA 

 

A visão tradicional que ainda é instituída nas escolas é focada apenas na 

instrução, ou seja, um lugar onde é passado o conhecimento sem diálogos ou 

questionamentos mais profundos (GIROUX, 1997, p. 146-148). A educação crítica 

surge em desacordo com essa linha de pensamento e busca aproximar práticas 

educacionais, culturais, sociais e econômicas (TEITELBAUM, 2011). Tornando a 

visão do educando mais ampla e fazendo com que haja uma reflexão entre o que é 

ensinado e como isso pode ser aplicado onde está situado ou se pode ser feito algo a 

respeito para melhorar as situações de injustiça (AU, 2011, p. 251). Dois grandes 

teóricos da pedagogia crítica são Paulo Freire e Henry Giroux. 

 Alguns conceitos são apresentados por Freire: a práxis, o diálogo e a 

problematização. A práxis trata da intervenção humana no mundo, é a atividade que 

produz historicamente a unidade entre o homem e o mundo, entre a matéria, o espírito 

e o objeto. Trata-se de atividade humana e social que se manifesta e se realiza na e 

a partir da realidade. A pedagogia crítica propõe a necessidade da reflexão que esses 

professores e alunos têm de ter com os assuntos tratados em sala de aula, para que 

sua atividade seja capaz de causar mudanças sociais (PIO et. al., 2014). Para isso, é 

preciso que os assuntos sejam problematizados, que o problema seja abordado a 

níveis que englobem a realidade do estudante e do professor, de forma que traga a 

questão mais próxima da realidade daqueles indivíduos (FREIRE, 1987, p. 45). Nesse 

contexto, é de extrema importância que o diálogo seja feito abertamente, englobando 

questões relevantes e, se possível, ideias de ações que possam ser postas em prática 

futuramente (MOREIRA et al, 2010, p. 97). 

 Em resumo, a educação crítica busca instigar o aluno e o professor a serem 

seres emancipados, livres e que estejam dispostos a lutarem por ideais, e que tenham 

instrumentos para defenderem os mesmos. Capacitando sujeitos que tenham uma 

compreensão do mundo, de como nós estamos inseridos nas dinâmicas sociais e de 

como podemos melhorá-lo (GIROUX, 1997; AU, 2011; TEITELBAUM, 2011).  



25 

 

 

2.3 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA DIVERSIDADE 

 

A maior parte dos cursos, mesmo o de pedagogia, possui poucas disciplinas 

sobre gênero e sexualidade. Na pesquisa feita pela Sandra Unbehaum e 

colaboradores (2010), foram analisados, dentre 68 cursos de pedagogia, que 

possuíam matérias que abrangem de alguma forma os conceitos de sexualidade, 

gênero, corpo/corporeidade, diversidade sexual, biologia/educação, saúde/educação 

e não somente “educação sexual” ou “sexualidade”. Dentre os 68 analisados, apenas 

41 cursos ofertam essas disciplinas e ainda na modalidade “optativa”. As (Os) 

docentes já formadas(os) não se sentem preparadas/os, sentindo-se sem poder, 

legitimidade e aprofundamento necessário para atuarem e isso se deve a diversos 

fatores. Um dos principais é a falta de incentivo governamental com políticas públicas 

que abracem esse tema e capacitem as e os profissionais, mas também fatores 

pessoais e institucionais, marcados por escolas sem projetos continuados, se 

resumindo a eventos isolados, sem que toquem no assunto homossexualidade ou 

aborto, por exemplo (PIROTTA, K. et al, 2006). Paulo Freire, em uma carta aos 

professores (2001), destaca a responsabilidade ética e moral que o educador tem em 

estudar e ter propriedade do que transmite, além de se colocar como sujeito do 

conhecimento, evidenciando a importância de cursos de capacitação e projetos 

continuados. 

Para que possamos dar a devida importância para esse tema nas escolas, 

acreditamos que é necessária uma representatividade justa e que reflita a realidade, 

na qual haja discussões a respeito de diversidade no campo político, social e cultural. 

Segundo Guacira Lopes Louro (2019), é necessário compreender que vivemos em 

um mundo com mais multiplicidade do que uniformidade. 

É importante educar apresentando toda a rica variedade de cultura no âmbito 

da educação sexual e não apenas discutir sobre ISTs e gravidez na adolescência, 

mas sim questões relevantes para sociedade de modo que empodere muitas 

comunidades reprimidas por tantos anos, como a LGBTQIA+. Para isso, é necessário 

que a Escola e a Universidade trabalhem juntas para a promoção da capacitação de 

futuras e futuros professores. De acordo com Vasconcelos (2019), devem ser 

incluídas disciplinas, debates e discussões sobre a educação sexual nos currículos 

formativos dos cursos de licenciatura, visto que o tema é conteúdo programático da 

Educação Básica, como evidencia as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 
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2013b). Também é necessário um enfoque, dos cursos formadores, no que abrange 

não apenas a educação sexual, mas também o combate à discriminação e a violência 

contra grupos LGBTQIA+. Essa é uma necessidade urgente não apenas para a 

licenciatura, mas para todas as formações universitárias, podendo gerar melhorias na 

saúde, na cultura, no trabalho, na segurança, impactando assim todas as esferas 

sociais. Portanto, formar professores e bacharéis mais preparados e conscientes é 

essencial para uma sociedade justa, igualitária e equitativa. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS   

  

O presente trabalho foi desenvolvido com a construção e validação de um 

questionário sobre a temática gênero e sexualidade. O protocolo foi devidamente 

aprovado pelo Comitê de Ética de pesquisa em Humanos da UFPR, sob o número do 

CAAE 13312019.4.0000.0102, e parecer número 3.359.372.  

Sendo o mesmo um estudo exploratório descritivo iniciado em 2019, feito 

através de uma pesquisa mista do tipo survey em que um questionário foi aplicado 

presencialmente aos alunos de graduação do último e penúltimo anos dos cursos de 

licenciatura de Ciências Biológicas, Matemática, Física e Letras-Português e dos 

bacharelados de Biomedicina, Direito e Engenharia Civil. O questionário teve o intuito 

de averiguar o conhecimento que os alunos de diferentes cursos possuem sobre 

questões de gênero, sexualidade e diversidade e como a universidade contribuiu para 

a formação do conhecimento ao longo da graduação. A parte quantitativa do estudo 

já foi originalmente avaliada em outro trabalho de conclusão de curso e neste trabalho 

fizemos a correção e análise das questões 1 e 2, que tratam do conhecimento da (os) 

alunas(os) sobre os conceitos queer e a parte qualitativa (questões 5-7), na qual os 

participantes responderam por escrito as seguintes questões: 

 

Questão 1: Uma pessoa que nasceu com vagina, se apresenta como homem e 

se relaciona sexo-afetivamente com mulheres é? 

( ) uma mulher trans homossexual 

(x) um homem trans heterossexual 

( ) uma mulher cis homossexual 

( ) uma mulher cis heterossexual 

( ) Não sei 
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Questão 2: Quais termos correspondem à sua respectiva descrição?  

 

Resposta: CEBDA 

Questão 3: Cursou alguma disciplina que envolva a temática gênero e sexualidade? 

Qual disciplina foi? 

Questão 4: O que você entende como identidade de gênero?  

Questão 5: O que você entende como orientação sexual?  

Questão 6: O que você entende que significa heteronormatividade?  

Questão 7: Você acha que tem privilégios diante da sociedade devido ao seu gênero 

e sua orientação sexual? Quais? 

 

3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As questões 1 e 2 foram triadas e analisadas separadamente, com o auxílio 

de dois softwares distintos, sendo eles: GraphPad Prism 8.0.1 e R 4.0.5. As respostas 

foram analisadas estatisticamente e em porcentagem de acerto. Foram feitos testes 

para avaliar a normalidade dos dados, ANOVA (two-way) e Mann-Whitney. As 

diferenças foram consideradas significantes com p < 0,05. 

 

3.2 ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Tendo em vista o referencial teórico das pesquisadoras Guacira Lopes, bell 

hooks e Judith Butler, que trabalham a partir das pedagogias da sexualidade, do 

feminismo e da teoria queer, será feita análise de discurso (AD) das respostas de 

alunas e alunos da graduação dos cursos selecionados. Junto a isso serão analisados 
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estatisticamente os erros e acertos sobre as questões fechadas (1 e 2) sobre 

orientação sexual e identidade de gênero. A AD, como apresentada por Eni Orlandi, 

engloba analisar um texto para além das palavras, já que a “história tem seu real 

afetado pelo simbólico” (ORLANDI, 2020, p.18) e o “...sujeito discursivo funciona pelo 

inconsciente e pela ideologia” (ORLANDI, 2020, p.18).  

Ou seja, é uma análise que precisa da visão histórica conjunta, pois os sentidos 

não são dados, eles são fomentados pelo momento histórico e pelo local onde 

ocorrem. A AD busca captar muito além da transmissão de informação, busca 

entender como a construção da realidade ocorre sob forças muitas vezes 

desconhecidas pelos próprios autores do discurso. Assim, buscamos compreender 

como os termos queer associados ao universo LGBTQIA+, enquanto objetos 

simbólicos, produzem sentido para es estudantes de graduação. Neste jogo, as 

palavras usadas são fundamentais, pois elas provêm do interdiscurso, ou tudo aquilo 

que já se ouviu, foi absorvido e por isso mesmo esquecido que veio de outrem. Porém, 

também é muito relevante para a AD aquilo que não foi dito, ou seja, aquilo que foi 

esquecido, sendo que os esquecimentos também são ideológicos. Ao escolher como 

dizer algo, as palavras que uso e que não uso dizem muito sobre aquilo que de fato 

penso (ORLANDI, 2020, p. 33).  

Como o banco de respostas obtidas é bastante extenso, pois inclui as respostas 

de sete questões para 165 estudantes, utilizaremos o software livre Interface de R 

pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ), 

versão 0.7 alfa 2 para auxiliar na análise dos discursos através de diferentes tipos de 

processamento de dados textuais, traduzida para o português por Brigido Camargo e 

Ana Maria Justos (2013). Para o processamento, as respostas foram transcritas e 

agrupadas em um banco de dados no programa bloco de notas. Em seguida, realizou-

se as correções necessárias para o perfeito processamento, seguindo as 

recomendações de Camargo e Justos (2013), como correções da língua portuguesa, 

extensão de abreviaturas, retirada de vícios de linguagem, como “acho que” e “tipo”, 

e junção de palavras com o auxílio da sobrelinha que, se processadas como palavras 

separadas, perdem o sentido no discurso, como “identidade_de_gênero” ou 

“orientação_sexual”. Além disso, o discurso foi lido e em certas ocasiões ajustado para 

que não houvesse divergência em casos convergentes, como o acréscimo da palavra 

“sexo_biológico” quando no discurso havia “sexo designado ao nascer”. Outro ajuste 

foi com o verbo “sentir”, pois nas respostas há frases como “como a pessoa se sente” 
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e o programa processava erroneamente para o verbo “sentar”, por isso modificamos 

a palavra “sinta” para que fosse lida corretamente. O arquivo foi então salvo em 

formato (.txt) e submetido ao processamento pelo software IRAMUTEQ e então 

chamado de corpus textual.  

Planejou-se realizar diferentes análises com o corpus textual, como 

lexicográfia básica (frequência das palavras), como a nuvem de palavras e a árvore 

de similitude, e uma análise multivariada mais complexa, como a Classificação 

Hierárquica Descendente – CHD. Entretanto, para dar robustez à CHD é necessário 

um aproveitamento de no mínimo 75% dos segmentos de textos gerados pelo 

IRAMUTEQ, e, por consequência de as respostas obtidas no questionário serem 

curtas, logrou-se apenas 53,94% de aproveitamento, portanto, não pudemos gerar a 

CHD.  

A nuvem de palavras, através de um agrupamento lexicográfico, transmite a 

frequência de aparição de cada palavra do discurso, sendo o tamanho e a proximidade 

em que elas aparecem na representação gráfica diretamente proporcional à conexão 

entre as palavras (CAMARGO & JUSTO, 2013). A análise de similitude se baseia na 

concorrência de palavras, representadas em forma de árvore, no qual a parte que 

remete ao tronco e aos galhos são conexões e a distância e a espessura são 

diretamente proporcionais à correlação entre as palavras, sendo essas, as folhas. As 

diferentes cores representam diferentes agrupamentos de palavras relacionadas 

(CAMARGO & JUSTO, 2013). 

A partir dessas análises, retornaremos ao referencial teórico para uma 

interpretação mais aprofundada dos dados textuais obtidos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 POPULAÇÃO ALVO DO QUESTIONÁRIO 

 

A partir da sessão “Dados Pessoais” presente no questionário, obteve-se 

dados demográficos em relação à identidade de gênero e à orientação sexual das e 

dos estudantes que são demonstrados nas tabelas abaixo, separadas por campos do 

conhecimento (TABELA 1) e modalidade de curso (TABELA 2). O público-alvo foi 

composto principalmente de mulheres (60,8%), pessoas cisgênero (98,1%) e 

heterossexuais (80%), evidenciando a baixa diversidade dentro da Universidade. 
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TABELA 1 – DADOS DEMOGRAFICOS POR CAMPO DE CONHECIMENTO 

Variável Biológicas Exatas Humanidades Total % 

Identidade de 

Gênero 

     

Mulher Cis 37 32 32 101 60.8 

Homem Cis 17 28 17 62 37.3 

Não-binário 0 0 2 2 1.2 

Mulher Trans 0 0 0 0 0.0 

Homem Trans 0 0 0 0 0.0 

Outro 1* 0 0 1 0.6 

Orientação 

Sexual 

     

Homossexual 4 0 3 7 4.2 

Heterossexual 40 57 35 132 80.0 

Bissexual 11 3 8 22 13.3 

Assexual 0 0 1 1 0.6 

Pansexual 0 0 2 2 1.2 

Outro 0 0 2* 2 1.2 

Total    166 100 

FONTE: As autoras (2021) 
LEGENDA: *participante que não assinalou nenhuma das opções 

      

TABELA 2 - DADOS DEMOGRAFICOS POR MODALIDADE 

Variável Bacharelado Licenciatura Total % 

Identidade de 

gênero 

    

Mulher Cis 43 58 101 60.8 

Homem Cis 38 24 62 37.3 

Não-binário 1 1 2 1.2 

Mulher Trans 0 0 0 0.0 

Homem Trans 0 0 0 0.0 

Outros 0 1 1 0.6 
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Variável Bacharelado Licenciatura total % 

Orientação 

Sexual 

    

Homossexual 3 4 7 4.2 

Heterossexual 68 64 132 80.0 

Bissexual 10 12 22 13.3 

Assexual 1 0 1 0.6 

Pansexual 0 2 2 1.2 

Outro 0 2 2* 1.2 

Total   166 100 

FONTE: As autoras (2021) 
LEGENDA: *participante que não assinalou nenhuma das opções 

 

4.2 CONHECIMENTO SOBRE IDENTIDADES DE GÊNERO E ORIENTAÇÕES 

SEXUAIS QUEER 

 

O GRÁFICO 1 representa as respostas corretas das e dos estudantes, 

divididas em campos do conhecimento e modalidades de curso, para a questão 1 

“Uma pessoa que nasceu com vagina, se apresenta como homem e se relaciona sexo-

afetivamente com mulheres é?” que tem como resposta certa “Homem trans hétero”. 

Foi observada entre os grupos licenciatura e bacharelado (GRÁFICO 1A) uma 

leve diferença entre a porcentagem de acertos, porém, essa diferença não é 

estatisticamente significativa, como seria esperado, pois, de acordo com Rizza e 

colaboradores, há uma maior oferta de disciplinas que evoquem questões de 

sexualidade e gênero nos cursos de licenciatura (RIZZA et al., 2018). Entretanto, não 

vemos melhor desempenho das e dos alunos da licenciatura quando comparados às 

e aos alunos do bacharelado. Já na comparação entre os diferentes campos do 

conhecimento (GRÁFICO 1B), nota-se uma diferença significativa entre os acertos do 

grupo das Exatas em relação ao grupo das Biológicas (P value = 0,0004). Os 

entrevistados nos grupos das biológicas e humanidades demonstraram um maior 

entendimento em relação ao tema tratado em comparação às e aos estudantes 

pertencentes ao grupo das exatas. De acordo com Gir e colaboradores (2000) há uma 

carência de ensino no que diz respeito à educação sexual no ensino superior. 
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GRÁFICO 1 - CONHECIMENTO ACERCA DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

Acertos referentes as respostas dos entrevistados à pergunta “Uma pessoa que nasceu com vagina, 
se apresenta como homem e se relaciona sexo-afetivamente com mulheres é?”. (A)  porcentagens de 
acertos de alunos divididos em licenciatura (os cursos Biologia, Matemática, Física e Letras, n=83) e 

bacharelado (os cursos Direito, Biomedicina, Engenharia Civil, n=80) (P value = 0,3027). (B) 
porcentagens de acertos de estudantes dos cursos de três campos de conhecimento avaliados: 

Biológicas (n=54), Humanidades (n=51) e Exatas (n=61) referentes as respostas dos entrevistados, à 
mesma pergunta (P value = 0,1948) FONTE: As autoras (2021). 

 

Os assuntos geralmente são abordados em matérias como anatomia, 

fisiologia e saúde escolar (disciplinas presentes em cursos da área da saúde, 

biológicas e alguns cursos das humanidades). Quando consideramos os cursos de 

exatas e tecnologias, há muito menos oferta, geralmente sendo procuradas como 

disciplinas eletivas pelos próprios alunos que se interessam pelo assunto (GIR et al., 

2000). 

A segunda questão tratou sobre termos relativos à identidade de gênero e à 

orientação sexual. Assim, procuramos entender o quanto as e os estudantes 

reconhecem os significados das diferentes denominações dos grupos LGBTQIA+, 

correlacionando os termos transgênero, homossexual, intersexo, não-binário e 

assexual com seus respectivos conceitos. Nesta questão não houve diferenças 

significativas nas comparações entre bacharelado e licenciatura (GRÁFICO 2A) nem 
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entre biológicas, exatas e humanidades (GRÁFICO 2B).  Apesar disso, nota-se que o 

grupo das biológicas prevalece com maior porcentagem de acerto. Castro e 

colaboradores (2019) discutem o trabalho em volta dessa temática em sala de aula, 

trazendo entrevistas com professoras de ciências e biologia, seja em escolas ou no 

ensino superior. Castro enfatiza que, apesar do contato com essa temática ser maior 

na área de biológicas, ainda há uma carência de discussões mais aprofundadas sobre 

o conteúdo pragmático, inserindo aspectos sociais e culturais, como seria esperado a 

partir de uma pedagogia crítica e emancipatória. 

 

GRÁFICO 2 - RELAÇÃO DE CONCEITOS SOBRE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO 
SEXUAL  

 

Gráfico (A) representando as porcentagens de acertos de dois grupos distintos: porcentagens 
de acertos de alunos divididos Licenciatura (os cursos Biologia, Matemática, Física e Letras, n=83) e 

Bacharel (os cursos Direito, Biomedicina, Engenharia Civil, n=80) (P value = 0,9889). (B) 
representando as porcentagens de acertos de três grupos distintos: Biológicas (n=54), Humanidades 

(n=51) e Exatas (n=61) referentes as respostas dos entrevistados, à mesma questão (P value = 
0,3027) FONTE: As autoras (2021).  
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4.2 CONTATO COM O TEMA DURANTE A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA  

 

A terceira questão tratou do quanto a temática de gênero e sexualidade foi 

abordada ao longo dos cursos, já que os respondentes se encontravam no penúltimo 

ou último ano da graduação. De acordo com as respostas obtidas, nota-se que a maior 

parte dos entrevistados (111 de 166) não reportaram ter cursado disciplinas que 

abordavam tais assuntos. Porém, dentre os que responderam que sim, podemos 

observar que, em sua maioria, são alunos que cursavam a modalidade de licenciatura 

(GRÁFICO 3A) e pertenciam a cursos do campo de conhecimento biológicas 

(GRÁFICO 3B). Não é incomum encontrar tal discrepância entre as modalidades e 

entre as áreas do conhecimento, uma vez que se nota na grade curricular uma menor 

probabilidade de aparecimento de disciplinas relacionadas à sexualidade e gênero 

nas outras áreas, assim como a menor procura dos discentes dos cursos que 

pertencem às áreas das exatas (BLAY, 1991).  

Em um estudo feito por Rizza (2015) sobre quantas universidades federais no 

Brasil ofertavam disciplinas que abordassem assuntos de gênero e sexualidade, foi 

constatado que, dentre as 44 universidades, 38 ofertam tais matérias. Porém, em sua 

maioria (85%) eram disciplinas optativas. Foi realizado também um levantamento dos 

cursos que ofertavam tais disciplinas, e, em geral, foi verificado também que estas 

disciplinas predominavam nos cursos das áreas de humanas e biológicas (RIZZA, 

2015). 

Estudo realizado por Martins (2020) analisou o quanto é tratado o assunto de 

sexualidade e gênero nos cursos de matemática, assim como dissertações e teses 

realizadas que tenham alguma relação com tais assuntos. E mais uma vez, no estudo 

de Martins é ressaltada a necessidade de que se façam mais presentes disciplinas 

que abordem tais questões em todos os cursos (MARTINS, 2020), corroborando, 

assim, com os resultados obtidos no questionário. 

Apesar da porcentagem relativamente alta para os cursos de biológicas 

(79%), percebemos uma grande repetição das disciplinas (TABELA 3), ou seja, há 

interesse das e dos discentes, entretanto, parece não haver oferta suficiente para 

sanar a demanda, já que poucas dessas disciplinas têm como principal foco o tema 

de gênero e sexualidade. Mesmo no campo das biológicas, no qual as e os alunos 

reportaram ter mais contato com o tema, percebemos, pelas respostas, que ele é 

apenas superficialmente abordado em algumas disciplinas. Como exemplo: "Não 
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especificamente, mas foi abordado em uma ou duas aulas de Tópicos Integrados em 

Anatomia e Fisiologia Humanas". Em humanidades, apesar de menos pessoas 

alegarem ter cursado alguma disciplina que aborde o tema, há uma oferta maior e 

mais diversidade de disciplinas do que para as biológicas. Já para exatas, a baixa 

porcentagem de disciplinas cursadas reflete fielmente a baixa variedade de 

disciplinas. A priori, há uma grande quantidade de disciplinas para biológicas e 

humanidades, entretanto, se olharmos criticamente, reparamos que são disciplinas 

gerais e não específicas ao tema. Nas respostas dos questionários comentou-se que 

o tema não era o foco da disciplina e/ou era tratado superficialmente, salvo a matéria 

de Projetos Integrados em Sexualidade, Corpo e Gênero.  

 

GRÁFICO 3 - ACESSO A DISCIPLINAS SOBRE A TEMÁTICA 

 

Gráfico (A) representando as porcentagens entrevistados que responderam “Sim” ou “Não” de dois 
grupos distintos: Licenciatura e Bacharelado referentes as respostas dos entrevistados, à pergunta 
“Cursou alguma disciplina que envolva a temática gênero e sexualidade?” (P value = 0,3398). (B) 

representando as porcentagens de acertos de três grupos distintos: Biológicas, Humanas e Exatas 
referentes as respostas dos entrevistados, à mesma questão (P value = 0,5) FONTE: As autoras 

(2021). 
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TABELA 3 - DISCIPLINAS CURSADAS 

Biológicas Exatas Humanidades 

Tópicos Integrados em 

Anatomia e Fisiologia 

Humanas (15) 

Engenharia Social (2) Sistema Penal e Gênero 

(5) 

Projeto Integrado em 

Sexualidade Corpo e 

Gênero (11) 

Didática (1) Poesia Inglesa (1) 

Didática (2) Matemática no Ensino 

Fundamental (1) 

Literatura Brasileira (1) 

Evolução (2) Psicologia da Educação 

(1) 

Direitos Humanos e 

Relações Familiares (1) 

Genética Humana (1)  Direito e Bioética (1) 

Neurofisiologia aplicada a 

biologia (1) 

 Tópicos de Teoria do 

Estado e Ciência Política 

(1) 

Bioética (1)  Filosofia do Direito (1) 

Métodos e Modelos 

Toxicológicos (1) 

 Tópicos de Antropologia 

Jurídica (1) 

Epidemiologia para 

Biomedicina (1) 

 Direito Civil (1) 

Ações Educativas (1)  Direito Penal (1) 

  Literatura escrita por 

mulheres (1) 

  Direito Constitucional A e B 

(1)  

FONTE: As autoras (2021) 
LEGENDA: Disciplinas cursadas pelas e pelos discentes, entre parênteses consta o número de alunos 
que citaram a disciplina.  

 

Esse cenário de poucas disciplinas específicas e mais da metade dos alunos 

afirmarem que não tem contato com o tema nos leva a pensar em outras razões para 

o acerto das questões, como, por exemplo, o motivo ressaltado por Eni Orlandi: a 

importância de a análise do discurso ser feita a partir de uma perspectiva histórica 

(2020, p. 33). Estamos no mês de junho, considerado o mês do Orgulho LGBTQIA+, 
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em decorrência da nomeada Rebelião de Stonewall ocorrida em 28 de junho de 1969 

nos Estados Unidos. O mês ficou marcado pelas diversas manifestações violentas 

que ocorreram e que culminaram no ativismo atual, inclusive as diversas paradas do 

Orgulho LGBTQIA+. Neste ano (2021), inúmeras marcas, como O Boticário, Casas 

Bahia, Renner e C&A, participaram da mobilização, com campanhas representativas, 

seja em relação à cor, à identidade de gênero ou à orientação sexual. Além das 

marcas, também temos pessoas famosas que não performam a heteronormatividade 

e mesmo assim não escondem sua identidade de gênero e orientação sexual, como 

Gloria Groove, Pabllo Vittar, Elliot Page, Liniker, Ellen DeGeneres, Thammy Miranda 

e Chico Felitti. Ou seja, hoje os LGBTQIA+ têm ao menos certa representatividade na 

mídia. Isso significa que este é um momento histórico em que muito mais pessoas 

ouvem falar sobre o assunto, e, assim, aprendem e discutem sobre a temática em 

espaços informais de aprendizagem. Dessa forma, concluímos que muitas e muitos 

alunos que tiveram bom desempenho nas questões sobre conhecimento de 

identidade de gênero e orientação sexual aprenderam sobre o tema fora do contexto 

da Universidade.  

 

4.3  RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO ANTE A ORIENTAÇÃO SEXUAL E 

IDENTIDADE DE GÊNERO  

 

Inicialmente avaliamos se os alunos reconhecem seus privilégios devido à 

identidade de gênero e orientação sexual. Dos 166 alunos, 32,7% reconheceram ter 

privilégios. É importante destacar que a esmagadora maioria do corpo discente que 

respondeu ao nosso questionário possui ao menos uma característica que poderia ser 

considerada como privilégio em termos de identidade de gênero e orientação sexual, 

já que a maioria da amostra da população alvo (TABELA 1 e 2) foi composta por 

pessoas que se autodeclaram cis (98,18%) e heterossexuais (79,51%).  

Por fim, também verificamos se há alguma relação entre a média de acertos 

das duas primeiras questões entre as e os estudantes e o seu reconhecimento quanto 

a ter privilégios ou não decorrente de sua identidade de gênero ou orientação sexual. 

Para isso, juntamos e fizemos a média das questões 1 e 2 no GRÁFICO 4A, sendo os 

valores biológicas na questão 1, 76,5% com 83,3% da questão 2; assim como 54,3% 

e 61,4% das questões 1 e 2, respectivamente, para as humanidades, e, por fim, para 

exatas 75,4% na questão 1 e 40,4% para a questão 2. Observou-se diferença 
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significativa entre exatas e biológicas ou humanas, mas não entre biológicas e 

humanas (P value = 0,40). 

  

GRÁFICO 4 - RELAÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO E A MÉDIA DE 
ACERTOS 

 

 

Gráfico (A) representando a porcentagem de acertos dos diferentes campos do conhecimento 
(Biológicas, Humanas e Exatas) nas duas primeiras questões juntas (P value = 0,0116). (B) gráfico 

representando o grau de privilégio e o gênero dos estudantes entrevistados nos três campos distintos 
de conhecimento: Biológicas, Humanas e Exatas (P value = 0,0001). FONTE: As autoras (2021). 
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No GRÁFICO 4B realizamos o teste de Mann-Whitney, que visa analisar a 

relação entre duas variáveis não paramétricas. Nesse caso, a média de acerto no eixo 

y (0 a 100) e o reconhecimento pessoal quanto ao privilégio no eixo x (sim ou não). 

Comparamos novamente entre os três campos do conhecimento. Não há uma 

diferença significativa em quem reconhece seu privilégio ou não em relação aos 

campos de conhecimento (P value = 0,2057). Entretanto, podemos notar uma 

diferença significativa na média das e dos estudantes que percebem e que não 

percebem seus privilégios (P value = 0,01034). É curioso perceber que as e os 

estudantes que não reconheceram ter privilégios são aqueles que também tiveram um 

desempenho pior no conhecimento sobre as designações de identidades de gênero e 

orientação sexual. 

No seu relato de experiência, Danilo Junior (2021) ressaltou a intrínseca 

relação entre conhecimento e privilégio e demonstrou quanto o acesso à informação 

sobre o tema e a tomada de consciência dos privilégios sociais podem ser “agentes 

fundamentais na busca por uma sociedade menos desigual, preconceituosa e 

violenta.” (JUNIOR, 2021). No trabalho de Mariana Vaz e colaboradores, foi realizada 

uma dinâmica para que as e os estudantes de educação física e desportos 

percebessem seus privilégios em relação às e aos colegas. Na dinâmica do Privilege 

Walk quem tem mais privilégios fica posicionado à frente dos demais. A autora relata 

que as(os) próprias (os) estudantes declararam que um dos principais motivos para 

uma posição final mais distante era a orientação heterossexual, enquanto as posições 

mais próximas foram relacionadas à identidade de gênero (mulheres) e à orientação 

sexual (homossexual). Com isso, podemos perceber a importância do reconhecimento 

de privilégios e sua relação com os conhecimentos das diversidades sexuais e de 

gênero (2016). 

 

4.4 ANÁLISE DE DISCURSO - O QUE AS E OS ESTUDANTES ENTENDEM POR 

IDENTIDADE DE GÊNERO? 

 

Os estudantes responderam por escrito a questão 4 “O que você entende por 

identidade de gênero?” e a FIGURA 1 representa o processamento das respostas, 

divididas em campos do conhecimento. Podemos observar que nos três campos há a 

prevalência das palavras “identificar” (43 em biológicas, 36 em exatas e 39 em 

humanidades), “gênero” (30 em biológicas, 29 em exatas, 34 em humanidades) e 
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"pessoa" (37 em biológicas, 44 em exatas e 0 em humanidades), o que remete 

corretamente ao real significado dessa expressão, já que é a forma como a própria 

pessoa se identifica e não como a sociedade a rotula. De acordo com Guacira Lopes 

Louro, o gênero é algo construído por cada indivíduo, assim como a identidade de 

gênero. A identidade de gênero permeia relações sociais, juntamente com seus 

símbolos, representações e práticas (LOURO, 1997), portanto, pode-se dizer que seja 

algo identificado durante a vida por cada pessoa. 

Apesar desse primeiro olhar parecer correto, o discurso também apresentou 

divergências do conceito apresentado por Guacira, pois há uma dicotomia nas 

respostas com duas ideias diferentes sobre a identidade de gênero. A primeira foi 

prevalente (15 em biológicas, 7 em exatas e 8 em humanidades) e concorda com 

Guacira, pois considera que a identidade de gênero “independe do sexo biológico”. 

Porém, identificamos também aqueles alunos que reconhecem sexo e identidade de 

gênero como correlatos (4 em biológicas e 3 em humanidades).  De fato, o grupo do 

professor Henrique Nardi demonstrou que os dois conceitos se interrelacionam na 

concepção dos brasileiros e que homofobia e sexismo andam juntos (COSTA, 2013).  

O conceito de gênero é um conceito relativamente recente. No seu livro 

“Gênero, Sexualidade e Educação”, Guacira discute o conceito de gênero e traz, a 

partir do trabalho de Joan Scott (1995, p. 72), a informação de que foi com as 

feministas anglo-saxãs que o termo sex (sexo) foi considerado diferente de gender 

(gênero), justamente para tentar desvincular o determinismo biológico e as distinções 

reducionistas baseadas puramente no sexo ou na anatomia corporal. Guacira não 

pretende negar que as pessoas são entes sexuados, imersos em um corpo biológico, 

mas apresenta o conceito de gênero como sendo uma construção social. O gênero é 

algo inerente às relações e interações presenciadas na sociedade, fazendo parte de 

um processo histórico-cultural e não algo inato. Com isso, recoloca o debate de gênero 

no campo social, pois é nesse contexto que as desigualdades foram criadas. É difícil, 

para não dizer impossível, desvincular o social para discutirmos apenas diferenças 

biológicas entre os gêneros. Portanto, nunca devemos perder de vista o processo 

histórico, os arranjos sociais e até as distribuições de recursos financeiros desiguais 

entre homens e mulheres (LOURO, 2000).  

Judith Butler usa o termo “ideal regulatório” cunhado por Foucault para se referir 

ao sexo como uma normativa que governa os seres e diz:  
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O ‘sexo’ é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma descrição 
estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o ‘alguém’ 
simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida no 
interior do domínio da inteligibilidade cultural (2000). 

  

O gênero, então, passa a ser uma característica constituinte do ser e não inerente e 

arbitrária ao ser. Isso destrói os papéis de gênero em que as mulheres e os homens 

precisariam reconhecer o que é considerado adequado ou inadequado para cada um 

em uma determinada comunidade (LOURO, 2000). Butler aprofunda ainda mais a 

discussão sobre sexo e gênero, pois, segundo ela, a dicotomia gênero e sexo, na qual 

o sexo é aquilo que é dado, uma verdade incontestável, enquanto o gênero seria uma 

construção social passível de análise, é falsa. Em suas próprias palavras: "talvez o 

sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero 

revela-se absolutamente nenhuma" (BUTLER, 2003). Ou seja, para a autora, o sexo 

não é uma "superfície politicamente neutra", mas uma construção artificial criada pela 

cultura tal qual o gênero.  

 

Figura representando a nuvem de palavras da questão “O que você entende por identidade de 
gênero?” (A) para o campo de conhecimento biológicas (B) para o campo de conhecimento exatas e 

(C) para o campo de conhecimento humanidades. FONTE: As autoras (2021). 

 

As FIGURAS 2 e 3 representam as respostas divididas nas modalidades 

bacharelado e licenciatura, respectivamente. Verificamos uma similaridade nos 

discursos entre as duas modalidades, tendo como lexos centrais “identificar”, “pessoa” 

e “gênero”. Também percebemos em ambas as modalidades o agrupamento da 

expressão “não sei” (5 em bacharelado e 3 em licenciatura) e a palavra “sexo” (4 em 

cada modalidade), remetendo ao sexo biológico como sinônimo de identidade de 

gênero. Corroborando com a porcentagem de erros da primeira questão, 44,45% para 

FIGURA 1 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR IDENTIDADE DE GÊNERO 
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o bacharelado e 35,4% para a licenciatura e da segunda questão, 20% para ambas 

as modalidades (GRÁFICOS 1A e 2A), nas questões que avaliaram o entendimento 

das nomenclaturas usadas para identidade de gênero e orientação sexual. 

 

FIGURA 2 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR IDENTIDADE DE GÊNERO - BACHARELADO 

 

 

Figura representando a análise similitude da questão “O que você entende por identidade de 
gênero?” para os cursos na modalidade Bacharelado (Biomedicina, Engenharia Civil e Direito). 

FONTE: As autoras (2021).   
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FIGURA 3 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR IDENTIDADE DE GÊNERO? - LICENCIATURA 

 

 

 

Figura representando a análise de similitude da questão “O que você entende por identidade de 
gênero?” para os cursos na modalidade Licenciatura (Biologia, Matemática, Física e Letras-

Português). FONTE: As autoras (2021). 
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Figura representando a análise de similitude da questão “O que você entende por identidade de 
gênero?” para os todos os campos do conhecimento. FONTE: As autoras (2021).  

 

 

FIGURA 4 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR IDENTIDADE DE GÊNERO? - TODOS OS CAMPOS DO CONHECIMENTO 
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A FIGURA 4 representa o agrupamento de todos os campos do conhecimento 

para a mesma questão, o qual também teve “identificar” e “gênero” como lexos 

centrais. Evidencia-se também a criação de diferentes agrupamentos. O primeiro 

deles, a partir do lexo gênero, é formado pelas palavras “relação”, “relacionar”, 

“sujeito”, “sentimento”, “ver”, “nascer”, “corpo”, “biológico”, “escolher”, “ver” e a 

expressão “não sei”. Podemos perceber com esse grupo de cor verde dois sentidos 

do discurso. O primeiro deles compreende que identidade de gênero é a escolha do 

sujeito ou mesmo sinônimo de sexo biológico. O segundo sentido aborda a identidade 

de gênero como uma relação do sujeito como a forma que se sente ou se "vê”. Já o 

agrupamento rosa traz noções similares, mas evidencia outras, como o lexo 

“orientação sexual”. Guacira realmente aponta uma “profunda inter-relação” entre 

identidade de gênero e orientação sexual, por conta tanto da nossa linguagem quanto 

da nossa prática, entretanto, sabemos que estas possuem significados distintos à 

medida que ter uma orientação sexual não delimita sua identidade de gênero e vice-

versa (1997). Por último, apareceram agrupamentos (azul e roxo) que ressaltam a 

invisibilidade da população LGBTQIA+ no ambiente educacional e no imaginário das 

alunas e alunos, pois são formados apenas pelos lexos “mulher” e “homem” e 

"masculino" e "feminino", como exemplos das únicas possibilidades de identidade de 

gênero dentro da lógica binária convencional e (provavelmente) heterossexual, já que 

os registros dos termos LGBTQIA+ são poucos e, assim, não foram incluídos na 

representação gráfica (1-não-binário, 1-cisgênero e 4-transsexual). Cavalcante, Silva 

e Pinheiro (2018) discutem essa questão quando se questionam sobre os motivos do 

afastamento dessas questões na sala de aula e alegam estarmos inseridos em uma 

sociedade cheia de tabus, com imposições e limitações religiosas. Dessa forma, as 

discussões permitidas em sala de aula nada mais são do que um reflexo do que é 

permitido na sociedade. 

 

4.5 ANÁLISE DE DISCURSO: O QUE AS E OS ESTUDANTES ENTENDEM POR 

ORIENTAÇÃO SEXUAL? 

 

 Na questão 5 objetivamos entender se as e os estudantes sabem o que significa 

orientação sexual, que, segundo o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, 

é: 
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a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa sente pela outra. A orientação 
sexual existe num continuum que varia desde a homossexualidade exclusiva 
até a heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas formas de 
bissexualidade. Embora tenhamos a possibilidade de escolher se vamos 
demonstrar, ou não, os nossos sentimentos, os psicólogos não consideram que 
a orientação sexual seja uma opção consciente que possa ser modificada por 
um ato da vontade (BRASIL, 2004, p. 29). 

 

Entretanto, nos discursos dos estudantes apareceram de forma marcante palavras 

relacionadas à orientação sexual como opção. No campo de conhecimento biológicas, 

apareceram as palavras “escolha” e "preferência" (6 e 8 vezes, respectivamente) e 

para o campo de exatas, as palavras “opção” e “escolha” (3 e 4, respectivamente), 

para humanidades, essas palavras não apareceram no discurso (FIGURA 5). A 

expressão “não é uma escolha” também foi notada nos discursos, entretanto, apenas 

duas vezes em cada campo do conhecimento, sendo assim, com uma frequência 

insuficiente para aparecer na representação gráfica. 

 

Figura representando a nuvem de palavras da questão “O que você entende por orientação sexual?” 
(A) para o campo de conhecimento biológicas, (B) para o campo de conhecimento exatas e (C) para 

o campo de conhecimento humanidades. FONTE: As autoras (2021). 

 

Ademais, em todos os campos de conhecimento (FIGURA 5) aparecem 

palavras como “respeito”, “sentir”, “atrair” e “nascer”, que remetem ao sentido correto 

sobre orientação sexual. Os dados ainda estão em sintonia com os resultados de 

acertos das questões fechadas relacionados aos campos de conhecimento 

(GRÁFICO 4A). Enquanto nos campos de biológicas e humanas aparecem as 

palavras “independente” (3) e “respeito” (4), respectivamente, no campo de exatas 

aparece a expressão “não sei” (6). 

FIGURA 5 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR ORIENTAÇÃO SEXUAL? 
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FIGURA 6 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR ORIENTAÇÃO SEXUAL? - BACHARELADO 

 

 

 

Figura representando a análise de similitude da questão “O que você entende por orientação sexual?” 
para os cursos na modalidade Bacharelado (Biomedicina, Engenharia Civil e Direito). FONTE: As 

autoras (2021). 

 



48 

 

 

 

 

 

FIGURA 7  - O QUE VOCÊ ENTENDE POR ORIENTAÇÃO SEXUAL? - LICENCIATURA 

 

Figura representando a análise de similitude da questão “O que você entende por orientação sexual?” 
para os cursos na modalidade Licenciatura (Biologia, Matemática, Física e Letras-Português). 

FONTE: As autoras (2021).  



49 

 

 

 

FIGURA 8 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR ORINETAÇÃO SEXUAL? - TODOS OS CAMPOS DO 
CONHECIMENTO 

 

Figura representando a análise de similitude da questão “O que você entende por orientação sexual?” 
para todos os campos do conhecimento. FONTE: As autoras (2021).  

 

Quando comparado bacharelado e licenciatura (FIGURA 6 e 7), é possível 

perceber uma similaridade nos discursos, identificando “gênero” como léxico central, 

tendo como ramificações próximas “sentir”, “relacionar”, “sexual” e “atração”. Duas 

diferenças chamam a atenção, a primeira é a relevância do agrupamento da 

expressão “não sei” para as respostas do grupo bacharelado, e a segunda é em 
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relação aos agrupamentos, pois seis se formam na licenciatura, enquanto apenas dois 

no bacharelado. A presença de mais dimensões nas respostas da licenciatura pode 

estar relacionada ao maior entendimento e discussões sobre a temática para os 

licenciandos, como já visto também na declaração das/dos estudantes quanto ao 

número de disciplinas ofertadas (GRÁFICO 3A). Conseguimos observar também a 

palavra “escolha” no bacharelado conectada a “relacionar” e “gênero” e na 

licenciatura, além de “escolha” relacionada com “desejo” e “sexual”, vemos a palavra 

“opção” conectada a “relacionar”, remetendo erroneamente e novamente à orientação 

sexual como uma escolha de qual gênero a pessoa irá se relacionar. Ademais, 

relacionada à “interesse” e “sexual” no bacharelado, temos exemplificações de 

orientações sexuais, “homossexual” e “heterossexual”, e na licenciatura apenas 

“homossexual”, relacionada à “sexualidade” e “relacionar”, mais uma vez dominando 

uma ideia dicotômica num fenômeno que sabemos ser diverso, fluido e contínuo, que 

são as possibilidades sobre o desejo sexual dos seres humanos. Podemos concluir a 

partir desta análise que a licenciatura, apesar de ter pontos a se trabalhar, consegue 

articular melhor o discurso, fugindo dos estereótipos e preconceitos. 

Na FIGURA 8 podemos observar o processamento dos discursos de todos os 

campos de conhecimento juntos. Seguindo com os lexos centrais “gênero”, “sentir”, 

“atrair”, “relacionar” e “sexual”. É possível identificar uma grande similaridade com os 

discursos da questão anterior. O agrupamento roxo é formado apenas pela expressão 

“não sei”. Já no agrupamento azul, aparecem palavras relacionadas à atração sexual, 

como “desejo”, “físico”, “manifestar” e a expressão “não é escolha”, que já vimos estar 

bastante evidente. Assim como na questão referente à identidade de gênero apareceu 

orientação sexual, aqui também aparece identidade de gênero. E como já havíamos 

discutido, Guacira aponta a grande relação entre os termos, apesar de terem 

conceitos diferentes (1997). No agrupamento verde surge novamente a dicotomia 

entre opção/escolha e orientação/nascer. E no agrupamento rosa, podemos perceber 

novamente a presença marcante da dualidade mulher e homem e traçar uma relação 

entre sexualidade preferência/afinidade e indivíduo. Curiosamente, em um mesmo 

ramo observamos homossexual, heterossexual e identidade de gênero, mais uma vez 

evidenciando como esta está atrelada à orientação sexual. Entretanto, é positivo, uma 

vez que homossexual é aquele que se atrai de modo sexo-afetivo por pessoas que 

têm a mesma identidade de gênero e não necessariamente o mesmo sexo biológico, 

enquanto popularmente a concepção é de que se atrele apenas ao sexo biológico. 
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4.6 ANÁLISE DE DISCURSO: O QUE AS E OS ESTUDANTES ENTENDEM POR 

HETERONORMATIVIDADE? 

 

Na questão 6 objetivamos entender se as e os estudantes sabem o que significa 

o conceito de heteronormatividade, que, segundo Foster, é “a reprodução de práticas 

e códigos heterossexuais” que vão desde o tipo de amor, até a constituição de família 

sendo pai/mãe/filho(a)(s) que acabam por ser naturalizados e impostos pela 

comunidade inserida (2001, p. 19). Aqui também aparece em destaque a expressão 

“não sei”, agora no campo de exatas (31 vezes) (FIGURA 9). Além de não haver tantas 

ofertas de disciplinas sobre o tema (GIR et al, 2000), isso pode ser explicado pelo viés 

histórico determinista do campo das tecnologias, o qual se insere a Engenharia Civil, 

discutido por Carvalho (1998). Além disso, o resultado corrobora novamente os dados 

dos gráficos 1B e 3B obtidos nesse estudo, bem como com outros estudos, como o 

de Costa (2015), que mostra os altos níveis de preconceito por parte dos estudantes 

de engenharia, e o da Luisa Manske (2021), que apresenta o discurso preconceituoso 

também das estudantes de engenharia.  

 

Figura representando a nuvem de palavras da questão “O que você entende por 
heteronormatividade?” (A) para o campo de conhecimento biológicas, (B) para o campo de 

conhecimento exatas e (C) para o campo de conhecimento humanidades. FONTE: As autoras (2021). 

 

Outras palavras apareceram em destaque, apontando para o conceito da 

heteronormatividade. São elas: “padrão” (28 bio, 5 exa e 17 hum), “imposto” (7 bio, 0 

exa, 10 hum) e “sociedade” (22 bio, 7 exa, 9 hum). A palavra “normal” (7 bio, 6 exa, 4 

hum) também aparece em evidencia nos discursos, convergindo exatamente com a 

FIGURA 9 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR HETERONORMATIVIDADE? 
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contestação de Judith Butler ante a heteronormatividade quando diz que: “[...] certas 

configurações culturais do gênero assumem o lugar do “real” e consolidam e 

incrementam sua hegemonia por meio de uma autonaturalização apta e bem-

sucedida" (BUTLER, 2003, p. 58). 

Para bacharelado e licenciatura (FIGURAS 10 e 11), identificamos em ambas o 

lexo “padrão” como central e “sociedade” e “heterossexual” como complementares. 

Corroborando, assim, com a fala de Butler e com o conceito expresso por Foster da 

heteronormatividade sendo uma reprodução de práticas e códigos heterossexuais, 

bem como um imperativo inquestionado pelos membros da sociedade (2001, p. 19). 

Outras palavras que também corroboram são “norma”, “comportamento”, “papel” e 

“aceitável”, remetendo também a uma expressão corporal que faz com que entremos 

na discussão de bell hooks sobre o corpo dentro da sala de aula. Ela discute como 

professoras e professores são ensinados a se distanciar do seu corpo e que dentro 

da sala de aula há essa dualidade corpo e mente, que não podem coexistir. A autora 

faz o apelo para que as e os docentes lidem com seus corpos e seus sentimentos e 

recuperem essa paixão e não entrem mais em sala de aula como “espíritos 

descorporificados” (2000). 

Na Figura 12 podemos observar o processamento de todos os discursos, tendo 

como lexos principais “padrão”, “heterossexual”, “imposto”, “norma”, “normal”, 

“sociedade”, “cultura”, “hétero”, “comportamento”, “homem”, “mulher” e “não sei”. O 

agrupamento vermelho sintetiza o conceito de heteronormatividade como uma relação 

considerada normal e aceitável. Roger Rios traz uma visão de Foucault e vai além no 

conceito de “aceitável”, discutindo o direito à vida e à antidiscriminação: 

 

Michel Foucault, em História da Sexualidade, volume I, “A vontade de saber”, 
afirma que a pessoa pode sobreviver, desde que não apareça, ou seja, desde 
que se coadune a esse parâmetro. As mulheres, os negros e os 
homossexuais terão direitos desde que se comportem e aceitem todas as 
visões do mundo, as posturas e as condutas dos homens brancos 
heterossexuais. Essa é a visão simples do princípio da igualdade, limitado ao 
princípio da antidiscriminação. Trata-se, evidentemente, de um avanço, mas 
precisamos ir além e interpretar o princípio da igualdade também como 
princípio da anti-subjugação, que se relaciona com o da igualdade e o da 
dignidade da pessoa humana, estabelecendo que se deve conferir igual 
reconhecimento, igual valor às pessoas, independentemente de sua 
condição, o que difere totalmente de se eleger um padrão ao qual os 
dessemelhantes devam ser equiparados (RIOS, 2003, p. 157). 
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FIGURA 10 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR HETERONORMATIVIDADE? - BACHARELADO 

 

Figura representando a análise de similitude da questão “O que você entende por 
heteronormatividade?” para os cursos na modalidade Bacharelado (Biomedicina, Engenharia Civil e 

Direito). FONTE: As autoras (2021).   
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FIGURA 11 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR HETERONORMATIVIDADE? - LICENCIATURA 

 

Figura representando a nuvem de palavras da questão “O que você entende por 
heteronormatividade?” para os cursos na modalidade Licenciatura (Biologia, Matemática, Física e 

Letras-Português). FONTE: As autoras (2021). 
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Figura representando a análise de similitude da questão “O que você entende por 
heteronormatividade?” para os cursos de todos os campos do conhecimento. FONTE: As autoras 

(2021). 

 

FIGURA 12 - O QUE VOCÊ ENTENDE POR HETERONORMATIVIDADE? - TODOS OS CAMPOS DO CONHECIMENTO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intolerância e o preconceito são ainda muito expressivos no Brasil e a 

Universidade, como instituição formadora de profissionais, tem o papel essencial de 

debater e educar também sobre privilégios, identidades de gênero, orientações 

sexuais, heteronormatividade e sexismo. No decorrer desde estudo, foi verificado que 

não há diferença no desempenho entre o conhecimento sobre identidades de gênero 

e orientação sexual dos estudantes do bacharelado e da licenciatura, mesmo que esta 

última modalidade tenha tido maior contato com o tema durante sua formação. Entre 

os campos do conhecimento avaliados, o melhor desempenho se deu nos cursos das 

biológicas, e neste caso sim, as e os estudantes reportaram maior presença das 

discussões durante a graduação. Em seguida, há os cursos das humanidades e o pior 

desempenho foi no campo das exatas, como era esperado devido à falta de contato e 

discussão do tema. Na análise de discurso sobre a orientação sexual, identidade de 

gênero e heteronormatividade, observamos muitos alunos que afirmavam não saber 

responder e também a reprodução clara dos estereótipos binários, tanto entre a 

dicotomia homem x mulher quanto na questão nascer/tornar-se ou mesmo da ideia de 

que é uma escolha ou não. É visível nestas questões que tanto a licenciatura quanto 

as humanidades se destacaram, com mais desenvoltura nos discursos e com menor 

reprodução de estereótipos e preconceitos.  Tais resultados eram esperados quando 

observamos a maior quantidade de matérias cursadas pelas e pelos licenciandos e 

estudantes de biológicas e em seguida de humanidades.  

É sabido, e pudemos concluir pelos nossos resultados, que à medida que se 

oportuniza o contato do sujeito com os temas, o conhecimento e a sensibilidade para 

com o assunto aumentam, e, desta forma, as disciplinas que tratam de gênero e 

sexualidade são fundamentais. Entretanto, é preciso frisar que apenas 33% das e dos 

alunos que participaram da pesquisa afirmaram ter tido contato com o tema dentro da 

universidade. Muitos comentaram que tal contato foi feito de forma superficial e em 

disciplinas cujo foco não era esse. Ainda assim, em uma média geral do resultado de 

todos os estudantes, cerca de 65% têm ao menos uma noção das identidades de 

gênero e orientações sexuais dissidentes. Ou seja, podemos concluir que este 

aprendizado se dá muito mais fora da sala de aula, em espaços não formais de 

aprendizagem.  
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Não obstante, ainda há uma grande luta a ser travada em um dos países mais 

violentos para população LGBTQIA+ do mundo. Para que possamos gozar de uma 

educação plural, inclusiva e sensível, em que mais sujeitos reconheçam seus 

privilégios e não venham a praticar violências contra as minorias. Como bem aponta 

a professora bell hooks o feminismo deve ser uma escolha consciente e colocada em 

prática intencionalmente, ou seja, uma educação feminista amplamente difundida 

deve ser uma opção claramente intencional. Podemos dizer que o mesmo se dá com 

todas as interseccionalidades, como a luta contra o racismo, a LGBTfobia, o 

classismo, o xenofobismo e o capacitismo. Ou seja, é preciso que as universidades 

façam jus ao seu status de formadora de cidadãos e invista em uma pedagogia crítica, 

que abarque os temas que tanto afligem nossa sociedade. 

Esse estudo procurou fazer apenas um levantamento das percepções das e 

dos estudantes do ensino superior ante as questões de gênero e sexualidade e seus 

acessos a disciplinas que abordem o tema. Concluímos, portanto, que com a 

metodologia empregada, pudemos elucidar os objetivos propostos. Apesar disso, 

dada a grandeza do projeto, ainda sobram pontos a serem sanados. Almeja-se que 

nos próximos estudos sejam analisadas também as diferenças entre gêneros e entre 

diferentes sexualidades, assim como avaliar a concepção dos professores do ensino 

superior (projeto já em andamento), agentes tão importantes nessa empreitada em 

prol da diversidade. Como bem apontou a professora Guacira Louro, a escola (assim 

como a universidade) não pode ser a única responsável por toda a mudança que 

almejamos na sociedade. Porém, ela tampouco é desimportante.  
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