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RESUMO  
Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma revisão bibliográfica envolvendo as 

pesquisas sobre as temáticas de gênero, sexualidade e formação de professores em bancos de 

dados científicos, em especial, nos trabalhos apresentados na Associação Nacional de 

Pesquisadores em Educação (ANPEd), por ser esse um espaço de rigor científico no contexto 

nacional. Tal revisão bibliográfica objetivou contribuir para o andamento de três pesquisas 

realizadas na região Sul do Brasil, sendo duas pesquisas de Doutorado, que estão vinculadas a 

um projeto de pesquisa mais amplo, em fase de conclusão e que faz parte de um Programa de 

Pós-Graduação em Educação. Neste trabalho, utilizam-se os estudos de gênero e os estudos 

foucaultianos como referencial teórico para examinar 25 trabalhos apresentados em reuniões 

anuais da ANPEd, no período entre 2004 e 2014. Foram elaboradas três categorias de análise 

que permitem refletir sobre os modos como gênero e sexualidade são abordados ao focalizar a 

formação de professores: a diferença nomeada na formação de professores; os temas gênero e 

sexualidade na formação de professores; os processos de feminização do magistério e a 

constituição da docência. 
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Notas iniciais 

 

Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma investigação que surgiu da 

necessidade de constituir um primeiro ensaio analítico envolvendo as produções sobre a 

temática de gênero circulantes dos meios de produção científica, em especial, com uma ênfase 

nos trabalhos publicados na Associação Nacional de Pesquisadores em Educação (ANPEd), 

ao longo dos últimos dez anos, por ser esse um espaço de rigor e de validade científica, no 

contexto nacional. Tal investigação objetivou contribuir para o andamento de três pesquisas 

realizadas na região Sul do Brasil, sendo duas pesquisas de Doutorado, vinculadas a um 

projeto de pesquisa mais amplo, em fase de conclusão e veiculado a um Programa de Pós-

Graduação, que olha para a questão da formação docente no Brasil. 

Essa investigação também objetiva mapear o que tem sido produzido cientificamente 

sobre formação de professores, e possíveis atravessamentos de gênero e sexualidade, 
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buscando fornecer subsídios necessários para que outras possibilidades e desdobramentos de 

pesquisas envolvendo tais temáticas possam ser produzidos, tanto no espaço do programa da 

pós-graduação a que essas três pesquisas se vinculam, como também para que seus resultados 

possam potencializar outras pesquisas afins.  

Nesse trabalho, assumimos os estudos de gênero e as teorizações foucaultianas como 

referencial teórico-metodológico, tanto para a seleção dos materiais como para a construção 

das análises. Isso implica um compromisso em descrever e problematizar os processos pelos 

quais significados e saberes são produzidos, dentro de complexas redes de poder, e que esses 

processos produzem consequências para os indivíduos e/ou grupos aos quais eles se dirigem. 

Assim, afirmamos que nossa preocupação central não consiste em buscar respostas finais e 

definitivas, mas em abrir um debate sobre o que tem sido dito acerca de formação de 

professores, e que atravessamentos de gênero e de sexualidade são possíveis de serem 

identificados (ou não) nessas pesquisas.  Desse modo, assumimos três pressupostos teórico-

metodológicos que irão guiar nossas análises, com base nas contribuições da pesquisadora 

Dagmar Estermann Meyer (2012):  

1- A centralidade da linguagem para a significação do mundo. Compreendendo que, ao 

mesmo tempo, essa linguagem não constitui essas tramas de significação de forma neutra e 

despretendida, mas que institui determinadas formas de ser e de viver, não sendo mera 

descritora da realidade, mas também sua constituidora. Ao assumirmos tal compreensão, 

olharemos para os trabalhos analisados não como meros descritores da realidade, pois 

compreendemos que, além de descrever, esses trabalhos têm atuado na constituição do 

cenário atual.  

2- A educação, em um sentido mais amplo, é aqui compreendida “[...] como conjunto de 

processos pelos quais indivíduos são transformados ou se transformam em sujeitos de uma 

cultura” (MEYER, 2012, p.50), o que significa assumir uma postura de que tais processos não 

são pertinentes apenas àquilo que se elegeu importante ensinar, mas que, num sentido mais 

amplo, também “forma” através daquilo que considera (des)necessário ensinar, instituindo 

marcas, lugares e posições nos jogos de poder. 

3- O conceito de gênero funciona como organizador do social e da cultura (MEYER, 2012), e 

de tal forma, assim como já anunciaram autoras como Scott (1995) e Nicholson (2000), 

constitui-se um elemento importante a ser considerado para análise, não disperso da 

constituição histórica dos sujeitos e das culturas. Assim, ao optar por trabalhos acadêmicos 



 

 
3 

como superfície analítica, compreendemos que eles podem nos auxiliar a compreender as 

formas pelas quais feminilidades e masculinidades podem ser vividas ou experienciadas pelos 

indivíduos em diferentes momentos da sua vida.  

O corpus de análise foi constituído por 25 trabalhos, apresentados no Grupo de 

Trabalho (GT) Gênero, Sexualidade e Educação, compreendendo o período de 2004 a 2014. 

O recorte temporal se justifica por ser esse o período de existência do GT. A análise dos 

trabalhos possibilitou elencar três categorias de análise, que são:  a diferença nomeada na 

formação de professores; os temas gênero e sexualidade na formação de professores; os 

processos de feminização do magistério e a constituição da docência. Essas reflexões 

dividem-se em duas partes: na primeira, intitulada “Apresentando os trabalhos: gênero, 

sexualidade e formação de professores em debate”, apresentamos o material empírico e 

discutimos sobre os modos como gênero e sexualidade são abordados ao focalizar a formação 

de professores. Após a explanação desses resultados, apresentamos, então, as conclusões 

parciais. 

Apresentando os trabalhos: gênero, sexualidade e formação de professores em debate  

O primeiro movimento metodológico elaborado para a construção desse mapeamento 

do que tem sido produzido cientificamente sobre formação de professores, e sobre 

atravessamentos de gênero e sexualidade, consistiu na escolha dos grupos de trabalhos (GT’s) 

para análise. Assim, optamos por dar visibilidade aos GT’s “Formação de Professores”, 

“Educação Fundamental” e “Gênero, Sexualidade e Educação”. Utilizamos como recorte 

temporal os anos de 2004 a 2014, tanto por ser o período de existência do GT “Gênero, 

Sexualidade e Educação”, como por compreendermos que o recorte temporal de dez anos 

seria satisfatório para identificar e descrever como essas temáticas têm sido estudadas e 

abordadas por pesquisas que se debruçam sobre tais questões.  

Inicialmente, realizamos a leitura de 615 resumos (total de trabalhos publicados nos 

GT’s no período analisado). Identificamos que desse total de trabalhos publicados apenas 26 

buscam realizar uma articulação entre: formação de professores, gênero e sexualidade. Desses 

26, 25 foram publicados no GT: Gênero, Sexualidade e Educação e apenas 1 trabalho no GT: 

Formação de Professores. Nesse primeiro contato, já foi possível identificar que os trabalhos 

que optam por olhar, para a formação de professores de forma articulada aos conceitos de 

gênero e/ou sexualidade têm se concentrado nos últimos dez anos no GT: Gênero, 

Sexualidade e Educação. Sendo assim, escolhemos lançar nosso olhar para a produção desse 
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GT, para podermos descrever os modos como percebemos que gênero e sexualidade são 

abordados nos trabalhos analisados ao focarem a formação de professores.  

A distribuição temporal das produções sobre formação de professores, gênero e 

sexualidade pode ser visualizada na tabela a seguir: 

 

Ano 

Total de trabalhos 

apresentados no GT: Gênero, 

Educação e Sexualidade 

Total de trabalhos 

selecionados para 

análise 

2004  13 1 

2005 13 1 

2006 12 0 

2007 16 4 

2008 11 2 

2009 12 1 

2010 15 3 

2011 15 2 

2012 17 3 

2013 17 5 

2014 26 3 

Fonte: Tabela construída pelos autores.  

Ao olharmos com atenção a tabela, podemos identificar que a produção do GT, 

voltada para discussão sobre formação de professores, mesmo sendo pequena, tem se mantido 

constante. Apenas em 2006 não se teve nenhuma produção sobre formação de professores e 

nos demais anos, tivemos entre 1 e 5 trabalhos produzidos. Agora, passaremos a analisar 

sobre quais temáticas estes trabalhos têm se dedicado a discutir, e como a discussão dessas 

temáticas se encontra dividida temporalmente. Após uma leitura atenta de cada um dos 25 

trabalhos selecionados, dividimo-os em três categorias de análise, que denominamos: a 

diferença nomeada na formação de professores; os temas gênero e sexualidade na formação 

de professores; os processos de feminização do magistério e a constituição da docência. 

Vejamos como essa produção encontra-se dividida temporalmente:  
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A diferença  

nomeada na 

formação de 

professores  

0 3 1 1 2 1 0 2 0 0 0 10 

Os temas gênero 

e sexualidade na 

formação de 

professores 

3 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 09 

Os processos de 

feminização do 

magistério e a 

constituição da 

docência  

0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5 

                                    Fonte: Tabela construída pelos autores. 

Ao observarmos os trabalhos agora divididos por categorias de análise, podemos 

visualizar que uma maior quantidade de trabalhos pode ser observada nas primeiras duas 

categorias. E que a última categoria se encontra um número bastante inferior de produções. 

Outro destaque que gostaríamos de fazer refere-se à primeira categoria, que só terá trabalhos 

publicados a partir de 2007, mostrando que algumas temáticas se inserem após alguns anos de 

criação do GT. Da mesma forma, também consideramos importante refletir que tanto a 

criação do GT quanto o aumento ou a diminuição do número de trabalhos que abordam 

temáticas relacionadas a gênero e sexualidade encontram-se relacionados ao surgimento de 

condições de possibilidade para que tal assunto viesse a tomar determinados modos de 

constituição e não outros, porém o presente trabalho focará na análise dos trabalhos sem 

cruzá-los com tais condições, ciente de que essa investigação arqueológica também constitui 

um elemento potente a ser pesquisado. 

Após essa apresentação mais quantitativa dos trabalhos, vamos nos deter a olhar para 

cada categoria elencada, destacando alguns trabalhos e identificando aproximações e 

distanciamentos entre esses. 

A diferença nomeada na formação de professores  

Nessa categoria de análise, agrupamos os trabalhos que discorrem sobre a inserção de 

sujeitos que não têm ocupado tradicionalmente o espaço escolar e que ao começarem a 

frequentar esses espaços, suscitam tensionamentos importantes criando condições de 

possibilidade para a discussão dessas temáticas na formação de professores. 
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Nesse grupo queremos destacar, primeiramente, os trabalhos de Mariana Kublilius 

Monteiro e Helena Altmann (2013), que discutiu as trajetórias docentes de professores 

homens na Educação Infantil; o trabalho de Rogério Machado Rosa (2010), que investigou o 

modo como professores de Ensino Médio, que não estão integrados nos domínios da 

masculinidade hegemônica, constroem e experienciam seus corpos e suas masculinidades na 

relação com atividade docente; e o trabalho de Frederico Assis Cardoso (2007), no qual o 

autor mostra que mesmo com uma produção cultural de discursos sobre a relação do 

magistério com as mulheres, os professores homens não identificam o magistério como uma 

profissão exclusivamente feminina. Mas esse autor também identificou como uma marca da 

identidade masculina o trânsito na carreira docente, mostrando que os homens têm fugido de 

espaços como alfabetização, e procurado ocupar espaços na Educação Física ou na Gestão da 

Educação, espaços esses que, segundo o autor, ainda são notadamente demarcados para as 

vivências de suas masculinidades. Esses três trabalhos, produzidos respectivamente em 2013, 

2010 e 2007, mostram uma preocupação dos pesquisadores que fazem parte do GT, com 

relação à inserção de professores homens no espaço educativo e como esses homens têm se 

relacionado e experienciado suas masculinidades em um contexto marcado pelo feminino.  

Ainda nessa categoria, gostaríamos de destacar, do ano de 2013, os trabalhos de Marco 

Antonio Torres, que analisa a emergência de rede TRANS EDUC BRASIL olhando para os 

significados construídos sobre: docência, transexualidade e travessilidade, e o trabalho de Neil 

Franco e Graça Aparecida Cicillini, que trouxe contribuições para a reflexão sobre o processo 

de escolarização de professoras travestis e transexuais.  

No ano de 2012, destacamos o trabalho de Liane Kelen Rizzato, que ao investigar as 

percepções dos docentes sobre homofobia na escola, mostrou que as compreensões dos 

professores é composta a partir de suas experiências pessoais, e que os professores 

participantes dessa pesquisa relatavam diferentes vivências nesse sentido. Um ano antes, 

Lucélia de Moraes Braga Bassalo (2011), ao investigar os significados e sentidos atribuídos à 

homossexualidade pelos professores, mapeou três posicionamentos distintos: negação, revisão 

e defesa. Do mesmo ano, destacamos mais um trabalho, produzido por Neil Franco 

juntamente com Maria Veraldina Soares Mota (2009) que ao buscar compreender e 

problematizar aspectos da constituição identitária de professores/as que transitam pelas 

fronteiras das sexualidades e de gênero, mostram que permanece um sentimento de 

estranhamento e repulsa com esses sujeitos na escola. Para finalizar o mapeamento desse 

grupo, temos a pesquisa de Mirian Pacheco Silva (2007), que ao trazer a narrativa de três 
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professores de Ciências sobre as temáticas de gênero e sexualidade, mostra que o currículo de 

formação de professores pode se constituir como um espaço possível de atuação, entendendo 

que as narrativas que construímos sobre currículo são histórica e socialmente construídas, e 

que ele pode ser também o espaço onde experiências e subjetividades são constituídas e que 

essas não podem ser deslocadas da constituição do professor.  

O que queremos aqui destacar é o deslocamento dos professores que foram foco da 

investigação de Silva (2007) e sentiam a necessidade de esconder sua sexualidade tanto para 

alunos como para professores, sentindo grande insatisfação por essa necessidade. Para os 

trabalhos de 2013, de Torres, Franco e Cicillini, que apontaram em seus estudos os 

significados construídos para docência, transexualidade e travessilidade, entendemos que 

esses constituem um deslocamento bastante significativo em pouco espaço de tempo quando 

postos lado a lado com as produções dos anos anteriores, e acreditamos que o conhecimento 

produzido no interior do GT possa ter contribuído significativamente para esses 

deslocamentos.  

Duas observações fazemos aqui: essa materialização da diferença só se tornou 

possível de ser nomeada e de estar sendo problematizada porque entendemos que tal diferença 

foi instituída dentro de um contexto cujos jogos de poder a trouxeram à tona, ou, como aponta 

Torrão Filho (2005),  essas diferenças só foram estabelecidas e puderam ser identificadas 

porque, nos jogos de poder que instituíram as relações investigadas, elas  foram consideradas 

desviantes, ou apresentaram diferenças em relação à norma constituída. 

 Nesse sentido, pode-se inferir que a diferença relacionada a gênero e também à 

sexualidade só se torna material quando se torna algo que precisa ser nomeado, e 

consequentemente, comparado à norma vigente, porque se constitui um “desafio”, 

especialmente para a educação escolar.  

Os temas gênero e sexualidade na formação de professores 

Nesta categoria, destacamos pesquisas que se constituíram também como espaço para 

pensar a formação de professores e de professoras. Através de diferentes estratégias, os/as 

pesquisadores/as vão apontar para a importância da inserção do trabalho com os conceitos de 

gênero e de sexualidade, e vão apresentar diferentes estratégias para esse trabalho.  

Começamos nossa análise pelas pesquisas apresentadas no ano de 2014. Nesse ano, 

Roney Polato de Castro apresentou uma pesquisa que teve como objetivo problematizar os 
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atravessamentos entre formação docente no curso de Pedagogia, relações de gênero e 

sexualidade. O autor verificou que muitas das alunas participantes do estudo expressaram em 

suas narrativas conflitos produzidos entre a formação religiosa recebida na educação familiar 

e as desconstruções propostas pela disciplina.  

Outra discussão realizada no Ensino Superior foi realizada no trabalho escrito por 

Éderson da Cruz e Maria Cláudia Dal’Igna (2014), no qual os autores problematizam a 

relação entre gênero e currículo no âmbito da formação inicial de docentes, e mostraram que 

gênero aparece como um elemento supostamente silenciado pelo “currículo do papel”, mas no 

“currículo em movimento,” as professoras conseguem focalizar as relações de gênero.  

Para finalizar os trabalhos apresentados em 2014, temos a pesquisa desenvolvida por 

Marcos Lopes de Souza. Nela, o autor investiga o PIBID como espaço formativo, narrando e 

discutindo os dilemas e as iniciativas enfrentados pelos participantes do programa, 

relacionadas às questões de gênero e de sexualidade. Entre os principais achados do trabalho, 

pode-se destacar a tensão entre família e escola, marcada muitas vezes por discursos 

religiosos, que ao mesmo tempo se constituem como uma situação imobilizadora das ações da 

escola, e em outros momentos também potencializou essas ações.  

No ano de 2013, queremos destacar o estudo de Roney Polato de Castro, que ao 

analisar diários de bordo produzidos por estudantes de Pedagogia em uma disciplina que 

busca tensionar os conceitos de gênero e de sexualidade a partir de uma perspectiva pós-

estruturalista, mostra que os mesmos podem estar funcionando como mecanismos de 

subjetivação e registram deslocamentos das estudantes sobre suas ideias/comportamentos e 

valores vinculados às relações de gênero e sexualidade. E o estudo de Taisa de Sousa Ferreira 

(2013), que ao investigar a presença de gênero e de sexualidade no curso de Pedagogia, 

mostra que os docentes desse curso assinalam a presença de gênero e sexualidade no curso 

como “audácias e estripulias” em arranjos que ora tencionam ora silenciam essas questões.  

Do ano de 2012, destaca-se o trabalho de Cláudia Maria Ribeiro, que ao problematizar 

as falas de educadoras que atuam na Educação Infantil, aponta e discute alguns temas que 

emergiram na fala das professoras, como: os conflitos existentes na educação para 

sexualidade, os genitais das crianças, a erotização precoce e os textos culturais, tais como 

novelas, música e religião. Em 2011, temos o estudo de Roney Polato de Castro e Anderson 

Ferrari, que ao buscarem um diálogo entre formação docente e as questões de gênero e 

sexualidade, realizaram observações participantes em uma disciplina que enfocou essa 



 

 
9 

temática com alunas de Pedagogia, e assim investigaram quais as implicações políticas e 

culturais de incluir questões relativas à gênero e sexualidade nos currículos de formação 

inicial de professores.  

Em 2008, outro trabalho escrito por Roney Polato de Castro, que ao se propor discutir 

a constituição de sujeitos no contexto de um programa que se destinou a refletir sobre 

educação afetivo-social com professores, mostrou que as escolas parecem optar por conduzir 

atividades ligadas à sexualidade de forma bastante cautelosa, buscando refúgio no campo 

“cientifico”; entretanto, foi possível visualizar entre os participantes do processo de formação 

alguns deslocamentos dessas práticas, contextualizando social e culturalmente algumas dessas 

questões.  

No mesmo ano, foi apresentado o trabalho desenvolvido por Cintia de Souza Batista 

Tortato (2008), que ao investigar um trabalho formativo, objetivando discutir algumas 

questões voltadas para gênero e sexualidade a partir da literatura infantil, tendo como público-

alvo profissionais que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, mostra a 

importância de se trabalhar as questões de gênero e diversidade sexual na escola. Segundo a 

pesquisadora, foi visível a satisfação dos participantes nas atividades que envolveram os 

livros infantis, pois esses participantes puderam ver nos livros uma ferramenta que poderia ser 

utilizada como suporte para discussão dessas temáticas no cotidiano escolar.  

Para finalizar essa categoria, destacamos o trabalho da pesquisadora Maria Cláudia 

Dal’Igna (2005), que ao realizar um estudo com professoras de séries iniciais sobre 

desempenho escolar e gênero, mostra que as práticas pedagógicas desenvolvidas pelas 

professoras estão implicadas na produção de determinados “jeitos de ser” menino e menina, o 

que produz hierarquias e desigualdades relativas ao desempenho escolar. Segundo a autora, 

“as diferenças entre meninos e meninas constantemente referidas pelas PPs, sejam 

significadas como naturais ou não, devem ser entendidas como produtos de um processo de 

diferenciação que opera lateral e verticalmente diferenciando meninos de meninas, mas 

também meninos de meninos e meninas de meninas.” (DAL’IGNA, 2005, p. 14).  

Ao finalizar a apresentação dos trabalhos selecionados nessa categoria, pensamos que 

ficou visível a importância da discussão dessas temáticas, tanto na formação inicial como 

continuada de docentes. Mas consideramos pertinente lembrar, como os trabalhos 

apresentados também destacaram, que mesmo que possa ser visível a ampliação de 

conhecimentos e a reflexão e debates em torno das temáticas de gênero e sexualidade, não 
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devemos entender esses movimentos como garantia de mudanças definitivas aos 

comportamentos discriminatórios que ocorrem na escola com os diferentes sujeitos 

envolvidos, sejam eles professores/as, funcionários/as, alunos/as, ou a comunidade escolar 

como um todo.  

Essa categoria de trabalho também, direta ou indiretamente, ao focar questões de 

gênero e de sexualidade, olhando para espaços educativos, acaba por adentar em questões de 

currículo. Cabe-nos aqui, lembrar das contribuições da autora Marlucy Paraíso (2010), cujo 

trabalho tem mostrado que os currículos de formação de professores são artefatos 

generificados, tanto quando refletem a preocupação com a realização de discussões sobre 

gênero e sexualidade, e quando não refletem, pois, de alguma forma, as construções de gênero 

e de sexualidade acabam por atravessar esses artefatos, tanto no sentido de uma tendência à 

normatização e ao silenciamento das diferenças, quanto no sentido de uma subversão dessa 

lógica. 

Os processos de feminização do magistério e a constituição da docência  

 

A terceira e última categoria foi elencada a partir dos trabalhos que se debruçaram 

sobre a análise da constituição da identidade docente articulada aos processos de feminização 

do magistério. Começamos nossa análise apresentando o estudo desenvolvido por Lúcia 

Pintor Santiso Villas Bôas, Clarilza Prado de Sousa e Maria Rosa Lombardi (2012), segundo 

o qual as autoras mostram como diferentes aspectos históricos têm contribuído para a 

feminização da profissão docente no Brasil, apontando para a existência de uma representação 

da docência que parece consoante ao modelo de feminino e de feminilidade convencional que 

prevalece na sociedade brasileira.  

No ano de 2010, o trabalho escrito por Sônia Maria da Silva Araújo, ao discutir sobre 

os processos relativos à constituição da docência na Amazônia, mostra que a herança cultural 

das professoras pesquisadas, aliada às condições de sobrevivência econômica e a perspectivas 

de vida para além do mundo rural, revelam histórias de resistência em que ser mulher tem se 

apresentado como condição para resistir e fazer a diferença nessas localidades.  

No ano de 2007, encontramos dois trabalhos que localizamos nessa categoria. Assim, 

destacamos o trabalho de Marli Lúcia Tonatto Zibetti, que ao investigar o que pensam as 

professoras de Educação Infantil sobre a feminização da profissão docente, mostra que o 

discurso de que as mulheres possuem habilidades inerentes ao trabalho com crianças 
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pequenas está presente entre as próprias educadoras participantes da pesquisa. A autora 

considera relevante destacar que esse não se constitui um discurso hegemônico, pois algumas 

das participantes do estudo apresentam questionamentos sobre a discriminação e os 

estereótipos que desvalorizam o trabalho em creches e pré-escolas. Ainda em 2007, temos o 

trabalho desenvolvido por Marisa Barletto, que ao investigar sobre memórias e trajetórias na 

formação de pedagogas, destacou como um dos achados mais importantes entre as narrativas 

das pedagogas participantes do estudo as pequenas revoluções nas vidas das pedagogas 

atribuídas ao curso de Pedagogia. Segundo a pesquisadora, a dimensão curricular mais 

importante estava menos nos conteúdos e mais na possibilidade das pedagogas conhecerem 

pessoas diferentes, referências culturais e conviverem com pessoas e situações adversas.  

O último trabalho elencado nessa categoria foi apresentado no ano de 2004 e 

desenvolvido por Fábio Vasconcelos e Maria Celeste de Moura Andrade. Intitulado “A 

mulher professora: gênero e constituição da identidade docente”, nele os autores analisam o 

discurso bíblico a partir de autores pós-estruturalistas, e mostram que podem ser identificados 

nesse discurso elementos do imaginário sobre a mulher educadora, sobre diferenças entre sexo 

e gênero no decorrer da história, e como os significados contidos nesse discurso produzem 

subjetividades para a constituição da mulher professora.  Esse trabalho, além de trazer 

importantes contribuições para que possamos refletir sobre como a identidade docente se 

constitui em diferentes espaços para além dos espaços formalizados de formação docente, 

mostra que esse é um dos questionamentos que emerge junto com a criação do GT de Gênero, 

Sexualidade e Educação.  

Ao olhar para a feminização do magistério como um processo histórico e cultural, e 

que também demarcou atravessamentos políticos, Guacira Louro (1998)  nos faz refletir que o 

espaço da docência, ao mesmo tempo em que, politicamente, constituiu-se importante para as 

lutas feministas, por ser um dos primeiros espaços de trabalho a serem ocupados por mulheres 

fora do espaço doméstico, mas que também, aos poucos, foi se tornando “aprisionado” numa 

teia de sentidos produzidos pela linguagem, que conferiu à profissão docente, e ao trabalho da 

mulher nesse espaço, um estatuto de “extensão do lar”.   

Não queremos, com isso, desmerecer as relações de proximidade que professoras 

mulheres tenham (ou não) com os espaços onde exerçam a docência, mas o que nos chama 

atenção são os modos como, junto com essa feminização do magistério, também foi sendo 

gestado um movimento aparente de simplificação e de precarização do trabalho da professora 
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e do professor, fato que tem se tornado motivo para diversas mobilizações sindicais em defesa 

de melhores condições para essas e esses profissionais em todo o país. 

 

Considerações finais  

Nosso objetivo nesse trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico dos trabalhos 

apresentados nas reuniões nacionais da ANPEd no grupo de trabalho: Gênero, sexualidade e 

Educação, no período de 2004 a 2014, que têm conectado formação de professores e as 

temáticas de gênero e de sexualidade. Além de encontrar uma diversificada produção nessa 

temática, no decorrer de nossa pesquisa, fomos percebendo, além do conteúdo já manifesto, 

alguns pontos que nos levaram aos questionamentos a seguir.  

Em primeiro lugar, nota-se que existe um deslocamento no quadro dos trabalhos 

publicados sobre formação de professores no GT analisado. Percebemos que, inicialmente, os 

trabalhos que discutiam formação de professores no GT tinham como foco a investigação da 

constituição de uma identidade docente e a feminização do magistério. Após, a ênfase 

desloca-se para pensar como a diferença, ao entrar no espaço escolarizado, começa a 

promover mudanças significativas no campo da formação de professores. Juntamente, vemos 

surgir os trabalhos que vão começar a discorrer sobre a importância de inserirmos a discussão 

relativa à gênero e sexualidade nos cursos de formação de professores.  

Em segundo lugar, é importante fazer um destaque com relação à quantidade de 

trabalhos, e que esses têm se mantido constantes, pois praticamente em todos os anos temos 

uma média de 2 a 4 trabalhos que buscam colocar em xeque questões relativas à formação de 

professores no GT analisado, mesmo sabendo-se que existe um GT específico para discutir a 

formação de professores no mesmo evento. O questionamento que poderia emergir é que a 

discussão de formação de professores tem sido encontrada presente no GT de Gênero, 

Sexualidade e Educação, mas essa discussão parece silenciada nos outros GT’s analisados. 

Assim, entendemos que um estudo que olhe para os trabalhos produzidos nos anos anteriores 

à criação do GT: Gênero, Sexualidade e Educação poderia ser potente para analisarmos se 

essa discussão era inexistente, ou se localizava-se em outros GT’s.  

Em relação às pesquisas, de modo geral, observa-se que o aumento do número de 

investigações realizadas nos espaços de formação docente pode estar mostrando uma relação 

com a ênfase que se tem dado para as questões de gênero nos últimos anos, especialmente no 
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âmbito das políticas públicas e voltadas para questões de inclusão. Por fim, espera-se que com 

essa breve explanação sobre os modos como gênero e sexualidade são abordados ao focalizar 

a formação de professores no GT: Gênero, Sexualidade e Educação possa impulsionar outras 

pesquisas, e que essa explanação possa servir não para nos trazer certezas sobre os 

entrecruzamentos entre gênero, sexualidade e formação de professores e professoras, mas para 

manter vivas as nossas perguntas e para que afi(n)e os olhares diante das (des)igualdades que 

se constituem na docência a partir dos diferentes atravessamentos de gênero. Encerra-se essa 

reflexão não com a declaração afirmativa de que muito já foi feito sobre formação de 

professores no GT investigado, mas com a seguinte questão: daqui para a frente, o que ainda 

há por fazer/dizer sobre gênero, sexualidade e formação de docentes em nosso país? 
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