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RESUMO
Para o projeto de estágio do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza  Universidade de São Paulo,
oficinas foram estruturadas com o objetivo de dialogar com as/os alunas/os da EMEF Cecília Meireles
as temáticas de gênero e sexualidades. 

PALAVRAS!CHAVE
Educação; gênero; sexualidade; diversidade.

1.Introdução 
Historicamente, percebemos que o contexto de muitas instituições escolares vêm se

fazendo desigual, discriminatório e excludente para muitas meninas e meninos, por meio de
sua organização e de seus currículos, bem como pelo olhar e pelas práticas das professoras
(es), dentre outras (os) profissionais que estão inseridas (os) nas práticas escolares.

Antes de mergulhar nas temáticas que nos ocuparemos ao longo do texto, convidamos
a leitora e o leitor a fazerem um primeiro movimento para acompanhar as perspectivas que
apresentaremos neste texto. É preciso aqui, abandonar as ditas “certezas e verdades” das
definições e passar ao campo dos conceitos, compreendido como um campo de infinitos
cruzamentos de possibilidades em diferentes níveis. Em sua obra “O que é Filosofia”, Deleuze
(1992) apresenta a possibilidade de criação de conceitos como resultado do exercício do
pensamento por meio da filosofia. Ao fazermos esse tipo de movimento, o de abandonar as
concepções de verdades e certezas, podemos nos considerar, talvez, prontos para entrarmos
no campo da educação. Navegar por acontecimentos e não por objetivos, seguindo uma car
tografia e não um roteiro rígido, guiada pelo porvir e não pelo desejado/esperado. Desse
modo, esse exercício transformouse em uma ferramenta para que as dificuldades encon
tradas da descrição do projeto a seguir, fosse empregada, mobilizando o pensamento no que
concerne a educação de gênero na escola.
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2. Caminhos iniciais
O uso do conceito de gênero pode ser considerado com uma ferramenta para romper

com o determinismo biológico que naturaliza a constituição de mulheres e homens, enfati
zando que tal processo “naturalizador” se dá por meio das relações sociais. Portanto, ao
fazer uso do termo gênero estamos nos referindo ao modo como as características sexuais
são compreendidas, representadas, produzidas, dentro de um determinado contexto histó
rico e cultural, de modo que essas características afetam a constituição dos sujeitos como
seres masculinos e femininos. (Louro, 1997; Meyer, 2003).

Louro (2004) ainda nos diz que antes de nascermos, já recebemos nossos primeiros en
quadres. Assim, meninas e meninos terão suas vidas delineadas mesmo antes de seu nasci
mento de acordo com as expectativas de suas mães e pais, e estas, por sua vez são diferentes
segundo o sexo. Romero (1994) indica que nesse processo muitos dos comportamentos são
sexualmente tipificados via treinamento social diferenciado para cada um dos sexos. Os mo
delos de comportamento apropriados são, então, julgados, sendo punidos ou reforçados,
pelos adultos, seguindo os papéis sociais existentes que condicionam a adequação dos com
portamentos para a forma esperada. O simples fato de classificar uma criança como sendo
menina ou menino, já lhe impõe um destino préfixado e instala um processo que, suposta
mente, deve seguir uma determinada direção, desencadeando um fazer sobre esse corpo
em definição: tornarse mulher ou tornarse homem. 

A afirmação “é um menino” ou “é uma menina” inaugura um processo de masculinização
ou de feminização com o qual o sujeito se compromete. Para se qualificar com um sujeito
legítimo, como um corpo que importa (...), o sujeito se verá obrigado a obedecer às normas
que regulam sua cultura. (Louro, 2004, p.1516)

A autora também afirma que a escola está implicada em contribuir não somente para
a reprodução e/ou afirmação, mas também em diferenças e desigualdades. Quando pensa
mos em gênero e diversidade sexual, podemos argumentar que, de modo geral, tanto os
currículos oficiais do Brasil, nas instâncias Federal, Estadual e Municipal, quanto normas e
procedimentos escolares são produto e, ao mesmo tempo produtores de discursos e práticas
que condicionam mecanismos de silenciamento, ocultamento, invisibilidade e negação. Um
exemplo muito próximo diz respeito às maneiras como as discussões relativas às sexualidades
configuramse nas escolas: constantemente pautadas na heterossexualidade como possibi
lidade única de vivência de prazeres e desejos; concentrandose, quando muito, em infor
mações sobre métodos contraceptivos, prevenção à gravidez na adolescência e à doenças
sexualmente transmissíveis, respaldadas na heteronormatividade.

3. Questões de gênero e sexualidade nos estágios obrigatórios da graduação?
Quando a escola não percebe, silencia, ignora e nega a dinâmica de organização dos

jogos de imagens, identidades de gêneros e diversidades sexuais, ela acaba por legitimar a
produção, reprodução e circulação de discursos e práticas que descriminam, subjugam e vio
lentam aquelas e aqueles que não se identificam com os padrões enraizados na sociedade.
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Na disciplina Metodologia para o Ensino de Ciências I, do curso de Licenciatura em Ciên
cias da Natureza (LCN) da Universidade de São Paulo, surgiu a oportunidade de elaborar um
recurso didático que compreendesse a temática. À época desenvolvemos um recurso didático
intitulado “Mural de Gênero”, consistindo em um quadro magnético e imãs de diversos tipo:
dois “bonecões” sem distinções sexuais, atributos femininos ou masculinos; roupas e aces
sórios categorizados como femininos e masculinos. As figuras selecionadas foram impressas,
plastificadas e por fim, coladas em folha de ímã (Figura 1).

Figura 1: Ímãs do Mural de gênero

Quando, na disciplina de Orientação em Estágios Obrigatórios III de LCN, foi proposto
que fosse implantado um projeto na escola de realização dos estágios, prontamente pensa
mos em associar o recurso elaborado no semestre anterior às nossas inquietações no que
concerne à temática. Delineamos então, o projeto, mas muitas dúvidas surgiram quanto a
aceitação da abordagem do tema por parte da coordenação e diretoria da escola. Na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles (EMEF), localizada no bairro Cangaíba,
município de São Paulo, a coordenadora pedagógica sempre se mostrou solícita às atividades
propostas por nós. 

Organizamos oficinas com as/os alunas/os dos anos finais do ensino fundamental, a
saber, três turmas de 8º anos e duas turmas de 9º anos. Como já havíamos realizado estágio
nas referidas turmas desde a disciplina Orientação em Estágios Obrigatórios II, permitindo
nos estabelecer um vínculo afetivo e de proximidade com essas/es alunas/os, optei por con
tinuar com elas/es. As oficinas foram concebidas com o intuito de aproximar essas/es
alunas/os de discussões acerca das construções de gênero e sexualidade, de maneira a pos
sibilitar, por parte das/os alunas/os, a compreensão das construções socioculturais sobre o
corpo e a desconstrução de preconceitos culturalmente “naturalizados”. Os horários de aula
da disciplina de Ciências foram cedidas para que pudessemos encaminhar o cronograma das
oficinas. Assim, elaboramoas partindo de uma estrutura comum, porém nos encaminha
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mentos de cada oficina, as oportunidades de desfechos eram distintas, o que não foi um pro
blema, e sim, um fator de enriquecimento das discussões.

Nas rodas de conversas oportunizadas pelas oficinas percebemos nos discursos das/os
alunas/os que, de fato, na escola são reafirmados os discursos culturais e sociais que deter
minam modelos de feminino e masculino “fixos” e a heterossexualidade é assumida como
direção única e norteadora da sexualidade. A notória vigilância em torno da masculinidade
na escola evidenciouse por meio das separações e das disputas entre meninas e meninos
nas atividades cotidianas, nas brincadeiras e nas montagens do mural nas oficinas, no qual
se justificam pela “ameaça” do feminino sobre o masculino  estar com meninas, aproximar
se do feminino pode abalar a imagem masculina hegemônica em torno da qual a sociedade
investe seus discursos.

Os excertos das falas das meninas e meninos, durante  as oficinas, exprimem as reflexões
sobre naturalizações que produzem outras formas de pensar:

Filho homem joga bola! Mulher também! Seja macho mexa com as meninas! Será que ser
macho é isso? Os filhos podem tudo, meninas não! Quem disse? Meninos são criados para
o mundo! Não pode chorar, ser gentil, porque pode parecer “bichinha”. Rigidez, lutar sem
temos, firmeza são da mulher?

No filme da Mulan, ela começa não querendo se maquiar, salva o pai de ir pra guerra e salva
a China...

Assim, filmes, músicas e histórias contadas pelas/os alunas/os durante as oficinas,
quando problematizadas, possibilitaram o início das desconstruções e plasticidade nos dis
cursos e nas atitudes refletidas nas percepções do corpo e das corporeidades ali presentes.

Quando as temáticas foram acerca das diversidades sexuais, percebemos demonstra
ções de receio por parte da professora responsável pelas salas de aula, que também foi nossa
supervisora nas atividades relacionadas ao projeto. Ao conversarmos com ela reservada
mente, ficou evidente, que o “medo” em discutir o tema da diversidade sexual justificavase
pelo fato de as/os alunas/os serem influenciadas/os, pela pressão social, em que em primeira
instância aprendese através da família qual o modelo de comportamento adequado para o
grupo ao qual somos integrantes, nessa articulação é que homens e mulheres são socializa
dos de forma diferenciada, cada um dentro de um padrão culturalmente estabelecido e
aceito. Percebemos que tais preocupações sustentavamse a partir de mitos em tornos das
sexualidade, legitimados pela naturalidade como a heteronormatividade colabora com mar
ginalização do tema nos currículos escolares.

Se a opção é pela abordagem do tema, a maioria dos professores tende a fazêlo bus
cando refúgio científico, ou simplesmente, tratando as diferenças como algo a ser “tolerado”.
Certa vez, observando a professora em uma das suas aulas sobre sistema digestivo, ela rela
cionou o maior número dos diagnósticos de câncer colorretal com “mais homens assumindo
a homossexualidade”, resultando no alvoroço das/os alunas/os. Essa fala causou certo cons
trangimento e percebendo nossa reação, a professora tentou amenizar seu impacto. Gallo
(2007) afirma que todos os acontecimentos na escola são pedagógicos e assim podese
aprender tanto na formalidade quanto na informalidade, sendo necessário refletir quanto
às considerações pessoais da/o professora/o, pois elas/eles interferem diretamente no apren
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dizado dos alunos ou, por que não, no não aprendizado, uma vez que as considerações bi
naristas do que é certo e errado são relativas sob diferentes perspectivas. Observamos dis
cursos velados tanto por parte das/os alunas/os, quanto da professora, moldados em várias
instâncias, no qual a tríade sexualidade, gênero e natureza biológica, não está descolada de
suas práticas.

4. Considerações finais
Para discutir, analisar e pensar estratégias de desconstrução das desigualdades e pre

conceitos de gênero é preciso reconhecer as suas formas de instituição e a escola é um dos
locais importantes para problematizar essa ordem discursiva. Problematizar as práticas, as
linguagens e os referenciais, pode se constituir em uma primeira atitude para contribuir com
a emergência de uma escola nãosexista. Nesse sentido, consideramos que as ações do pro
jeto foram importantes por oportunizar às alunas e alunos que acompanhamos, o acesso às
temáticas abordadas e à ponderações sobre a escola não apenas como instituição reprodu
tora de discursos heteronormativos e desiguais. 

Engendrar gênero e diversidades nos currículos de ensino fundamental nos remete à
educação menor, como diz Gallo (2002), através da inserção da temática nos documentos
oficiais de orientação pedagógica. No entanto, apenas depois da finalização do projeto é que
compreendemos realmente que essa tessitura é necessária estar em nossas práticas cotidia
nas durante a prática docente, que, por meio de pequenas revoluções diárias, poderão abrir
caminhos para novas possibilidades para que as/os alunas/os vivenciem uma educação para
equidade de gênero e diversidades.
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