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Introdução 

  

Falar sobre o tema sexualidade não é tarefa fácil, percebemos que a escola, sendo 

um ambiente socializador e educativo por excelência, deveria dar atenção aos temas ligados à 

orientação sexual das pessoas. Porém, o que vemos é um silenciamento ou amordaçamento 

sobre esta dimensão fundante na vida de cada um. Isso posto, tomando como referência o site 

Homofobia Mata4, no Brasil, o ano de 2017 foi o ano com o maior número de assassinatos da 

população LGBTI+5.  A Média de idade dos LGBTI+ assassinados chega a pouco mais de 27 

anos, para população transexual e de 38 anos para gays. De 2000 até 2017, o site registrou um 

total de 3.689 crimes fatais contra a população LGBTI+. Só no último ano, 445 gays, lésbicas 

e travestis foram mortos, a maioria com requintes de crueldade. 

Dessa forma, fica notória a necessidade de se pesquisar o tema, haja vista que a 

falta de discussão contribui para a escalada da violência contra pessoas ocupantes do grupo 

suprareferenciado. Percebe-se que a violência para a comunidade LGBTI+ só recrudesce, haja 

vista a falta de informação das pessoas em relação a educação sexual e a identidade de gênero.     

Pensando nos casos de homotransfobia, sexismo, misoginia, machismo, e os casos 

de bullying em geral, surge a necessidade de se discutir sobre sexualidade como forma de 

esclarecer as questões obscuras que permeiam o tema.  

O objetivo da pesquisa foi analisar a partir do Discurso do Sujeito Coletivo, como 

professores do ensino fundamental de uma escola pública de Fortaleza, concebem o tema das 
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diferenças de gênero e de orientação sexual e quais as consequências destas concepções para a 

prática pedagógica na escola. 

As questões norteadoras da pesquisa foram: qual a relevância para os professores 

do ensino fundamental discutir o tema da identidade de gênero e de orientação sexual? Quais 

concepções orientam a visão que eles têm sobre o tema? Qual o espaço é destinado na prática 

pedagógica para essas discussões?  

A presente pesquisa insere-se no universo qualitativo por estar preocupada "com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado." (MINAYO, 1994, p. 21). Ainda de 

acordo com esta autora, "a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados 

das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas”. Tencionamos fazer um levantamento sobre as representações de professores de 

uma escola pública de Fortaleza buscando compreender e interpretar concepções e crenças 

sobre a temática de identidade de gênero e da livre orientação sexual na perspectiva da 

Educação em Direitos Humanos. 

Antonio Carlos Gil (2008, p. 28) entende que há três tipos básicos de pesquisas 

sociais, são elas, as exploratórias, as descritivas e as explicativas. Esse trabalho é do tipo 

pesquisa explicativa, pois estamos lidando com fenômenos sociais. Gil (2008, p. 28) explica 

que pesquisas explicativas “são as que têm como preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê 

das coisas”. 

A metodologia utilizada foi a do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

originariamente utilizada na área de saúde, vem sendo aplicada na pesquisa social e também 

na educacional. Segundo seus criadores, a mesma: 

[...] permite, em parte, quebrar a formalidade na apresentação dos resultados 

das pesquisas de opinião, uma vez que, nas pesquisas que a usam, os 

depoimentos são processados sob a forma de discursos coletivos, fazendo 

com que o pensamento coletivo apareça, no momento descritivo da pesquisa, 

como fala direta, isto é, como discurso direto, sem a intermediação do 

comentário teórico metalinguístico, preservando-se, assim, na escala 

coletiva, a natureza discursiva do pensamento, bem como sua autonomia 

como fato empírico. (LEFVRE, F. e LEFVRE, A., 2005, p. 40) 

 

Com o DSC pode-se fazer uma análise da fala do coletivo que se está 

pesquisando, trazendo à tona suas interpretações sobre as questões da pesquisa. Segundo 
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Lefvre, F. e Lefvre, A. (2005, p. 22), o DSC é feito com base nas expressões-chave (E-Ch), 

nas ideias centrais (ICs), nas ancoragens (ACs), que formam a tessitura geral do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), que são chamados de operadores/operações.  

A montagem do DSC seguiu a seguinte dinâmica: isoladamente, cada professor 

respondeu cinco perguntas seguindo sua linha de raciocínio sobre elas sem qualquer 

interferência dos pesquisadores. Em seguida, as respostas foram agrupadas a partir da 

definição das expressões-chave (E-Ch). A partir destas, foram categorizadas formando uma 

base para o surgimento das Ideias Centrais do discurso. Ao final, as partes foram 

discursivisadas formando o Discurso do Sujeito Coletivo daqueles professores, daquela 

escola. Dessa forma, temos um DSC diferente, conforme seja a combinação de ICs, frente às 

respostas.  

A presente pesquisa é um fruto do trabalho de conclusão de curso em Pedagogia, 

na Universidade Federal do Ceará, realizado pelo autor principal, no ano de 2019 em uma 

escola pública de Fortaleza, que traz um panorama de como as questões de gênero estão sendo 

trabalhadas no ambiente escolar, onde apresentamos os Discursos do Sujeito Coletivo da 

referida escola.  

1. Cenário e atores/atrizes do estudo 

A pesquisa foi realizada em uma escola de Ensino Fundamental pertencente à rede 

municipal de ensino do Município de Fortaleza-CE, que oferece ensino para 612 estudantes 

nas séries: do infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental, distribuídos em dois períodos: manhã 

e tarde. A escola oferta 14 turmas de alunos. O quadro docente da escola é composto de 10 

professores/as efetivos/as e 14 professores/as temporários/as, além de 13 servidores/as que 

desempenham funções técnicas e administrativas, dentre zeladoria, auxiliar de secretaria, 

manipulador de alimentos, auxiliares e supervisores. 

A escola foi criada em 1979 e sua criação se confunde com a própria criação do 

bairro onde está inserida. É mantida pela Secretaria de Educação do Município de Fortaleza. 

O prédio é próprio, dotado de infraestrutura satisfatória e conta com as seguintes 

dependências: setor administrativo (diretoria, secretaria, almoxarifado e sanitários masculino 

e feminino), setor de serviços (refeitório, cozinha, sala de depósito de merenda escolar, pátio 

coberto e sanitários masculino e feminino) e setor pedagógico (14 salas de aulas, uma sala de 

professores, uma sala de coordenação pedagógica, sala de leitura ou biblioteca). Quanto aos 

recursos pedagógicos existentes, a escola dispõe de um projetor multimídia, um microsystem, 
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um aparelho televisor, um computador, uma copiadora, uma impressora, um aparelho de 

DVD e uma caixa de som. 

A clientela da unidade escolar é, na sua maioria, proveniente da comunidade em 

que está inserida, oriundos de famílias que tem como principal renda a mão de obra no setor 

terciário configurada pela prestação de serviço nas mais variadas áreas de atuação.  As salas 

de aula medem, aproximadamente, 52 metros quadrados e são organizadas em cinco filas. Há 

na entrada, um quadro branco, as paredes são revestidas de cerâmica até à metade e a outra 

metade pintada com um tom de branco. Em cada sala existem uma mesa e uma cadeira, 

destinadas para o/a professor/a. As cadeiras escolares são de madeira e ocupam salas amplas, 

pintadas de amarelo. As salas têm duas janelas e uma porta de ferro. São bem iluminadas e 

arejadas. Os alunos vestem, em sua maioria, a farta cedida pela Secretaria Municipal de 

Educação: blusa branca com azul, calças jeans e tênis. 

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram dois professores, com média de 

idade de 40 anos. Um se declarou católico, enquanto o outro se declarou evangélico. Quanto 

ao estado civil, ambos se declararam solteiros. Em relação a orientação sexual, ambos se 

declararam gays. Em relação à formação acadêmica, todos se graduaram em instituições de 

Ensino Superior públicas. Ambos têm pós-graduação lato sensu nas áreas de alfabetização e 

letramento, atendimento educacional especializado, gestão escolar e educação infantil. Quanto 

aos aspectos do trabalho docente, ambos têm carga horária semanal de 40 horas/aula, sendo 

que um possui vínculo efetivo e o outro possui contrato temporário. O tempo de atividade na 

escola de ambos é de sete anos, com dedicação exclusiva à unidade pesquisada; como são 

professores polivalentes, ministram mais de uma disciplina alinhada à área de formação 

acadêmica. Em relação às séries de ensino, um ensina no 1º e 2º anos, já o outro ensina no 3º e 

no 5º. Em relação ao local de nascimento, um nasceu em Pacajus, já o outro nasceu em 

Fortaleza. 

Apesar de terem sido apenas dois professores participantes, queremos ressaltar 

que o fato de os outros professores não terem falado, também representa um discurso do 

sujeito coletivo. O simples fato de terem sido apontados pelos colegas como os únicos 

autorizados a falar, mostra por si só que a escola delega sua fala àqueles assumidamente gays. 

É como se, ao passar para o outro a responsabilidade da fala, a escola implicitamente dissesse: 

eu não vou falar, pois se o fizer, eu vou falar do meu colega, que é gay.  

A voz manifestada pelos dois professores revela que há um discurso de resistência 

na escola, onde é mostrada que apesar do pouco espaço reservado ao tema, ainda assim, 
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mesmo diante das dificuldades, ambos acendem a discussão não se eximindo da luta.  

 

2. Análise do discurso do sujeito coletivo, a voz que não quer calar.. 

 

A expectativa era ter um discurso de pelo menos oito professores a demonstrar o 

pensamento coletivo sobre o objeto de estudo. De início, consideramos ter falhado na missão. 

Porém, após refletirmos sobre o significado das recusas à participação, entendemos que o 

silêncio em si era um discurso a ser analisado. Onde estaria a explicação para o silenciamento 

de profissionais que devem exercitar a fala no seu cotidiano? As teses da Escola sem Partido 

estão ecoando nas mentes dos educadores? Até que ponto as palavras do dirigente máximo da 

nação atreladas a um modelo único e correto de família e de vivência da sexualidade 

heteronormativa encontram guarida nos sentimentos da maioria? Que atravessamentos levam 

professores e professoras a se sentirem impossibilitados de opinarem sobre um tema 

reconhecidamente central na formação humana? 

Para nós, a expressão facial daqueles que se recusaram e delegaram para outrem a 

tarefa de falar das diferenças de gênero ainda está bastante evidente. Claramente a recusa não 

se vinculava à falta de tempo ou disponibilidade para ajudar, mas ao conteúdo em si. Em 

pleno século XXI, sexualidade ainda é tabu na escola! Importante realçar que os dois 

professores que decidiram participar são assumidamente gays e mesmo reconhecendo não 

terem recebido uma formação teórica adequada, podem, como profissionais em constante 

formação, enfrentar qualquer temática que diga respeito à formação dos seres humanos. 

Assim, optamos por apresentar dois discursos: o daqueles que silenciaram e dos 

dois professores que nos concederam entrevista. 

Abaixo trouxemos os Discursos do Sujeito Coletivo, a partir das entrevistas 

realizadas. Procuramos fazer uma análise triangulada, onde primeiro trazemos a fala do 

sujeito social, depois uma fala teórica (sujeitos teóricos), para então propormos uma discussão 

sobre os assuntos abordados. Ao todo produzimos cinco discursos do sujeito coletivo. Esses 

discursos são a reunião das ideias-chave das respostas às questões da entrevista estruturada 

que aplicamos. 

 

DSC1 - identidade de gênero e orientação sexual para os professores que não quiseram 

responder às perguntas da entrevista: 

 

Para mim é muito difícil falar de identidade de gênero e de orientação sexual...pergunte 
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para aquele meu colega, ele vai responder melhor que eu. Vá pedir ao fulano...eu não vou 

falar não, porque sou muito crítica. Eu não quero falar a verdade, peça a beltrano. 

Também não posso falar porque não tive formação para tratar dessas questões...eu não 

vou falar por motivos pessoais. 

 

A expressão chave do DSC1 remete à dificuldade de opinar, seja porque não quer ser 

sincero explicitando seus questionamentos sobre a temática, seja por sentir-se teoricamente 

incapaz. A ideia-central transmitida corresponde a um sentimento de que a sexualidade não é 

assunto para o ambiente escolar. Lembramos, com Lefevre, F. e Lefevre, A. (2005) que a 

“ancoragem”, é uma manifestação linguística de alguma teoria, ou ideologia, ou crença 

professada pelo sujeito que profere o discurso. O que estaria ancorando o discurso dos seis 

professores? Gonçalves e Melo (2017, p. 27) falam de uma “generofobia” alastrada no Brasil. 

Há uma verdadeira demonização do conceito de gênero, graças à divulgação, sobretudo nos 

meios religiosos conservadores de uma suposta “ideologia de gênero” que estaria sendo 

implantada nas escolas.  

A ideia central presente nesse discurso é o silenciamento que envolve alguns 

professores no ambiente escolar. O não pronunciamento em si expõe uma opinião muito 

particular: a sexualidade não é assunto para ser discutido na escola. Porém, seus 

silenciamentos poderão incorrer em problemas futuros, pois os alunos poderão sofrer com 

ações discriminatórias e sexistas. O trabalho com as diferenças de gênero na escola, são para 

Junqueira (2009, p. 170), um aporte importante na formação dos alunos: 

Não é a qualidade do ensino que conduz a coexistência pacífica ou ao 

convívio democrático com a diversidade, mas, antes, é a promoção da 

diversidade que pode propiciar um ensino de qualidade e favorecer de 

ambiências escolares rígidas pela cultura de paz. A diversidade se tensiona, 

instiga e inquieta; se percebida no âmbito de um processo dialógico, pode se 

revelar pedagógica. Nesse caso, ela ensina à medida que propicia novas 

possibilidades de encontros, formas de reconhecimento e sensibilidades, bem 

como oportunidades para desmistificar o que imaginamos a cerca de nós 

mesmos, dos outros e do mundo. 

 

 Conforme Junqueira relata, percebemos que a falta da discussão em torno do assunto 

pressupõe um medo ou até mesmo um receio, haja vista a pouca aceitação dos professores 

convidados a participar da pesquisa. Isso prejudica muito a educação dos alunos, os quais 

ficam privados de discussões importantes para seu processo formativo. 

 

DSC 2 - identidade de gênero e orientação sexual para os professores que 

responderam às perguntas da entrevista: 

 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



7 

 

Para mim identidade de gênero é como a pessoa se identifica internamente, sem levar em 

consideração as questões físicas e biológicas. Uma questão mesmo interna de identidade. É 

como você se reconhece, é como você se aceita. Porque eu posso muito bem ter nascido do 

sexo masculino e eu não aceitar aquele corpo que eu vejo na frente do espelho. A minha 

mente está pensando que eu sou outra pessoa, outro formato, outra característica, mas eu 

nasci daquela forma, acho que é isso. Muitas pessoas confundem orientação sexual com 

identidade de gênero, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo menos do que 

eu compreendo disso. Na orientação sexual é como a pessoa se entende e se compreende 

fisicamente na parte sexual em relação à parceria de relação amorosa e até mesmo sexual. 

Para mim ainda é confuso...a orientação sexual é muito relativa, eu penso assim, que fui 

orientado pelos meus pais a forma como eu deveria tomar minha vida sexualmente. Mas 

nem sempre aquilo ali é o que eu quero para minha vida, não é o que eu aceito, eu fui 

orientado de uma forma, mas no decorrer do tempo eu fui descobrindo que minha 

orientação era outra, foi outro segmento. Eu penso que é assim, orientação foi meu pai e 

mãe que me orientaram de uma forma, mas não é realmente aquilo que eu queria, eu segui 

outra orientação, outra perspectiva da minha sexualidade. 

 

A expressão-chave do DCS2 remete a perspectiva que o sujeito entrevistado 

possui sobre a questão da identidade de gênero como a forma como o sujeito se entende 

fisicamente, sem levar em consideração os aspectos biológicos, o que na verdade é um 

equívoco, pois a identidade de gênero está ligada, também, diretamente às questões físicas. 

Em relação à orientação sexual o DSC2 traz uma perspectiva da formação obtida em casa, 

pelos pais. Tal constatação obedece ao modelo ideal, que é socialmente aceito, que relaciona 

sexo biológico e preferência sexual, numa relação unívoca, “a ordem compulsória 

sexo/gênero/desejo” (BUTLER, 2003). 

No entanto o entrevistado provoca uma discussão em torno desse modelo 

socialmente aceito, pois põe em cheque a heteronormatividade ao afirmar que: 

  

Mas nem sempre aquilo ali é o que eu quero para minha vida, não é o que eu aceito, 

eu fui orientado de uma forma, mas no decorrer do tempo eu fui descobrindo que 

minha orientação era outra, foi outro segmento. Eu penso que é assim, orientação 

foi meu pai e mãe que me orientaram de uma forma, mas não é realmente aquilo 

que eu queria, eu segui outra orientação, outra perspectiva da minha sexualidade. 

 

O excerto demonstra que o DSC2 está preocupado em mostrar que apesar das 

convenções sociais em torno do gênero, há uma possibilidade de o sujeito perceber-se 

diferente dos outros, procurando não um desvio da norma, pois a expressão de gênero não é 

um desvio, haja vista não haver um modelo a ser seguido, na nossa concepção. Há, no 

entanto, um caminho onde ele possa seguir de forma coerente com seus desejos, seus anseios 

e sua liberdade de ser quem é. O DSC2 coloca em ênfase a ordem socialmente imposta da 

relação sexo/gênero/desejo: se o sujeito nasce do sexo masculino, seu desejo tenderá a ser 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



8 

 

pela pessoa do sexo oposto, e vice-versa. Ocorre que, essa relação não é hegemônica e pode 

sofrer alterações, pois a sexualidade humana está ligada a fatores externos ao sujeito, 

incluindo as relações sociais, culturais, valores e costumes. 

 

DSC 3 - Sobre a relevância de se discutir os temas gênero e orientação sexual no 

ensino fundamental: 

 

No ensino fundamental as nossas crianças estão em formação de personalidade. Então nós 

somos o país que mais mata LGBT’s no mundo todo. E é preciso a gente desconstruir 

algumas coisas que muitas vezes essas crianças trazem de casa. Então é preciso a gente na 

escola, de uma forma bem didática, bem dinâmica e em uma linguagem muito específica, 

trabalhe a questão do respeito às diferenças, então a gente faz muito isso nas aulas 

deformação humana, para que eles possam compreender a diferença como parte do 

contexto em que eles estão inseridos. E a gente utiliza não só a questão da diferença 

sexual, mas também os outros tipos de diferenças para que as crianças possam entender 

que nós somos diferentes em tudo. Compreender que em algum momento ou outro eu posso 

não concordar, mas isso não me dá o direito de não respeitar. Então a gente foca 

realmente na questão do respeito às diferenças. E a gente faz essa abordagem nas aulas de 

formação humana, mas assim também meio que de uma forma interdisciplinar, às vezes até 

na questão do currículo oculto, surge ali uma situação na sala, a gente aproveita aquela 

situação para poder trabalhar essa questão do respeito às diferenças. As crianças estão se 

descobrindo, crianças que têm ainda aquele preconceito embutido e até para quebrar esses 

paradigmas de um jogar conversinha para outro, porque sempre tem, na minha época teve, 

hoje não... tem mas é discutido e a pessoa que tá nesse movimento, tá nessa descoberta, ela 

tem mais vontade de falar, de expor, embora que nem sempre é assim, mas comparando 

com meu tempo, na minha época, teve muito isso. A questão de não ter essa fala, não ter 

essa comunicação, não ter essa discussão em sala de aula, era tachado, você se inibia, 

virava uma concha e por muitas vezes não desenvolvia em nenhuma das áreas, porque 

automaticamente se fechava para tudo. Eu acho que quando você se aceita, quando você 

sabe quem você é, independente do que for, tudo caminha pro lado bom, eu penso assim. 

 

No DSC3 há uma preocupação muito grande em se trabalhar o tema pesquisado, 

pois nas aulas de formação humana são trazidas discussões que fomentam o tema. O trabalho 

pedagógico do professor entrevistado em sala de aula muito engrandece a discussão sobre 

gênero, pois sabemos que nossa sociedade ainda tem muitos receios de realizar discussões 

como essa, principalmente no ambiente escolar, dadas as pressões que sofrem os professores, 

a julgar por projetos como o Escola sem Partido, por exemplo. Isso mostra que a escola deve 

estar preparada para essa discussão, não só por ser um ambiente formador, mas também 

porque nela todos devem ter acesso, sem nenhuma distinção. 

 

DSC4 – Sobre o sentir-se preparado para discutir os temas de gênero e orientação 

sexual com os alunos: 
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Eu me sinto seguro conversando sobre isso com os meus alunos, mas eu acho que muitas 

vezes as nossas instituições deixam um pouco a desejar nessa parte. Muitas vezes algumas 

questões pessoais acabam ganhando prioridade, quando na verdade a gente tem que 

compreender o contexto ao nosso redor de uma maneira neutra. Era preciso que houvesse 

na escola mais momentos onde esses assuntos fossem debatidos. Eu me sinto seguro, eu 

converso bastante com meus alunos a respeito disso, mas eu sinto que não é só eu na sala 

de aula, eu acho que tem que ser uma ação que deve envolver toda a escola. Não sei se 

seguro é preparado, mas eu consigo abordar de uma forma bem produtiva essas temáticas 

dentro da minha sala de aula e dentro de uma linguagem que não vá de uma certa forma 

deixar os pais alarmados, pelo menos até hoje nunca chegou nem um pai dizendo que eu 

estava ensinando coisa errada não. Mas eu sinto falta do apoio do geral. Não que seja uma 

prioridade, mas é importante, diante da situação de violência que o nosso país se encontra. 

Se tiver uma abordagem dessa em sala de aula, eu sei como contornar a situação, eu sei 

como discutir, eu acho que para por esse assunto em sala de aula, eu acho que deve ter 

uma preparação antes, deve ter um planejamento, deve ter planos A e B, se na 

eventualidade acontecer algo diferente que eu não possa estar preparado, que eu não 

possa dar uma resposta coerente para com os alunos, mas se tiver proposto você vai fazer 

isso, ai sim eu vou me preparar mais, de como focar, de como lidar na sala de aula, mas se 

tiver realmente no momento da sala de aula, uma discussão dessas, eu sei como abordar, 

eu sei como agir. 

 

No DSC4 observamos que o professor por vezes mostra-se preparado para lidar 

com o tema em sala de aula, porém afirma que não sabe se estar preparado é o mesmo que 

seguro. Nessa perspectiva pode-se perceber que muitas vezes o professor tem alguma 

segurança no trato com o tema, porém pode ocorrer de pressões externa ao seu trabalho 

imporem padrões de comportamento considerados corretos.  

Para que os profissionais que atuam na escola sejam formados para responder às 

necessidades do contexto societário atual, em que as diferenças se explicitam e reivindicam 

seu lugar de direito, é necessário que a universidade repense os currículos dos cursos de 

formação de professores e gestores. 

No entanto, ainda há que se avançar, de modo que as discussões de gênero e 

orientação sexual não sejam questões pontuais, mas que apareçam de forma orgânica e 

consistente ao longo dos cursos de formação de professores para a educação dos anos iniciais. 

 

DSC 5- Sobre a prática pedagógica com os temas de identidade de gênero e orientação 

sexual: 

 

A gente trabalha aqui na escola um projeto de valores, a gente trabalha nas aulas de 

formação humana, não só formação humana, eu gosto muito de mesclar, eu tenho um 

trabalho muito interdisciplinar. Eu procuro utilizar o contexto em que eles estão inseridos 

para tentar fazer com que eles compreendam essa questão da sexualidade, do 

conhecimento do próprio corpo e do respeito com as diferenças. Outro dia a gente estava 

vendo um vídeo na biblioteca sobre a questão do abuso sexual, um vídeo bem educativo, 
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muito bacana mesmo em desenho animado onde dava orientações de como a criança 

identificar que está sendo assediada, identificar que alguém está tentando fazer alguma 

coisa de ruim com ela, que elas devem procurar ajuda. Um assunto tão importante e 

realmente a gente percebe os casos de abuso sexual, pedofilia, acontece às vezes dentro da 

própria família, mas esse vídeo ele realmente trouxe uma mensagem na linguagem das 

crianças para que eles pudessem compreender as questões de assédio e pudessem procurar 

e denunciar para que a gente possa evitar, então a gente tem o suporte da sala de vídeo, a 

gente passa alguns vídeos educativos.  

 

O DSC5 põe em cheque a questão do trabalho pedagógico em sala de aula, que 

viabiliza outras questões como a discussão em torno do abuso sexual e da pedofilia. Nesse 

discurso percebemos que o professor está profundamente preocupado com as relações de 

afeto, de sentimentos, de empatia em sala de aula. Sua compreensão parte de uma formação 

humana baseada em valores humanísticos que sobremaneira ajudam no processo educativo de 

suas crianças. Em relação ao trabalho desenvolvido na escola o entrevistado afirma que 

“trabalha um projeto de valores, nas aulas de formação humana, não só formação humana, eu 

gosto muito de mesclar, eu tenho um trabalho muito interdisciplinar”, afirma um dos 

entrevistados. 

Isto posto, percebemos que o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores 

entrevistados muito se aproxima dos princípios norteadores das políticas educativas e das 

ações pedagógicas, agindo com liberdade e autonomia, dentro de uma ótica de respeito à 

dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem dos alunos, 

contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Meinerz (2010, p. 18) 

discorre sobre o papel do professor frente à diferença: 

 

O reconhecimento da diversidade depende da nossa capacidade de romper 

com a oposição entre a normalidade e desvio, com as dicotomias que 

sugerem alteridades absolutas entre masculino e feminino, 

homossexualidade e heterossexualidade. Isso quer dizer que o papel do 

professor é fazer que a diferença seja reconhecida enquanto uma 

possibilidade legítima, enquanto experiência interpela e ao mesmo tempo 

seja interpelada no cotidiano escolar. 

 

Por conseguinte, caberá ao professor ser ator dessa mudança de paradigma, 

quando o assunto for sexualidade, certo de que isso jamais irá acontecer se seu trabalho não 

ousar romper os limites da obviedade, da precariedade do ensino e da silenciamento dos 

docentes frente às questões de gênero. Nesse sentido, a escola pesquisada necessita ainda criar 

espaços coletivos para que os profissionais debatam sobre essas temáticas polêmicas e possam 
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socializar suas práticas. 

 

Considerações finais 

 

Os resultados da pesquisa demonstram que a escola ainda está em um processo 

inicial de desenvolvimento pedagógico de trabalho com as diferenças de gênero. A julgar pela 

fala de um dos professores entrevistados, onde relata que se sente sozinho na escola 

realizando seu trabalho educativo no âmbito das diferenças de gênero. Porém não podemos 

deixar de lado que toda mudança conceitual requer um largo trabalho pedagógico por trás.  

Dessa forma, concluímos que, como educadores vinculados à educação 

emancipatória, não podemos desistir de incluir na escola aspectos relacionados à educação 

sexual dos educandos. Essa inclusão propicia, não a iniciação imatura da vida sexual das 

crianças, como muitos apregoam descabidamente. Porém, a intenção da discussão é propor 

uma contextualização do processo educativo no âmbito da sexualidade, pelas quais as crianças 

perpassam, pois conforme Ribeiro et al. (2004. p. 126), a criança está imersa nessas questões, 

“trazidas dos programas de televisão, das brincadeiras, do convívio com a família e os amigos 

–, em que são inscritos determinados atributos sociais – maneiras de agir, vestir, brincar, ter 

prazer e desejos – em seus corpos, configurando as suas sexualidades. ” 

Diversos estudos apontam que a discussão em sexualidade ainda é vista por 

muitos professores como sendo um dever única e exclusivamente do professor de biologia, 

como se apenas ele tivesse poder legítimo e estivesse autorizado a tratar do assunto 

(QUIRINO e ROCHA, 2012; LOIOLA, 2001). Dessa forma, percebemos que o medo em 

discutir o tema por parte de alguns professores, revela que ainda temos muito o que estudar e 

pesquisar nessa área, no intento de promover uma educação integral de nossas crianças, a fim 

de evitar inclusive, casos de abuso sexual, de pedofilia, de bullying, dentre outros. 

Ao final dessa pesquisa, reforçamos o trabalho nessa área, como forma de educar 

para a integralidade humana, porém com compromisso e ética com a educação, sem 

preconceitos, sem estereótipos, sem julgamentos. Na intenção de promover esse debate, não 

podemos nos calar e deixar as coisas da forma que estão, sem impormos a elas o crivo da 

crítica. Pensamos que podemos sim ousar na tarefa de educar, sem, contudo, perder a empatia 

pelos educandos, haja vista que o processo é árduo e trabalhoso, nos desafia a todo instante, 

porém concordando inequivocamente com os ensinamentos de Freire (1997, p. 8) quando 

declara que “é impossível ensinar sem a capacidade forjada, inventada, bem cuidada de 

amar.” 
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