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APRESENTAÇÃO 
 

20 ANOS DE GESE NA ESCOLA 
 

Juliana Lapa Rizza 
Gisele Ruiz Silva 

 
 

 Esta obra marca os 20 anos do Grupo de Pesquisa 
Sexualidade e Escola – GESE, da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG. São 20 anos de dedicação ao estudo em torno 
dos corpos, gêneros e sexualidades nos currículos escolares e 
espaços educativos. São 20 anos que as pesquisadoras e 
pesquisadores que o compõem escolheram a escola como 
instituição legítima para as discussões sobre identidade, diferença, 
diversidade, pluralidade. São 20 anos de mãos dadas com 
professoras e professores que lutam cotidianamente para fazer a 
diferença na vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos por 
meio de sua atuação na Educação Básica. São 20 anos que 
professoras e professores se juntam ao grupo de pesquisa e se 
constituem pesquisadoras e pesquisadores com os pés fincados 
nas salas de aula intensificando a potência deste espaço.  
 Diante disso é que nasce a ideia desse livro. Com o título 
Estratégias de resistência nas escolas: experiências com o 
debate de gênero e sexualidade, desejamos dar visibilidade ao 
trabalho docente que carrega consigo a vontade insaciável de 
construir um mundo em que possamos ser o que desejamos 
ser, construir um mundo em que as diferenças não precisem 
ser apagadas, em que a diversidade seja impulsionada. Não 
basta aceitar, não basta tolerar, é preciso fazer ver, ouvir, falar.  

Abre este livro o texto Cenas de gênero na escola: narrar 
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até que calar se torne inaceitável, de autoria de Amanda 
Fernandes, Carmen Capra, Patrícia Fernandes e Tatiane de 
Oliveira, que nos convida a conhecer e exercitar o pensamento 
sobre situações constrangedoras que envolvem gênero a partir 
do trabalho com as narrativas e reflexões de três professoras 
de escolas públicas e uma professora universitária sobre 
conflitos de gênero em diferentes escolas. O texto busca evocar 
a complexidade da questão no cotidiano escolar e para além 
dele, nos fazendo mergulhar em histórias que nos tocam, nos 
atravessam e nos mobilizam. 

Na sequência, nos encontramos com o texto Gênero e 
sexualidades na escola: balbúrdia? Um burburinho no registro 
de palavras e “palavrões”, de Andrêsa de Lima, Isabel da Costa 
e Kátia Martins. Nele as autoras compartilham a experiência de 
oficinas pedagógicas com adolescentes do 6º ano do Ensino 
Fundamental, com faixa etária entre 12 e 13 anos de idade, 
estudantes de uma escola pública. As oficinas cuidadosamente 
planejadas geraram o que elas chamam de burburinho que foi 
capaz de romper com o silenciamento das discussões sobre 
gênero e sexualidades no espaço escolar, oportunizando a 
aproximação entre diferentes sujeitos e permitindo repensar a 
construção dos discursos que organizam nossos currículos e 
práticas, bem como o direto à educação para as sexualidades.  

Os autores Breno Almeida e Fábio dos Reis nos brindam 
com o texto O que provoca o encontro das crianças com as artes 
na Educação Infantil? Um olhar para produção de identidades e 
diferenças a partir experiências estéticas com esculturas. Na 
escrita, os temas artes, infância e educação infantil se encontram 
com a problemática da produção de identidades quando os 
autores assumem o desafio de problematizar as mediações 
docentes envolvendo as linguagens artísticas e identificar como as 
artes permitem (ou não) a problematização de questões atinentes 
à produção das identidades e das diferenças por crianças de 4 e 5 
anos de idade. 

Já o texto Resistir para existir – a escola e o debate 
sobre corpo, gênero, ciência e religião, de Fátima Parreira e 
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Elenita Silva nos traz uma trama envolvente em torno das 
vivências que o espaço escolar nos permite. Nele são 
apresentados os discursos sobre sexualidade e gênero e 
problematizadas as alianças, conflitos e tensões estabelecidas 
entre ciência e religião, a partir do relato de oficinas que as 
autoras realizaram com estudantes secundaristas de uma 
escola pública. O texto nos convida a ouvir a voz de estudantes 
que querem dizer suas impressões e querem ouvir, falar e 
discutir sobre os corpos, as sexualidades e os gêneros. 

A seguir, Francisca Stefanelli e Constantina Xavier Filha 
trazem o texto Feminilidades no livro “As aventuras da princesa 
pantaneira” nas ações/projetos em instituições educativas na 
cidade de Corumbá-MS. A primeira parte do texto apresenta o 
livro citado no título como um artefato cultural, explanando a 
potência deste material como objeto capaz de nos ensinar 
formas de vida no mundo em que vivemos, podendo ser um 
aliado nas práticas de desnaturalização de modos instaurados. 
Na segunda parte, as autoras descrevem ações desenvolvidas 
junto às crianças e abordam, em especial, as discussões de 
gênero que as instigaram a pensar e desenvolver ações e 
projetos em experiências escolares.  

‘Hoje eu quero voltar sozinho’: artefatos culturais e sua 
relevância em processos formativos sobre sexualidades e 
pessoas com deficiência(s) é o texto de Gislaine Leite e Roney 
de Castro. Nele a autora e o autor relatam o curso de formação 
de professoras e professores no qual apostam que uma 
discussão que se alinha a perspectivas problematizadoras das 
noções social e culturalmente construídas pelos sujeitos pode 
lançar mão de artefatos culturais, especialmente os visuais e 
audiovisuais, de forma a possibilitar ver e imaginar que o que 
se vive, pode ser vivido de outros modos, a partir de outras 
sensibilidades, outras realidades, outros mundos, 
transformando o vivido. 

Evidenciando o encantamento que a literatura infantil 
nos possibilita, as autoras Glaucia Marcondes e Michele dos 
Santos nos brindam com o texto Faca sem ponta, galinha sem 
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pé, menino ou menina brinca do que quiser: a potencialidade 
da literatura infantil para pensar o brincar na escola. A discussão 
proposta em forma de relato descreve atividades realizadas em 
duas turmas do 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
estadual, nas quais as marcas de distinção de gênero se faziam 
evidentes nas brincadeiras. Com o artifício da literatura infantil, 
as autoras provocam o pensamento e problematizam junto às 
crianças ensinamentos que normatizam as identidades, 
debatendo sobre a imposição de formas específicas de ser 
menino e de ser menina, contribuindo para que as crianças 
pudessem colocar em suspenso algumas verdades que 
assumimos.  

No texto Educação em gênero e sexualidade na 
literatura infantil: um estudo a partir da escuta de professores 
e professoras, as autoras Kátia Martins e Thais Machado 
também apostam na literatura como instrumento potente ao 
debate das questões de gênero e sexualidade com crianças, 
tomando como ponto de partida o que pensam os e as docentes 
a esse respeito. Por meio de entrevistas as autoras identificam 
que eles e elas acreditam no potencial da literatura como uma 
das ferramentas para educação nas temáticas de gênero e 
sexualidade, embora apresentem certa resistência em pensar 
sobre o assunto, evidenciando a necessidade de formação 
continuada específica sobre o tema. 

Em Cartografia de espaços heterotópicos de lazer na 
escola: problematizando acontecimentos de inflexões de 
aprendizagem em gênero no brincar de crianças, o autor 
Leandro Silva problematiza questões no entorno do sujeito 
social criança no seu processo de conhecer e aprender nos 
territórios da escola, apostando na cartografia como estratégia 
para mapear esses espaços escolares, problematizando 
acontecimentos de inflexões de aprendizagem em gênero, 
possibilitados em espaços heterotópicos de lazer que permitem 
práticas sociais reproduzidas nas brincadeiras das crianças. 

As autoras Lourdes Corrêa e Elenita Silva trazem em seu 
texto Educação científica, livros didáticos de ciências e o desafio 
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para cumprimento da zero infecções e zero discriminações em 
tempos de HIV/aids e SARS-CoV-2/COVID-19 o debate que se 
apresenta como um grande desafio para a população mundial: 
a aids e doenças a ela relacionadas. Diante disso, as autoras 
apresentam uma análise sobre os modos pelos quais a 
educação científica contribui para a apreensão e a eliminação 
das desigualdades, de abordagens centradas nas pessoas e 
baseadas nos direitos de todos e de todas à saúde e à educação 
quando discutem a aids como tema escolar, nos alertando para 
a urgência de avanços no plano social, político e educativo, 
especialmente, nesse momento em que o mundo passa a 
conviver não apenas com a aids e com o HIV, mas com a 
COVID-19 e com o SARS-CoV-2.  

Na sequência, Luciana Kornatzki e Gabriela de Carvalho 
assinam a autoria de Literatura infantojuvenil, gênero e 
sexualidade na infância: diálogos pertinentes na formação 
docente. No texto, as autoras destacam a importância da 
formação sobre as questões de gêneros e sexualidades, 
diferenças e diversidades e suas relações com a literatura 
infantil, proposta para professoras da infância por meio de um 
curso de extensão que investiu em pensar os processos 
pedagógicos que envolvem essas questões, bem como debater 
verdades instituídas sobre o sujeito infantil. O texto nos leva a 
atentar o olhar para discursos distorcidos sobre a abordagem 
dessas temáticas com as crianças, destacando a urgência de, a 
partir da amorosidade pedagógica, desenvolvermos um 
trabalho que vise a segurança de seus corpos, a compreensão 
de si, do/a outro/a e das diferenças. 

Em Da palavra que é lida a palavra que é escrita: o 
movimento de resistência na/da escola como promotora da 
igualdade de gênero, a autora Luciane Martins nos convida ao 
encontro com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental que 
foram convocados/as ao desafio de produzir textos feitos para 
circular além dos muros da escola, cujo conteúdo visasse a 
construção de uma sociedade mais humana, menos 
preconceituosa e menos racista. Em resposta, a turma se lançou 
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em diferentes produções que mostram a escola como potente 
espaço de resistência quando se permite desconfiar do óbvio, 
como ressalta Luciane.  

O texto Brincar de fazer cinema: infância, gênero e 
direitos humanos – práticas pedagógicas com crianças é de 
autoria de Samanta Teixeira e Constantina Xavier Filha. Nele as 
autoras apresentam a trajetória da produção de filmes de 
animação com crianças desenvolvido pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Sexualidades, Educação e Gênero (Gepsex) da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O texto 
narra a arte de produzir um filme de animação com crianças do 
3º e 4º anos do Ensino Fundamental, ação que permitiu que 
elas além de conhecer o processo da produção de filmes de 
animação, promovessem discussões em torno de temáticas 
relativas a corpos, violência contra crianças, direitos humanos, 
cinema e infância, abrindo espaço para uma educação integral, 
crítica, problematizadora e respeitosa, como destacam as 
autoras.  

O trio Silmara Santos, Thomaz Fonseca e Anderson 
Ferrari é autor do texto Entrelaçando gênero, sexualidade e 
raça: discussões possíveis a partir de artefatos culturais. Nesta 
escrita que se baseia nos estudos de feministas negras pós-
estruturalistas, a autora e os autores colocam sob investigação 
as relações dos artefatos culturais com as constituições dos 
sujeitos, seus pertencimentos de gênero e seus 
atravessamentos com raça. A análise apresenta o trabalho 
realizado em uma escola pública, o qual toma como fio condutor 
três livros de literatura que têm como protagonistas 
personagens negros e negras, com intuito de colocar no centro 
do debate o entrelaçamento das questões de gênero, 
sexualidade e raça. 

Por fim, em “Aprendendo a respeitar as pessoas 
independente de sua cor, raça, gênero, idade, classe social”: 
um relato de experiência sobre um projeto de pesquisa que 
envolve os direitos humanos, a autora Suzana de Barros dá 
visibilidade a algumas situações referentes aos corpos, gêneros, 
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sexualidades, à diversidade e ao preconceito que foram 
observadas em sua turma. Tal fato a impele a desenvolver o 
projeto que dá título ao artigo apresentado neste livro, cujas 
atividades incitaram os e as estudantes a expor seus 
pensamentos, sentimentos, indignações, fazendo da escola um 
lugar em que é possível problematizar modos de pensar, agir e 
de ser no mundo ao abrir espaço para repensarmos algumas 
posturas frente a essas temáticas.  

Os textos aqui reunidos são, sem dúvida, leituras 
inspiradoras e provocativas aos nossos pensamentos. Eles nos 
deslocam e evidenciam a potência dos espaços educativos, em 
especial da escola como instituição cujo pensamento, ao se 
abrir à diversidade, permite-nos viver e construir um mundo 
mais justo e feliz.  

Desejamos às leitoras e aos leitores que aceitarem o 
convite de embarcar em uma jornada pelos meandros da 
Educação Básica – levando consigo o compromisso ético, 
político e humano de dar visibilidade às múltiplas formas de 
vivermos nossos corpos, gêneros e sexualidades – uma 
excelente leitura! 
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PREFÁCIO 
 

AS ESCOLAS E SUAS RESISTÊNCIAS INVENTIVAS 
 

Roney Polato de Castro 
 
 

 O presente livro nasce em um contexto muito desafiador. 
Nós, que nos propomos a tratar das questões de gênero e 
sexualidade no âmbito educacional, temos sido alvos de 
perseguições e ataques frontais de sujeitos e grupos cujas 
ideologias sócio-políticas vão na contramão dos direitos humanos, 
das diferenças, das pluralidades. Profissionais da educação básica, 
pesquisadoras/es e outras/os agentes, em seus ativismos na luta 
contra desigualdades enraizadas no machismo, na misoginia, no 
racismo e na homo-lesbo-transfobia, têm tido suas contribuições 
desencorajadas, seu trabalho deslegitimado, seu protagonismo 
impedido. Contexto desafiador que encontra respaldo em um 
governo cujo projeto social é contrário à vida digna e à existência 
de todas as pessoas.  
 Pode parecer desagradável iniciar esta escrita falando de 
coisas tão tristes e desanimadoras. Porém, meu intuito é 
ressaltar o lugar histórico do livro que ora se apresenta. A 
descrição sintética desse contexto desafiador me serve de mote 
para dizer de alegria, de resistência, de vida. O livro nasce... E 
é preciso comemorar o seu nascimento. Um nascer é sempre 
uma esperança, uma possibilidade de mudança, uma 
‘novidade’, que irrompe a história e pode reverberar outros 
fazeres, outras (re)existências.  
 O livro não nasce do nada... Por isso, com ele, 
comemoramos também a existência do Grupo de Pesquisa 
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Sexualidade e Escola – GESE/FURG, em seus vinte anos de 
atuação junto à universidade e às escolas de educação básica. 
Comemoramos uma trajetória de muito trabalho e dedicação às 
pesquisas, às práticas de extensão e de ensino no campo dos 
estudos de gênero, sexualidade e educação. Trajetória da qual 
o presente livro é parte importante.  
 Estratégias de resistências nas escolas: o título do livro 
anuncia e dá destaque ao protagonismo dessas instituições e 
de suas/seus profissionais, ao apresentar reflexões sobre 
experiências de gênero e sexualidade vividas nas instituições 
educativas. Inspirando-me nas proposições de Michel Foucault, 
situo a produção deste livro no emaranhado de redes de saber-
poder que nos capturam, nos assujeitam, mas que também 
apresentam brechas e possibilidades de fugas. Assim, as 
resistências não são ‘o outro’ de um poder que estaria 
concentrado no Estado, em um governo, uma instituição ou 
personificado em qualquer sujeito. 
 As resistências são estratégicas. Podem ser sutis, 
irrompendo a micropolítica cotidiana. Foi com essa perspectiva 
que me emaranhei com os textos que compõem esta obra. Cada 
um a seu modo vai apresentar e discutir experiências e 
materiais que remetem à educação escolar e às questões de 
gênero e sexualidade como resistências que se produzem ‘de 
dentro’, do que as/os professoras/es e pesquisadoras/es vêm 
fazendo, pensando, sentindo. O livro visibiliza movimentos por 
entre ações diversas que colocam sob suspeita o que se sabe, 
o que se pensa e como se lida com questões que perpassam 
masculinidades, feminilidades, corpos, desejos, prazeres, 
afetos, preconceitos, violências.  
 Voltando à Michel Foucault, entendemos que o poder 
não é apenas coercitivo, mas também produtivo. Na sua 
positividade, ele incita, movimenta. As reações conservadoras 
que compõem o cenário desafiador em que vivemos estão cada 
vez mais articuladas, a fim de impedir que conquistas históricas 
no campo das relações de gênero e sexualidades sejam 
garantidas e para controlar e impor limites ao debate e à 
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circulação de saberes desse campo. Os textos deste livro vão 
além de dizer ‘não’ a essas investidas – essa seria a forma 
mínima de reação. Cada um, a seu modo, contribui para fazer 
do ‘não’ uma forma de resistência, como propõe Foucault. 
 As resistências construídas nos espaços escolares, além 
de negar o status quo, envolvem processos de criação, de 
transformação. Para Foucault, não devemos apenas nos 
defender, mas nos afirmar como força criadora, ou como 
propõe Marlucy Paraíso, ‘criar possíveis’ para fazer frente às 
políticas nefastas de apagamento de sujeitos e suas histórias. 
‘Criar possíveis’ com o cotidiano escolar, com os materiais 
didáticos, com os artefatos culturais, com a formação docente. 
Essas são algumas das possibilidades que vão se anunciando 
nos quinze textos que compõem este livro. 
 Considero importante destacar que o livro faz mais do 
que visibilizar experiências e compartilhar discussões. Trata-se 
de um modo de valorizar as/os profissionais e a escola pública 
na sua potencialidade de investir em subjetividades menos 
assujeitadas. Valorizar o que as escolas já fazem, vêm fazendo 
e poderão fazer. Do seu cotidiano, a partir dos espaços de lazer, 
dos brincares das crianças, das artes, da literatura infantil, do 
livro didático, do cinema, das rodas de conversa, do funk e dos 
corpos que circulam pela escola com vestimentas por vezes 
vistas como ‘inadequadas’, passando pelos artefatos culturais e 
pela formação docente... muito tem sido feito! Os possíveis 
inventados não são necessariamente novidades, mas dizem dos 
movimentos provocados por outros olhares e fazeres. 
 O nascer desta obra nos convida a inquietarmo-nos com 
seus relatos de experiências e suas análises. Inquietar-nos 
como um modo de colocar sob suspeita o que sabemos, o que 
pensamos e como agimos; para nos desfamiliarizarmos da 
escola que pensamos conhecer. É também um convite para nos 
inspirarmos com a potência da escola pública e com o trabalho 
de suas/seus profissionais, que envolve coragem e disposição 
para lidar com a dúvida, com a imprevisibilidade e com a 
intranquilidade. As resistências inventivas se produzem nos 
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encontros que mobilizam forças em torno de projetos de 
enfrentamento às políticas de morte e de desumanização 
empreendidas na atualidade. Assim, os encontros com este livro 
podem, como nos propõe Marlucy Paraíso, abrir caminhos para 
criar possibilidade de re-existir, existir de outros modos. 
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 Narrar é um ato de força. É uma construção que 
impulsiona o movimento, desdobra-se em intensidade, revela a 
potência da expressão humana. Quem narra é testemunho de 
si mesmo e, nesse fazer estético, confirma-se em sua 
humanidade. Já dizia Marina Colasanti (2004, p. 210) que “os 
seres humanos precisam narrar. Não para se distrair, não como 
uma forma lúdica de relacionamento, mas para alimentar e 
estruturar o espírito, assim como a comida alimenta e estrutura 
o corpo”. De fato, desde os primórdios das civilizações as 
narrativas se fazem presentes como forma de representação 
das experiências cotidianas e Walter Benjamin (1993, p. 198) 
não deixa essa referência passar em branco quando sublinha 
precisamente que são as experiências “a fonte a que recorreram 
todos os narradores”. Jorge Larrosa Bondía também indica a 
relevância da experiência: “é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca” (BONDÍA, 2002, p. 21).  
 A narrativa associa-se à memória, levando-se em conta 
que quando não havia a tradição de registrá-la por escrito, a 
repetição da contação era o que garantia seu lugar no coletivo. 
Nesse sentido, Benjamin (1993) destaca que o narrador tem um 
quê de distanciamento, um algo indeterminado que, simultânea 
e contraditoriamente, se faz presente e ausente entre nós. Essa 
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afirmação só é possível se nos mantermos conscientes de que 
quando concretiza uma narrativa, o interlocutor abre mão do 
seu poder sobre ela: o enredo se presentifica no todo. 
 Interessante mesmo é considerar que, conforme Maria 
Isabel da Cunha (1997, p. 186), o narrar remete mais a uma 
tradução e atualização da memória do que propriamente uma 
reprodução. Para a autora, “o fato da pessoa destacar situações, 
suprimir episódios, reforçar influências, negar etapas, lembrar e 
esquecer, tem muitos significados [...]” e esses elementos 
manifestam o que muitas vezes o social acoberta. Nessa 
perspectiva, o trabalho com as narrativas é o que permite a 
desconstrução das próprias experiências dos sujeitos. 
Estabelecendo pontes com Bondía, isso significa afirmar: 
 

[...] que o homem é palavra, que o homem é 
enquanto palavra, que todo humano tem a 

ver com a palavra, está tecido de palavras, 
que o modo de viver próprio desse vivente, 

que é o homem, se dá na palavra e como 

palavra. Por isso, atividades como considerar 
as palavras, criticar as palavras, eleger as 

palavras, cuidar das palavras, inventar 
palavras, jogar com as palavras, impor 

palavras, proibir palavras, transformar 
palavras etc. não são atividades ocas ou 

vazias, não são mero palavrório. Quando 

fazemos coisas com as palavras, do que se 
trata é como damos sentido ao que somos e 

ao que nos acontece, de como 
correlacionamos as palavras e as coisas, de 

como nomeamos o que vivemos ou sentimos 

o que nomeamos. (BONDÍA, 2002, p. 21). 

 
 Não é de modo inconsciente que Bondía faz uso do 
mecanismo da repetição em sua declaração. Com efeito, 
assumimos que a narrativa por meio da palavra suscita 
ampliação da compreensão e organização da realidade, de 
modo a captar a dimensão da experiência e do sentido das 
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vivências. Sendo assim, este texto reúne a narrativa e reflexões 
de três professoras de escolas públicas e uma professora 
universitária, todas atuantes em Montenegro, município da 
região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.  
 A partir de duas cenas envolvendo conflitos de gênero 
em diferentes escolas, buscamos evocar a complexidade dessa 
questão no cotidiano escolar e para além dele. Temos o objetivo 
de compartilhar a perspectiva de professoras que vivenciam de 
perto situações constrangedoras que envolvem gênero, dando 
atenção às relacionadas com meninas. Ao final, partindo do 
sentimento de que algo não está certo, pelo menos não mais, 
não hoje, no modo como os gêneros são tratados na escola, 
vislumbramos algumas pistas para posicionar esse assunto na 
escola, uma vez que ele ainda não tem lugar, apesar de ser 
sentido em diversas instâncias do cotidiano escolar. 
 Como recurso narrativo, o texto traz dois tipos de 
relatos, com a finalidade de contemplar o tom e a intensidade 
das vozes docentes que narram as difíceis situações vividas e 
os efeitos que ainda reverberam sobre elas. Ambos os relatos 
estão escritos em itálico: trechos denotativos encontram-se no 
corpo do texto, enquanto fragmentos narrativos, cujo teor de 
escrita é mais poético, estão demarcados como citação, uma 
vez que aqui são entendidos como “exercícios de narração”. 
 Montenegro é uma cidade gaúcha colonizada por 
portugueses e paulistas que se formou a partir das margens do 
rio Caí, por volta de 1750. Sabe-se, ainda, que no começo do 
desbravamento da região, pelo colonizador português Tenente 
Joaquim Anacleto de Azevedo, havia pessoas indígenas e 
negras convivendo juntas, fato que leva à consideração de que 
os negros, fugindo da escravidão1, chegaram antes à região que 

                                                           
1 Conforme consta no site da Prefeitura Municipal de Montenegro, a partir de 
dados da pesquisa realizada pelo jornalista e pesquisador Rogério Santos, 
disponível em  
https://www.montenegro.rs.gov.br/?titulo=Munic%26iacute%3Bpio&templat
e=conteudo&idConteudo=&categoria=503&codigoCategoria=503&tipoConte
udo=INCLUDE_MOSTRA_CONTEUDO Acesso em 20. dez. 2021. 
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colonizadores e imigrantes. 
 A localização em um importante canal hidrográfico 
trouxe os primeiros colonizadores alemães no ano de 1820, que 
são considerados os principais responsáveis pelo 
desenvolvimento da região. Atualmente, Montenegro possui 
aproximadamente 65.721 habitantes (população estimada pelo 
IBGE para 2021). O território é dividido em ampla área rural e 
urbana e, mesmo com a proximidade da capital, a economia 
rural exerce grande importância no município. No ano de 2003, 
Montenegro recebeu o título de “Cidade das Artes” devido à 
grande quantidade de manifestações artísticas e culturais 
existentes na região. 
 A escola é o local para onde crianças e jovens podem 
levar o seu mundo, a sua cultura e os seus valores, bem como 
o local onde se realiza o ensino e se desenvolvem a socialização 
e a sociabilidade. O mesmo ocorre com as professoras e os 
professores, que ensinam o que está nas normas e promovem 
às turmas experiências de aprendizagens que vão além do que 
está no currículo oficial, mas não sem colocar em operação o 
que aprendem, assim como as crianças e jovens, pelo caráter 
pedagógico das diversas instâncias da vida. O cotidiano escolar 
reúne tudo isso. 
 Às vezes, uma fenda na rotina permite observar a escola 
como um palco onde extremos se encontram e dão a ver cenas 
que envolvem conflitos sobre o gênero feminino, observáveis, 
por exemplo, na convivência entre as meninas. As meninas de 
fé evangélica têm seu comportamento social e cultural bem 
definidos e muitas vezes divergente das meninas que praticam 
uma cultura mais abrangente e popular, digamos assim. Porém, 
observamos que em alguns momentos elas adotam um 
rompimento com as regras do seu grupo, participando com 
envolvimento em atividades que habitualmente seriam 
consideradas proibidas. O sentimento gerado é muito 
antagônico, até mesmo paradoxal, para aquelas meninas (e 
para quem assiste), o que passa por esconder a bermuda que 
usam sob a saia para interagir com outros grupos, até não 
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poderem gostar de vivenciar aquilo. 
 Tudo é contraditório, e a forma como a menina é 
introduzida na escola pode produzir uma “vida escolar 
bagunçada”, de confronto entre as normas não questionáveis 
da religião e outros modos de participação e convivência. Além 
disso, a própria escola reforça modelos sociais sobre o feminino, 
por meio das ações de professoras e gestoras, que insistem em 
manter a ideia de docilidade e obediência sobre as meninas e 
as mulheres. Por outro lado, a cultura musical e corporal 
praticadas socialmente, compõem o cenário cultural levado à 
escola, e as meninas podem ser punidas por “serem felizes” 
quando atendem ao desejo de integrar-se ao grupo e 
experimentar as “transgressões” que brincam com a 
sensualidade e a sedução. 
 A filósofa estadunidense Judith Butler (2003), quando 
propõe o conceito de performatividade, ajuda a refletir sobre o 
que ocorre com a construção do gênero que, neste caso, 
direcionamos para o que ocorre com as meninas e as 
professoras. Tudo o que compõe a cultura, as danças, as 
brincadeiras, as regras de comportamento, as imagens, enfim, 
produzem os corpos femininos (e masculinos), igualmente 
parametrizando as formas de ser, ver e educar esses corpos. É a 
cultura quem determina os gêneros, daí gênero tratar-se de uma 
questão de performatividade, portanto. O “modo menina” de ser 
é carregado de performatividades culturais de gênero, que 
muitas vezes variam de forma polarizada entre um determinismo 
(dado, por exemplo, pela religião, pela escola, pela cultura geral) 
e o livre-arbítrio (dado pelo desejo de cada pessoa). 
 Diferentemente do que é determinado pela biologia, 
Butler (2003) contribui para entendermos o gênero como uma 
superfície “neutra sobre a qual age a cultura”. Marcas de gênero 
vão identificando os corpos, assim os tornando reconhecíveis 
pelas culturas de separação e de diferenciação das identidades 
que produzem: meninas devem agir de um modo e não de 
outro, não devem vestir-se com certas roupas e seu corpo 
dança certos ritmos, não outros. Ao mesmo tempo, é necessário 
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prestar atenção ao ponto de enunciação dessas identidades, 
pois elas se originam por uma estrutura binária do sexo que se 
mantém assegurada, fixa e estável (BUTLER, 2003), forçando 
as oposições e a hierarquia (entre homem e mulher, meninos e 
meninas, masculino e feminino).  
 A ordem das aparências – quando “as coisas são como 
devem ser” para os gêneros na escola – nada mais é do que o 
funcionamento do poder da matriz heteronormativa, da vigilância 
e da submissão, pelo contínuo enquadramento do feminino e das 
demais sexualidades. Em síntese: a performatividade de gênero 
faz parecer que os gêneros estão dados e são fixos, além de os 
colocar em uma relação dicotômica. Quando as atitudes entre 
meninas e mulheres, na escola, promovem disputas culturais e 
fazem sentir os efeitos da censura e do constrangimento que isso 
causa, é toda uma estrutura de hierarquização que está 
funcionando naqueles corpos. 
 Nas fendas entre as escolhas das meninas e seus 
efeitos, portanto, há uma percepção de que elas não sabem 
lidar com o que estão vivenciando ou com o que estão sentindo. 
E nós, que somos mulheres e professoras, também nos 
defrontamos com os mesmos confrontos culturais. Por isso, 
buscamos na narração benjaminiana a tentativa de recuperar a 
experiência das ambiguidades vividas na escola, trazendo-as ao 
pensamento. “A vida lembrada”, para usar o termo de Benjamin 
(1993), é uma volta ao vivido que, sem querer fornecer 
explicações que encerrem o assunto, faz um esforço para 
comunicá-lo. 
 
Queria falar sobre isso… 
 
 O primeiro relato vem de uma escola situada em um 
bairro da periferia do município de Montenegro. Aquele bairro 
foi projetado por investidores montenegrinos com o intuito de 
atrair profissionais do Polo Petroquímico, que estava em 
processo de instalação nos limites do município. Os terrenos 
foram loteados e oferecidos para venda com valores altos e 
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condições restritas para construção de casas padronizadas, 
visando moradores da classe média alta. 
 O empreendimento não teve êxito: poucos terrenos 
foram vendidos, o projeto inicial foi abandonado e a ampliação 
do bairro aconteceu de modo lento, ocupando as áreas mais 
próximas à rodovia. Na primeira década dos anos 2000, a 
administração da época, através de um Programa Social de 
Habitação, construiu aproximadamente 160 casas populares no 
miolo do bairro e realocou famílias que estavam morando em 
residências muito precárias, numa região sem infraestrutura 
sanitária. Aquele programa também não se concretizou conforme 
a planta, as casas ficaram inacabadas, muitas sem as aberturas 
nem redes de esgoto. As "casinhas do loteamento" ocuparam a 
parte central do bairro, com famílias de pouca renda, na maior 
parte formada por catadores, contrastando com as moradias dos 
arredores, que também estavam em crescimento devido ao 
Programa Federal Minha Casa Minha Vida.  
 A escola em questão, projetada para atender turmas dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental e trabalhar com projetos 
pedagógicos inovadores, foi inaugurada no mês de agosto do 
ano de 2016, acolhendo somente os alunos do bairro, com 
realidades familiares tão antagônicas, oriundos de cinco escolas 
de outros bairros, pois o transporte escolar oferecido pela 
prefeitura foi cortado. Eram vizinhos que não se conheciam e, 
no meio do ano letivo, começaram a estudar juntos.  
 Naquele dia, em 2019, a escola estava comemorando o 
Dia da Mulher com palestras, rodas de conversa e debates, 
envolvendo alunas e alunos, professoras e professores e 
pessoas convidadas da comunidade. Durante o recreio, como já 
era hábito, foi colocada a caixa de som no centro do pátio 
interno e era a vez do 5º ano escolher as músicas. 
Imediatamente, a menina que chamaremos de Maria se 
prontifica, com seu celular já conectado ao "bluetooth" da caixa, 
e o "batidão do funk" passa a imperar no pátio da escola. Ela 
começa a dançar e logo um palco se forma, limitado pela plateia 
que se aglomera ao redor da bailarina. 
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 Importa destacar que Maria é uma daquelas alunas que 
jamais passa despercebida em qualquer escola, inclusive já 
havia sido "convidada a trocar de escola" por duas vezes. Sua 
maneira de ser aciona adjetivos antagônicos igualmente 
potentes em dois extremos: é extremamente popular e amada 
por muitos, mas odiada por outros com a mesma intensidade. 
Algumas professoras até afirmavam que a menina era bipolar. 
O fato é que Maria, na maior parte do tempo na escola, 
demonstrava uma alegria tão contagiante que esta certamente 
era a sua maior qualidade. 
 Ocupando todo o palco improvisado, a aluna promoveu 
um verdadeiro espetáculo. Explorou os passos do funk com 
maestria, com "caras e bocas" expressivas e muito requebrado, 
chamando a atenção de todas as pessoas, despertando 
sentimentos e percepções surpreendentemente opostos. O 
grupo das melhores amigas dançava junto a ela, imitando seus 
movimentos, o que fez pensar que, certamente, aquele era o 
maior passatempo delas fora da escola.  
 Algumas meninas evangélicas demonstravam 
claramente não saber lidar com aquela situação, pareciam 
ofendidas e, ao mesmo tempo, atraídas, mas estavam certas de 
que tudo que estavam vendo e, talvez sentindo, contrariava os 
ensinamentos da igreja e, consequentemente, de seus pais. Os 
outros, meninos e meninas, se divertiam e batiam palmas. 
 Com o grupo de professoras e professores não era 
diferente. Uma professora preferiu não presenciar a cena e foi 
para a sala de professores, nitidamente contrariada. Outras 
acompanhavam as batidas da música com palmas. Foi então 
que uma professora foi até a diretora que estava no meio das 
crianças, na frente do palco, e disse: “Poxa, justo hoje, no dia 
da mulher, tu permite isso!!! Nós não merecíamos!” E 
continuou, tentando controlar o tom da voz: “Tu sabia que o 
funk tem origem em tribos africanas que usavam essa batida 
em cerimônias sexuais? Esse tipo de música aflora uma 
sexualidade imprópria para a escola e para essas crianças. Aqui 
não é lugar pra isso.” 
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 O segundo relato vem de uma escola onde existe uma 
realidade totalmente diferente e que atende alunas e alunos dos 
Jardins 1 e 2 da Educação Infantil e alunas e alunos do 1º ao 
9º ano do Ensino Fundamental. Localizada na Zona Rural, foi 
criada no ano de 1985.  
 A formação da localidade ocorreu devido a migrações 
internas na procura de emprego pelo desenvolvimento da 
infraestrutura do III Polo Petroquímico, na região próxima, que 
na época necessitava de mão de obra. Com isso, naquele 
espaço surgiram pequenos estabelecimentos comerciais, como 
mercado, bares, lojas, empresas de transporte, boates. Grande 
parte das migrações vieram de um município próximo, Canoas, 
mas também do estado do Paraná, além de outras localidades. 
No início da ocupação, a região era predominantemente rural e 
atualmente assume um caráter de bairro, com pequenos lotes 
de áreas construídas em meio à zona rural2. 
 Durante o expediente da secretaria, em meio à 
Pandemia causada pelo COVID 19 em 2020, quando as aulas 
estavam acontecendo somente de modo remoto, a pessoa 
responsável pela aluna Ana foi chamada pelo Setor de 
Orientação Educacional da escola, pois a menina não estava 
entregando as atividades da apostila, nem interagindo no grupo 
de WhatsApp. Por volta das 11 horas do dia combinado, a mãe 
e a aluna chegaram na escola e foram recebidas pela 
Orientadora na Secretaria, de onde presenciei a conversa, sem 
me manifestar. As duas entram na secretaria e o que chamou 
a atenção (minha e da Orientadora) foi a apresentação da 
menina de apenas 12 anos: estava pronta como se fosse para 
uma festa, cabelo impecavelmente alisado, sobrancelha 
delineada e maquiagem discreta. Usando um tênis de sola alta, 
vestia um shortinho muito curto que fugia completamente à 
regra dos "quatro dedos acima do joelho" e um casaquinho leve.  
 Considerando que, em tempos de aulas presenciais, é a 

                                                           
2 Conforme a Proposta Pedagógica da Escola. Outrossim, optamos por manter 
em sigilo a identificação das escolas. 
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Orientadora quem fiscaliza a medida das bermudas das 
meninas, aquele shortinho certamente foi visto como uma 
afronta. Entretanto, ela se deteve em perguntar se a menina 
não estava sentindo frio com as pernas de fora, considerando 
que estávamos em pleno mês de junho e, apesar do sol, o vento 
estava gelado no inverno gaúcho. A mãe da Ana se antecipou, 
pois a aluna não fez menção nenhuma de responder: “Que 
nada, ela ‘tava’ em casa enrolada na coberta e só se arrumou 
assim pra vir aqui”. 
 Fazendo uma mescla entre o que dizem Benjamin 
(1993) e Bondía (2002), encontramos um modo de dar sentido 
ao que somos e ao que nos aconteceu, em um exercício de 
narração. Através da mobilização pela palavra, podemos 
observar como nos correlacionamos com o que narramos e 
vivemos, como nomeamos o que vivemos na escola naquelas 
situações conflituosas e como sentimos o que nomeamos: 
 

Estamos lá. O corpo presente na cena é 
puxado para dentro do diálogo (mais 
exatamente os ouvidos. A boca permanece 
calada). Poderia ser uma passada qualquer, 
um assunto de corredor na hora do recreio, 
mas nossos ouvidos (e todos os órgãos dos 
sentidos) fazem vibrar uma energia densa 
no ar, que nos puxa para dentro da cena, 
indicando que algo não está certo, pelo 
menos não mais, não hoje. 
Queria falar sobre isso, sobre como estas 
situações me chamam a atenção e me 
deixam desconfortável. Do quanto me sinto 
envergonhada, de como me incomoda ver 
uma superiora (no sentido hierárquico do 
estabelecimento escolar) chamando a 
atenção de uma menina, dizendo que a 
roupa (a qual foi autorizada por sua família 
a sair de casa) é “imprópria” para a escola. 
Que o modo como ela se sente bem (e pode 
ser por se sentir atraente, por que não?) é 
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inadequado para um estabelecimento de 
ensino. (Sinto vontade de chorar). 
(Exercício de narração). 

 
Se é feio, pecaminoso, inadequado e não serve para a 
escola, para que serve? 
 
 Os dois casos mostram situações comuns a diversas 
realidades da rede pública de educação e ambos nos instigam 
a pensar sobre o gênero e o corpo femininos na escola. São 
reflexões importantes que colocam professoras e professores, 
gestoras e gestores diante de regras sedimentadas e 
reproduzidas de forma naturalizada nas instituições escolares. 
Na constante insistência pela manutenção de normas já 
interiorizadas pela maioria das pessoas dedicadas à educação, 
e a maioria é de mulheres, a escola se afasta cada vez mais da 
vida das alunas e alunos e, consequentemente, de seus 
costumes e culturas. Sendo assim, acabamos sugerindo, 
através da diferença entre as culturas familiares e os hábitos 
exigidos na escola, que o que é reproduzido nos educandários 
é o certo e tudo que diverge é errado, além de parecer que a 
escola é a responsável por civilizar as pessoas, ensinando “a” 
forma correta de ser. Diante dessas situações, é frequente nos 
perguntarmos: o que fazer? Que posição tomar? 
 No livro “O Corpo Educado, Pedagogias da Sexualidade”, 
Guacira Lopes Louro explica que: 
 

A ação pedagógica mais explícita, aquela que 
encheria as páginas dos planejamentos e dos 

relatórios educacionais, voltava-se, muito 

provavelmente, para a descrição, em 
detalhes, das características que constituíam 

a qualificação "civilizado", ou seja, voltava-se 
de forma manifesta para os atributos lógicos 

e intelectuais que, supostamente, seriam 
adquiridos na escola, através de práticas de 

ensino específicas. (LOURO, 2000, p.11) 
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 As lembranças da autora sobre sua própria formação 
escolar retomam o fato de que, no passado, as escolas 
ensinavam às meninas que fossem dóceis, discretas, gentis e 
obedientes, daí a recomendada polidez para sempre pedir 
licença e desculpas. Importa observar que o nível desta 
“educação” atribui para meninas e moças uma condição de 
segundo plano e, por consequência, de segundo sexo, 
fortemente caracterizado pelas contenções do corpo, dos 
gestos e das escolhas que deveria cumprir. 
 Simone de Beauvoir, escritora feminista, analisa que a 
maneira como a sociedade entende a mulher vem sendo 
redefinida desde o século XIX, uma vez que os gêneros são 
estabelecidos por meio de processos sociais e de construção 
histórica, entre eles o que é identificado como o “eterno 
feminino”3. Haveria características intrínsecas às mulheres e 
que regulariam seus papéis na sociedade. Quando uma mulher 
(ou menina, conforme este texto) não se encaixa nos padrões 
determinados, ela é julgada por isso. 
 O padrão que diz o que é educado para as meninas, 
porém, tem como medida uma relação fundada pelo modelo do 
“primeiro” sexo, o masculino. Então vamos entendendo, ainda 
com Louro (2000, p. 9), que “Os corpos não são, pois, tão 
evidentes como usualmente pensamos”, pois há uma condução 
simbólica que define o que ocorre no plano concreto da 
organização social, construindo a feminilidade a partir de 
padrões que desigualmente atribuem atitudes, poderes e 
permissões para meninas e meninos, mulheres e homens. 
Ademais, as pessoas que não participam da hierarquia do 
primeiro e do segundo sexos (hierarquicamente, homem e 
mulher), são localizadas em lugar ainda mais desqualificado. 
Quando, na escola, as meninas são censuradas por exporem as 

                                                           
3  Faz parte dos nossos estudos o curso de extensão “Nas fronteiras do 
pensamento de Hannah Arendt e Judith Butler”, promovido pela Universidade 
de São Paulo (USP). Disponível em: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0IdlptYwJaQMfGHdjf9SzEIz-La-
IK1 Acesso em 20 dez. 2021. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0IdlptYwJaQMfGHdjf9SzEIz-La-IK1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0IdlptYwJaQMfGHdjf9SzEIz-La-IK1
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pernas ou fazerem os movimentos de quadril do funk, é um 
modelo de menina que está sendo exigido, no intento de nivelar 
comportamentos, pois no convívio social e cultural delas, o funk 
não é condenado como um problema. 
 Especificamente sobre o funk, existe sobre este ritmo um 
conjunto de informações que reforçam a hierarquia entre os 
gêneros, colocando mulheres e meninas em lugar de vigilância e 
julgamento até entre elas próprias. Além disso, a aderência da 
performatividade de gênero para o feminino e o 
desconhecimento fazem com que circulem com muito mais 
facilidade os argumentos que demonizam o ritmo e a dança funk, 
vinculando ambos a práticas que estigmatizam quem os pratica. 
Ora, a sexualização infantil não é exclusivamente promovida pelo 
funk, haja vista sua prática em inúmeras comunidades, e os 
movimentos do funk não precisam ser interpretados 
irrestritamente pela lente da sensualidade, até porque a 
sensualidade é muito constituída pela normatividade masculina. 
 Com Taísa Machado (2000), do Projeto Afrofunk 4 , 
podemos ampliar nosso saber cultural sobre o movimento dado 
pela flexão dos joelhos e pelo balanço contínuo do quadril para 
frente e para trás, que é feito por 10 entre 10 meninas no Rio de 
Janeiro. A atriz e pesquisadora na área da dança avalia que os 
movimentos de quadril sempre recebem uma interpretação 
machista e racializada, partindo de um dado histórico: quando 
chegavam nos portos para serem vendidas como escravas, as 
mulheres negras dançavam. Aquilo foi entendido pelo homem 
branco colonizador como se elas estivessem felizes ou 
comemorando, assim como a dança é vista na cultura deles, logo 

                                                           
4 Fundado por Taísa Machado em 2014, o projeto ocorre no Rio de Janeiro 
oferecendo oficinas e “espaços de treinamento das habilidades do quadril 
baseado em antigos saberes das mulheres negras. É onde os movimentos se 
conectam com as histórias dos ancestrais e ativam a potencialidade das 
mulheres por meio da educação sexual ao possibilitar maior conhecimento 
corporal em relação a libido e aos aspectos da afetividade”. Disponível em: 
<https://noticiapreta.com.br/a-danca-como-experiencia-ancestral-a-
atuacao-do-afrofunk-rio-na-descolonizacao-do-corpo/>. Acesso em 20 dez. 
2021. 

https://noticiapreta.com.br/a-danca-como-experiencia-ancestral-a-atuacao-do-afrofunk-rio-na-descolonizacao-do-corpo/
https://noticiapreta.com.br/a-danca-como-experiencia-ancestral-a-atuacao-do-afrofunk-rio-na-descolonizacao-do-corpo/
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conduzindo a um julgamento moral sobre a mulher estar 
oferecendo seu corpo ao dançar daquele modo. Porém, na 
perspectiva afrocentrada, a dança da qual participam tais 
movimentos de quadril pode, surpreendentemente, preservar a 
vida. 
 Seguindo a explanação de Machado, o movimento 
adotado pelo funk é muito antigo. Remontando à cultura de 
países como Tanzânia, Egito e Angola, chegou ao Brasil pelo 
ritmo lundu. Naquelas culturas, o movimento deve ser praticado 
por pessoas que têm útero, a fim de preparar o corpo para a 
sustentação da gestação e para o parto, pois fortalece a 
musculatura pélvica. A pesquisadora relata que a técnica ajudou 
mulheres por centenas de anos a terem um parto saudável, 
formando uma memória muscular e uma memória do corpo 
para sustentar a gestação e o bebê em formação. 
 Com esses dados, fica explícito que o olhar sobre o corpo 
de mulheres e meninas é constituído pela performatividade de 
gênero da cultura ocidental, que tem a sua base na hierarquia 
e na oposição entre homem e mulher, masculino e feminino. 
Interpretações que exigem as atuações esperadas para os 
corpos são insuficientes para compreender o que ocorre com as 
meninas que dançam, as que dançam sem poder dançar e as 
que se fazem bonitas para irem à escola. Ademais e ao que 
parece, a sexualidade e a sexualização infantil e as identidades 
de gênero são temas distantes e pouco subsidiados para que 
professoras os vejam como práticas culturais igualmente ativas 
sobre si próprias. 
 As famílias das alunas e dos alunos estão inseridas em 
realidades diversas, com crenças, gostos, valores e hábitos 
diferentes dos eleitos como virtuosos e adequados ao processo 
de socialização escolar. Entre o corpo docente, segundo nossas 
vivências, é comum surgirem julgamentos e a certeza de que o 
ambiente familiar não é propício a um desenvolvimento infanto-
juvenil saudável. Essa discussão tem relação com o que Juarez 
Dayrell (2007) denomina “condição juvenil”, que diz respeito 
aos significados simbólicos empreendidos pelas sociedades em 
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torno deste momento de vida específico, da juventude, em 
determinado contexto histórico-cultural. Uma outra dimensão 
do que seria entendido por condição juvenil concerne às 
situações as quais são vivenciadas a partir de recortes 
específicos, como classe, gênero, etnia, entre outros aspectos 
socioculturais. 
 Marianne Franke-Grickschk faz uma advertência, 
indicando que profissionais da educação devem demonstrar 
respeito pela criança e por sua família de origem, pois: 
 

Continuamente surge em nós, professores, a 

ideia de que os alunos precisam ser liberados 
do espaço limitado de seus lares, onde as 

dificuldades sociais, a TV e a cultura de 
consumo têm prioridade. Ao invés disso, os 

alunos deveriam serem motivados para uma 

ética social, conhecimento e cultura gerais 
que a escola transmite no contexto social da 

coletividade, como se a escola pudesse 
interferir como uma correção cultural e 

social. (FRANKE-GRICKSCH, 2018, p. 21). 

 
 Seria o papel da escola corrigir a sociedade? Esta 
pergunta é importante para mobilizar o pensamento sobre que 
educação a escola pode promover nos dias de hoje. Como 
professoras e pesquisadoras, compreendemos que não temos o 
direito de controlar a prática cultural das crianças e, antes, 
como seres humanos, devemos honrar o direito de cada qual. 
No interior dos muros que diferem a escola da sociedade, 
pensamos que a manifestação cultural das crianças e jovens é 
o que compõe e expressa a identidade desses sujeitos, que nos 
apresentam e expõem qual é a sua condição de juventude. 
Quando ocorre a censura com a alcunha de socialização, isto 
feito por parte de alguma professora, entra-se em um circuito 
de deslegitimação das culturas, ao mesmo tempo em que 
outras docentes sentem a indignação e o constrangimento de 
se sentirem impedidas de tomar alguma atitude de defesa, de 
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alerta, de reparação. Importa pensar a escola como um lugar 
cujas práticas estejam alinhadas à reflexão de uma sociedade 
justa e ao exercício da democracia. Da mesma maneira que o 
território da escola precisa estar delineado, para instituir-se 
como escola e não como outra instituição, destacamos a 
necessidade de que suas práticas garantam as condições 
próprias da juventude. 
 Atrelado a isso, a sociabilidade dos jovens pode 
possibilitar a concretização de necessidades das próprias 
juventudes, como a “comunicação, solidariedade, democracia, 
autonomia, trocas afetivas e, principalmente, de identidade” 
(DAYRELL, 2007, p. 1111), o que tem uma elaboração 
fundamental e totalmente diversa do que podem supor as 
regras convencionais da cultura escolarizada, esta que muitas 
vezes replica ordenamentos hierárquicos que já atuam sobre as 
próprias docentes.  
 Parece-nos que na escola criamos limites para punir as 
meninas por comportamentos indevidos, mas que isso não 
chega ao ponto que deveria, como poderia ser se fossem 
chamadas para uma roda de conversa, por exemplo. Não é a 
roupa que determina o assédio (ou que protege dele), o 
problema é que há quem se sinta autorizado a “passar a mão”, 
assediando a outra pessoa. Ou seja: a saia curta não é o 
problema e, para as professoras que a condenam, é mais fácil 
dizer o que não pode – a saia curta ou a dança – do que encarar 
a complexidade da situação com as crianças, afastando cada 
vez mais o questionamento fundamental: como discutir 
comportamentos de meninas e meninos com elas, com eles e, 
sobretudo, entre as professoras e os professores? 
 

Ela precisa “se dar o respeito”, pois, caso 
contrário, os meninos vão se “passar”, e 
“ninguém quer que ela passe por uma 
situação dessas”, “é para o seu bem”. E o 
constrangimento de ser chamada na 
secretaria para “conversar” sobre suas 
roupas? A escola PODA, por proteção? 
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Parece “papo” de relacionamento abusivo, 
não? Ou de quem não quer se comprometer 
caso um garoto “meta a mão” com ela e 
tenha que chamar os pais que vão dizer que 
ele tem mesmo razão, pois “isso não é coisa 
de menina direita”, que ela estava 
“provocando”. E se a intenção realmente for 
provocar? Em que momento uma pessoa se 
sente autorizada a tocar o corpo de outra? 
Quais são mesmo os “conteúdos” que as 
instituições escolares tanto pregam? Quem 
nunca ouviu a famigerada frase “A escola 
ensina, quem educa é a família”? O que 
estamos dizendo aos meninos quando 
mandamos suas colegas taparem seus 
corpos? Que é feio? É pecado? É 
inadequado? Se é feio, pecaminoso, 
inadequado e não serve para a escola, para 
que serve?   
A condição do calamento é insuportável. 
Desculpa, eu não consigo escrever sobre 
isso. (Exercício de narração). 

 
 A exemplo da escrita desse texto, buscamos meios de falar 
sobre o assunto, elaborá-lo, compreender seus meandros. 
Formado entre professoras de diferentes níveis e instituições de 
ensino, um coletivo como este faz essa função, fundando um lugar 
para a elaboração de percepções “sem lugar”. Outra atitude é 
estudar o tema, uma vez que há uma grande oferta de recursos, 
disponíveis na internet. O tempo é escasso, mas o problema exige 
a nossa atenção e, ainda que haja muito o que refletir e modificar 
no plano do concreto, o caminho está iniciado. 
 
Algo não está certo, pelo menos não mais, não hoje. 
Pistas para seguir. 
 
 Após termos nos proposto ao exercício de narração de 
dois conflitos sobre o gênero e seus efeitos sobre meninas e 



 

39 

professoras na escola, visamos que não sejam novamente 
tratados com indiferença. Quando presentificamos, pela escrita 
e pela reflexão, a sensação de que algo precisa ser modificado 
no modo como vem ocorrendo a educação dos gêneros na 
escola, também acionamos um movimento inicial para a criação 
de atitudes que possam diminuir a sensação de inação que 
acomete a quem assiste ao poder atuando na condução dos 
corpos femininos. As hierarquias sobre o gênero feminino, ainda 
que afetem diretamente às meninas, atingem igualmente o 
nosso próprio corpo, haja vista a tristeza e o incômodo. 
 A impressão que temos, considerando os contextos e 
relatos apresentados, é que as rotinas escolares estão se 
tornando mais densas e pesadas a cada ano letivo. Estamos 
cansando mais e desencantando com mais facilidade e 
frequência. Ou seria esta a percepção de apenas um grupo de 
docentes que está mais exigente e se inquietando muito com a 
situação de “calamento” e reprodução automática das normas 
sedimentadas? 
 Além da docência, a experiência da gestão escolar 
também nos mostra que temos as ferramentas, o poder e a 
autonomia necessários para movimentar a cena escolar. 
Contudo, parece faltar força ao grupo docente e a coesão de 
responsabilidades, não apenas nas ideias. Cada agente (equipe 
diretiva, professora, professor, auxiliares, aluna, aluno, 
famílias) é responsável pelo currículo e a existência de um 
regimento não é suficiente se não existirem construções 
fundadas na coletividade e no comprometimento com a escola.  
 Se a escola precisa ser repensada, desde as suas normas 
e seus valores, até os procedimentos mais comuns e diários, 
seria de um modo implicado com cada contexto escolar, no qual 
todas as partes tivessem condições para envolver-se. As 
Propostas Pedagógicas, se fossem (re)construídas realmente e 
revisitadas periodicamente, poderiam também atentar para que 
os conflitos tivessem tempo e lugar para serem discutidos a 
partir das vozes de todos os segmentos envolvidos com a 
educação local.  
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 O que apresentamos sugere, ainda, que, mesmo que as 
normas fossem total e coletivamente refeitas e que a 
responsabilidade fosse distribuída e assumida pelos setores que 
compõem a escola, ainda haveria poderes culturais atuando nas 
ações mais cotidianas e sem pedir licença, forçando as 
regulações de gênero sem problematizá-las. Ademais, essas 
regulações ocorrem em todas as direções, entre as crianças, 
entre docentes e jovens, entre as próprias professoras e entre 
os diferentes gêneros. Então parece-nos ser difícil que os 
terríveis efeitos do controle dos corpos pela regulação de 
gênero possam simplesmente ser previstos nos regimentos 
escolares. 
 Seria importante pensar sobre as transformações 
epistemológicas da escola, mas dentro da e com a escola, pois 
não cabe encerrá-la nela mesma a partir de formas que não 
atendem às necessidades da vida atual. Afinal, a escola é e está 
na sociedade, a escola é e está na vida. Rodas de conversa que 
permitam a interação de diferentes agentes no tratamento das 
regulações de gênero poderiam possibilitar que as atitudes ou 
as inações fossem analisadas e debatidas em uma composição 
menos hierarquizada, como ocorre quando professoras 
revoltam-se, constrangidas, pela censura moralizadora dos 
corpos das meninas. A prática de conversas seria 
necessariamente acompanhada de um exercício radical de 
escuta e de estudos para ampliar a base de compreensão e 
discussão das pessoas adultas – docentes, mas também 
auxiliares e pais e mães. Atuar de uma forma defensora das 
culturas e dos corpos, abriria as hierarquias que nos cerceiam, 
gerando uma docência com menos desconfianças e mais alegria 
na organização da realidade escolar. 
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GÊNERO E SEXUALIDADES NA ESCOLA: BALBÚRDIA? 
UM BURBURINHO NO REGISTRO DE PALAVRAS E 

“PALAVRÕES” 
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Kátia Batista Martins 
 
 

Introdução 
 
 A equipe do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência de Pedagogia da Universidade Federal de 
Lavras – Ufla – Gênero e Sexualidades, disposta a encarar o 
desafio de discussão tão velada na escola, ingressa no espaço 
de uma instituição estadual de educação para desenvolver 
oficinas pedagógicas com adolescentes do 6º ano do Ensino 
Fundamental, com faixa etária entre 12 e 13 anos de idade. No 
texto em tela, temos como objetivo apresentar o relato dessa 
experiência, bem como as análises sobre as práticas vivenciadas 
com base nos estudos culturais e pós-estruturalistas.  
 Para dar início às oficinas, utilizamos como disparador 
das discussões, a animação “Minha vida de João”, na tentativa 
de aproximação de maneira leve e com linguagem adequada, 
de questões imersas em tabus e conflitos em nossa sociedade, 
oportunizando a produção de novos conhecimentos e reflexões. 
Após contemplarem o filme, estudantes puderam compartilhar 
dúvidas em uma caixa a qual denominamos “Caixa de Pandora”. 
As/os adolescentes se soltaram e exerceram a liberdade de 
expressão sem a necessidade de se identificarem e, dessa 
maneira apareceram nos registros palavras consideradas 
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“palavrões” pela sociedade em geral que puderam ser 
problematizadas pela equipe do Pibid com as turmas.  
 Em seguida, foram registradas as discussões em oficinas 
de música, nas quais meninas/os foram desafiadas/os para 
construção das letras que seriam cantadas. Distribuímos a 
orientação com as palavras que poderiam ser utilizadas nas 
produções. As palavras compartilhadas foram capturadas das 
falas de meninas e meninos e reveladas pela “Caixa de 
Pandora”. Essa orientação gerou um burburinho ao romper com 
o silenciamento das discussões sobre gênero e sexualidades no 
espaço escolar, oportunizando uma aproximação entre a equipe 
do Pibid, adolescentes, instituição e famílias para o repensar da 
construção dos discursos que organizam nossos currículos e 
práticas, bem como no direto a educação para as sexualidades.  
 
Primeiras aproximações 
 
 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência de Pedagogia – Gênero e Sexualidade, fazia parte de 
uma política pública de valorização do magistério, objetivando 
entrelaçar a formação de estudantes de licenciatura, a formação 
continuada de professores/as em efetivo exercício juntamente 
com docentes universitários/as. O projeto realizou atividades 
multidisciplinares, pautadas em teorias como – os estudos 
feministas, os estudos culturais e de aproximação com os 
estudos pós-estruturalistas (DIAZ; ALVARENGA, 2015). 
 A equipe de bolsistas do Pibid/Pedagogia selecionou 
uma turma do sexto ano para atuar, por ser uma das turmas 
em que a bolsista supervisora do Pibid atuava como docente de 
História. A equipe estava sempre atenta e, uma das integrantes, 
de forma alternada, anotava as observações das colegas nos 
espaços da escola, comportamentos e relações entre 
estudantes com demais servidora/o. Com base nas observações 
a equipe discutia e decidia sobre os planejamentos das oficinas. 
Nossa primeira tarefa foi tentar uma aproximação com as/os 
estudantes e, para que isso acontecesse de forma descontraída, 
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foi realizada uma dança circular, a “Dança da Pipoca” para que 
todas e todos ficassem mais à vontade no contato com a equipe 
do Pibid/Pedagogia.  
 Inicialmente, foi perceptível a dificuldade entre as/os 
estudantes de darem as mãos. Foi possível perceber alguns 
meninos resistentes enquanto boa parte das meninas já se 
encontravam de mãos dadas. A professora supervisora então 
comenta a importância de estarmos de mãos dadas para a 
construção de uma cultura de paz e questiona: Por que será 
que os meninos têm mais dificuldade? Os meninos 
demonstravam dificuldade em ser gentis e um deles chegou a 
dizer que o gesto de dar as mãos é “coisa de mulherzinha”. 
Pensamos com Novaes:  
 

[...] vistos como “sexo forte”, detentores de 
poder e hegemonia, observados em 

relações sociais pautadas no binômio força 
e submissão. [...] colocar em relevo a força 

dos representantes sociais conservadores 

que colocam a mulher como sujeito fraco, 
carente de proteção e sempre em busca de 

um companheiro que por ela se 
responsabilize (NOVAES, 2013, p. 361). 

 
 Nesse sentido, Novaes (2013) chama atenção para 
observarmos nas relações sociais a forma como as 
masculinidades e feminilidades são construídas e perpetuadas. 
Na situação em cena, observou-se que poucos eram os braços 
que se encontravam entrelaçados e firmes uns aos outros. 
Havia uma menina, extremamente tímida e calada, que 
visivelmente, não se sentia à vontade com o colega do lado. 
Entre os dois não havia uma conexão. A professora perguntou 
por que os dois não estavam de braços dados e imediatamente 
o menino respondeu: "Ela não quer!" Diante disso, ele ofereceu 
o braço e ela, que aceitou com muita resistência. 
 Cabe ressaltar que as meninas se mostravam à vontade 
em estar de mãos dadas e/ou de braços dados. Particularmente, 
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observamos que a maioria delas estavam utilizando batons 
vermelhos ou escuros, lápis e sombras nos olhos. Algumas 
tinham luzes nos cabelos. Reparavam na roupa de uma das 
bolsistas e comentavam entre si. Algumas delas disseram: 
"Gostei dos seus óculos!", "Professora, você é cheirosa!", 
"Quanto tempo você vai ficar com a gente?", "Seu celular é um 
Iphone de verdade?!", "Porque você não solta seu cabelo, ele é 
liso! ... É professora, solta! Tem até luzes!" 
 Sobre as últimas frases, fica evidente a concepção de 
beleza presente na fala das meninas. O culto ao cabelo liso e 
com luzes, processo que deixa o cabelo loiro, mais próximo da 
imagem da mulher branca, sendo este padrão de beleza 
idealizado pela mídia e grande parte da sociedade. Um padrão 
cuja maioria das meninas almejam, mas não se identificam, não 
se sentem representadas e logo, buscam por procedimentos e 
modificações que as deixem mais próximas desse ideal de 
beleza. E aquelas que não se encaixam nesses padrões? E o 
cabelo crespo? Deve ficar preso? Como essas meninas lidam 
internamente com essas questões?  
 A pesquisadora e filósofa contemporânea, Djamila 
Ribeiro, em sua obra “Cartas para minha avó” (2021), descreve 
em seus relatos em forma de cartas como essas questões a 
afetou desde sua infância em Santos/SP, onde viveu sua 
adolescência. Um de seus relatos é de quando tinha apenas seis 
anos e foi excluída de uma brincadeira com meninas do prédio 
onde morava devido sua aparência, mais especificamente pela 
cor de sua pele. “Mas a Djamila é preta, ela não pode brincar 
com a gente, pode? Ih, é verdade, você não pode ser a mãe da 
nossa boneca (RIBEIRO, 2021, p. 21).  
 Dessa forma, ressaltamos que essa ideia de padrão ideal 
aceito pela sociedade, é uma ideia racista e preconceituosa 
criada no subconsciente da sociedade desde a mais tenra idade, 
por meio de discursos e ações concretas, que criam e cristalizam 
verdades sobre os corpos de meninas negras. Mas ressaltamos 
que essas verdades não são imutáveis, portanto, se elas são 
construídas, podem ser debatidas e descontruídas. 



 

46 

 Continuando o relato... E começa a dança: 
 

Uma pipoca estourando na panela, 
Todas as outras começam a responder, 

Ai começa um trememendo falatório, 

E ninguém mais consegue se entender. 
É um tal de ploc (pulo pra frente) 

Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra trás) 
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra direita) 

Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra esquerda) 

É um tal de ploc (pulo pra frente) 
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra trás) 

Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra direita) 
Plo-ploc ploc ploc (4 pulos pra esquerda) 

 
 Muita agitação e várias possibilidades de discussão com 
meninas e meninos para um segundo momento com a exibição 
do filme Minha Vida de João1. 
 
A problematização a partir de um filme 
 
 Decidimos exibir o curta "Minha Vida de João" (2001), 
devido as inúmeras possibilidades para a problematização da 
construção das masculinidades, “evidenciando que a formação 
do menino se constitui em meio a influências sociais e a 
inúmeros discursos que o subjetivam” (XAVIER FILHA, et al., 
2012, p. 339). 
 Ao longo de todo o filme, risadas e brincadeiras 
acompanharam as cenas. Mesmo sendo um filme que não 
apresentava falas. É importante destacar, que no curta "Minha 
Vida de João" a sonorização contribui para reter a atenção e o 
significado das imagens. Algumas cores aprecem para a 
construção da narrativa, como a cor azul que destaca a 
marcação do gênero masculino. A película aborda a história de 

                                                           
1 Minha vida de João” (23 minutos) (2001). Produção Jah Comunicações. 
Direção Reginaldo Bianco. Produtores: Instituto Promundo; Ecos 
Comunicação em Sexualidade; Instituto Papai; Salud y Género. 
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vida de João desde a infância até a vida adulta, com foco na 
construção da identidade de gênero.  
 As/os adolescentes estavam hipnotizadas/os durante a 
exibição. Um comentário ou outro em segredo com a/o colega 
que estava ao lado. Xavier Filha, comenta a utilização de filmes:  
 

A utilização de filmes como recurso 

pedagógico para a discussão, estudo e 

problematização de conceitos relativos as 
sexualidades, gênero, identidades, 

diversidades, entre outros, é produtivo por 
suas mensagens mediante linguagens 

visuais que seduzem a audiência. (XAVIER 

FILHA, et al., 2012, p. 336). 

 
 O curta foi apresentado intencionalmente com a 
possibilidade de discussão sobre a produção das masculinidades 
e feminilidades em nossa sociedade que impõem modos de ser 
menino e menina. Eram muitos comentários em segredo sobre 
a produção que instigou a todas e todos. 
 Andávamos pela sala na tentativa de capturar algumas 
falas. Seguem algumas observações: 

• Momento em que o João observa a mãe se maquiar e 
em seguida vai se maquiar: algumas meninas e alguns 
meninos riram e um gritou: "cê não é homem não?!" 

• Momento em que o João insiste em transar com Maria: 
um menino falou "aceita que dói menos" e os outros 
riram. 

• Momento em que o João está no Médico e aparece a 
palavra AIDS: entenderam que o João estava com 
AIDS. 

• Momento em que o lápis troca a boneca por uma arma: 
percebe-se uma aprovação por parte dos meninos. 
Alguém falou que um outro menino havia levado uma 
arma um dia qualquer. 

• Momento em que o filho de João com Maria chora: elas 
e eles riram e falavam "aguenta", "quem mandou?!" 



 

48 

 Ao longo da vida, meninos são ensinados a serem 
violentos, em meio a vários discursos da masculinidade 
hegemônica é difícil inventar outras formas de se relacionar. A 
professora Constantina Xavier Filha (2012) nos alerta para as 
várias pedagogias de gênero com que interagimos:  
 

As pedagogias de gênero com que João 

interage são cotidianas e marcadas por 

muitos detalhes. Na infância, são explicitadas 
por várias brincadeiras: brincar de bola, de 

carrinho, de armas. No convívio com os 
colegas, aprendendo a agressividade, o uso 

da força e da violência. Na adolescência, 

assimilando masculinidade identificada com 
elementos que convencionalmente são 

próprias dos homens. (XAVIER FILHA, et al., 
2012, p. 340). 

 
 Em um momento, algumas meninas questionaram um 
colega que se mostrou interessado na maquiagem e estava 
diminuindo um comportamento que na maioria das vezes é 
exercido por mulheres, que em nossa cultura tem um estatuto 
inferior, sempre devendo obediência ao pai ou ao marido.  
 A partir disso, repensamos com Novaes (2013, p. 385):  
 

A trajetória aponta como o feminino pode 

ser considerado o outro historicamente 
negado e recalcado, não apenas a partir do 

que se convencionou chamar “dominação 
masculina”, mas, igualmente, por uma 

forma de sociabilidade que se constituiu a 

partir do domínio da natureza, sempre 
marcada pelo significante da falta.  

 
 A violência aprendida, também aparece quando João 
compartilha com os amigos a paixão pela menina Maria e todos 
riem e o encorajam a relacionar-se sexualmente com outra 
moça para provar sua virilidade e masculinidade. A relação 
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acontece sem a utilização da camisinha, pois o filme mostra que 
o menino se contaminou com uma Doença Sexualmente 
Transmissível – DST. Noutro momento, já na primeira relação 
com Maria, a menina por quem estava apaixonado, João 
continua negando a utilização da camisinha e convence a 
menina da prática desprotegida. Meninos são encorajados para 
a tomada de decisões desde muito cedo e nessa situação, ele 
se posiciona e toma a iniciativa de uma relação sem proteção e 
consegue convencer a menina a ceder diante da sua certeza.  
 Ao problematizar com estudantes percebemos que a 
maioria não considera violência o sexo forçado e pensam 
apenas que a menina cedeu aos encantos de seu namorado. A 
professora Jane Felipe (2012, p. 197) nos orienta que “a Lei 
11.340/06 – Lei Maria da Penha dá visibilidade a essas e outras 
formas de violência, que muitas vezes não são consideradas. 
Parece que a agressão só é percebida como tal, se há marcas 
visíveis pelo corpo”.  
 A certeza vivenciada por esse menino nos leva a 
estranhar com as/os estudantes sobre a nossa cultura e o que 
fazemos e não percebemos em nosso cotidiano. Por exemplo, a 
aprovação por parte dos meninos da utilização de uma arma 
como brincadeira. Então, seguimos nos perguntando como 
estamos participando das construções de gênero e das relações 
de poder?  
 No final da exibição, a equipe do Pibid solicitou que as/os 
estudantes escrevessem no papel as suas percepções sobre o 
vídeo. Então, nossa equipe decidiu trazer uma caixa com o 
nome de “Caixa de Pandora” 2  em que pudessem escrever 
anonimamente seus questionamentos, dúvidas sobre algumas 
palavras e tudo o que quisessem comentar.  
 As meninas e meninos se soltaram e compartilharam 
muitos comentários, letras de músicas, questionamentos, 
dúvidas que foram problematizadas em roda com toda a turma.  

                                                           
2 Referência ao mito grego da Caixa de Pandora no qual a existência da 
mulher e dos vários males do mundo são explicados.  
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Figura 1 – Referência ao mito grego da Caixa de Pandora no 
qual a existência da mulher e dos vários males do mundo são 

explicados 

 
 

 Na sequência, demos início as discussões da caixa de 
pandora. Muitas perguntas foram repetidas e resumindo, 
discorrem sobre, segue abaixo um quadro com as questões: 
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Quadro 1 – Questões da Caixa de Pandora 
6º Ano A 6º Ano B 6º Ano C 

1. O que é transar? 
2. Tem que usar 

camisinha? 
3. Qual o seu sexo? 
4. Toda vez que 

transar tem que 
usar camisinha pra 
não pegar Aids? 

5. Como pega Aids? 
6. Pega Aids beijando? 
7. O que é gozar? 
8. Quando uma pessoa 

tem Aids e ela faz 
sexo com outra 
pessoa, essa outra 
pessoa pega Aids? 

9. Se eu transar e tiver 
filho, vou pegar 
Aids? 

10. Por que as pessoas 
têm que fazer sexo? 

11. Faz sexo quando a 
gente fica grande? 
Tem que fazer? 

12. Quando vai sair 
goza? 

 

1. O que o desenho quis 
dizer? 

2. O que é AIDS? 
3. Como se usa 

camisinha? 
4. O que ele estava 

segurando na mão 
com o símbolo de uma 
cruz? 

5. AIDS só se pega 
fazendo sexo? 

6. Como se relação 
amorosa? 

7. Por que tem que 
transar para ganhar 
filho? 

8. Tem camisinha para 
menina? 

9. Como a perereca 
estica (perereca no 
peru) quando coloca a 
camisinha? 

10. O que é camisinha? 
11. Como o menino da 

noite para o dia de 
menino se 
transformou em 
homem? 

12. Menina goza? 
13. O que é pinto? 
14. O que é buceta? 
15. No desenho as 

meninas gostavam de 
fazer sexo? 

16. É bom fazer sexo? 
17. Se fizer sexo 

engravida? 
 

1. Por que as mulheres 
ficam grávidas? 

2. Como a mulher tem 
coragem de fazer sexo? 

3. Como a mulher tem 
coragem de tirar a 
roupa? 

4. Como evitar o abuso de 
sexo? 

5. Qual a idade certa de 
fazer sexo? 

6. A criança pode ter filho? 
7. As crianças podem 

fazer sexo? 
8. Por que temos que usar 

camisinha? 
9. Como se pega AIDS 

sem ter feito sexo? 
10. A camisinha sempre 

previne AIDS? 
11. O que acontece quando 

faz sexo menstruado? 
12. O sexo é sempre bom? 
13. Por que existe AIDS? 
14. É verdade que quando 

faz sexo menstruada da 
mais prazer? 

15. Por que tem que usar 
camisinha? 

16. Por que as pessoas 
ficam grávidas? 

17. Por que se chama 
sexo? 

18. Por que eles fazem 
sexo? 

19. O que aquele lápis 
representava para o 
menino? 

Fonte: Arquivo Pibid – Pedagogia, 2017. 

 
 Nessa roda de conversa percebemos falas muito 
violentas, o que pode estar relacionado com a violência sofrida 
no dia a dia, principalmente a violência doméstica que está 
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muito presente na vida desses adolescentes. Jane Felipe de 
Souza (2012) explica como a escola pode se posicionar:  
 

A violência doméstica, a violência sexual e 
quaisquer outras formas de violência ferem 

os Direitos Humanos e precisam ser 
combatidas. Uma das formas mais 

importantes para prevenir a violência é 
discutir o problema. Neste sentido a escola 

pode desempenhar um importante papel de 

promoção de tais discussões. Também é 
preciso entender que toda a sociedade é 

responsável pela violência doméstica, bem 
como pela violência sexual, exercida 

especialmente contra as mulheres e 

crianças, na medida em que ensinamos os 
meninos desde muito cedo, a se 

comportarem de forma agressiva, como se 
não existissem limites para os seus desejos 

(SOUZA, 2012, p. 218-219). 

 
 Com a proposta de problematização com as/os 
estudantes decidimos junto à turma que faríamos algumas 
letras de músicas na tentativa de desconstruir e repensar toda 
a violência, especialmente a praticada contra mulheres e 
homossexuais no contexto em que estão inseridas e inseridos.  
 
A construção de um novo repertório 
 
 Para a criação de novas letras compartilhamos uma 
atividade que apresentava em um quadro as palavras reveladas 
pela “Caixa de Pandora”. A atividade estava funcionando muito 
bem, elas e eles foram divididos em grupos e pareciam muito 
motivadas/os com a possibilidade de elaboração de suas 
músicas. Foi feita a distribuição de letras de músicas impressas 
para auxiliar na execução das paródias. Optamos por músicas 
que foram mencionadas pelas/pelos estudantes.   
 O tempo era curto e elas e eles resolveram terminar em 
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casa a elaboração da nova música que seria cantada pelas/pelos 
colegas. 
 

Figura 2 – Estudantes produzindo suas paródias 

 
 
 O PIBID ganhou espaço além dos muros da escola e com 
isso, alguns pais dirigiram-se a escola para entender a proposta 
da atividade.  As famílias surpreenderam-se com as discussões no 
espaço da escola e com a palavras inseridas na Caixa de Pandora, 
estas que explicitam silenciamentos, dúvidas, anseios, desejos. 
Foram muitas ligações para a escola solicitando explicações sobre 
aquela atividade. O pai de um dos estudantes chegou a questionar 
a professora supervisora em uma rede social. 
 A direção sabia da presença do Pibid na escola e da 
discussão proposta pela equipe Pibid - Pedagogia Gênero e 
Sexualidades. Dessa maneira, tranquilizou as famílias e 
convidou todas e todos para comparecem a uma reunião para 
a discussão da temática. Além de uma conversa inicial com a 
direção da escola, a professora supervisora dialogou com mães, 
pais e responsáveis sobre o projeto e o programa Pibid - 
Pedagogia Gênero e Sexualidades. 
 Foi necessário também, em uma reunião com a equipe 
docente e demais funcionárias/os da escola, explicar o que já 
estava registrado em documentos quanto a aprovação em 
seleção pela Universidade Federal de Lavras da docente 
supervisora da equipe Pibid - Pedagogia Gênero e Sexualidades 
para atuação naquela escola. Isso nos faz pensar na 
importância do aporte teórico que justifique nossas ações e 
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promova ampla discussão sobre temáticas silenciadas no 
espaço escolar.  
 
Considerações Finais 
 
 Em um contexto no qual muitas informações sobre 
gênero e sexualidades ainda são desencontradas, omitidas e 
distorcidas, como é o caso do Brasil, é preciso ter fundamentos, 
se pautar nos estudos da área, bem como na legislação vigente 
que entende que o acesso à informação é um direito das 
crianças e adolescentes. Problematizar gênero e sexualidade na 
escola ainda é um desafio, mas em parceria com a equipe Pibid 
- Pedagogia Gênero e Sexualidades foi possível a aproximação 
para uma audição atenta das/dos estudantes interessadas/os 
em uma discussão tão pertinente e presente em sua realidade. 
 O professor Anderson Ferrari (2012, p. 126-127) orienta 
para que:  
 

[...] possamos problematizar a nossa 

cultura, para “dar um passo para trás” e 
transformar em estranhamento o que 

fazemos e que não percebemos, como por 

exemplo, os mecanismos de vigilância e 
classificação que estamos colocando em 

vigor. Para que estão servindo essas 
classificações? A quem elas ajudam? A 

quem prejudicam? Como elas podem ser 
entendidas em meio as relações de poder, 

de conflito, de negociação e de força na 

constituição dos sujeitos? Todas essas 
relações estão construindo e reconstruindo 

o que é ser menino, o que é ser menina, o 
que é ser professor/a, o que é ser pai/mãe, 

o que é ser homossexual, o que é escola, 

enfim, estão construindo coisas e pessoas. 
Mas, como podemos utilizá-las para o 

serviço da desconstrução?  (FERRARI, 2012, 
p. 126-127). 
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 Avista-se a importância de estudos desta proporção, 
com aporte teórico que justifique nossas ações e promova 
ampla discussão sobre temáticas silenciadas no espaço escolar. 
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O QUE PROVOCA O ENCONTRO DAS CRIANÇAS COM AS 
ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL? UM OLHAR PARA 

PRODUÇÃO DE IDENTIDADES E DIFERENÇAS A PARTIR 
EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS COM ESCULTURAS 

 
Breno Alvarenga Almeida 

Fábio Pinto Gonçalves dos Reis 
 
 

Artes, infâncias e Educação Infantil 
 
 As proposições pedagógicas envolvendo as artes na 
Educação Infantil são de suma importância, uma vez que 
permitem as crianças se desenvolverem com criticidade na 
relação com os espaços e nos diálogos estabelecidos com seus 
pares. Além disso, esse campo de saberes pode favorecer que 
inúmeras questões emerjam, considerando o contexto ao qual 
as crianças estão inseridas, na instituição educacional ou fora 
dela. Diante disso, o presente texto é o resultado de uma 
pesquisa qualitativa desenvolvida em uma instituição de 
Educação Infantil no campo, localizada ao Sul de Minas Gerais 
e pautada em pressupostos pós-estruturalistas. Trata-se, 
portanto, de um estudo com o intuito de problematizar as 
mediações docentes envolvendo as linguagens artísticas e 
identificar como as artes permitem (ou não) a problematização 
de questões atinentes à produção das identidades e das 
diferenças por crianças de 4 e 5 anos de idade.  
 Sobre o mote, Tomaz Tadeu da Silva (2000) aponta que 
a partir das ‘políticas das diferenças’ as identidades/diferenças 
são produzidas no contexto das relações de poder que 
atravessam os sujeitos. Para o autor, a identidade é a norma, 
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ou seja, aquilo que “eu sou” e a diferença é “o outro”, ou aquilo 
que eu não sou. Parece simples, mas os sistemas simbólicos 
que produzem significados para a construção das identidades 
e, consequentemente, para um processo de diferenciação, 
trazem consigo complexidades, sobretudo em relação às 
infâncias. 
 Perante o referido interposto investigativo, a 
metodologia utilizada baseou-se na abordagem 
problematizadora pelo fato de poder evocar as potencialidades 
das artes na direção de incitar reflexões acerca da corporeidade 
e fomentar caminhos estéticos possíveis envolvendo diálogos 
com as crianças, ou seja, um percurso construído com elas. É 
oportuno dizer ainda que, para nos referirmos às crianças, os 
nomes utilizados serão fictícios, visando preservar a identidade 
de cada participante da pesquisa.  
 A organização textual ocorrerá por intermédio de ‘cenas’ 
que eclodirão os enunciados das crianças, trazendo temáticas 
que dizem respeito aos marcadores sociais das diferenças, à 
prática pedagógica e formação docente para lidar com assuntos 
considerados espinhosos por muitos/as profissionais da 
Educação Infantil. Partimos, então, para o esforço interpretativo 
do primeiro cenário. 
 
Do bidimensional ao tridimensional: escultura e corpos 
em cena 
 
 Na ambiência do estudo em tela, inicialmente chegamos 
à sala de atividades buscando oportunizar o encontro das 
crianças com as artes, razão pela qual fechamos as cortinas e 
projetamos imagens de esculturas por intermédio do multimídia, 
a fim de que elas pudessem curiosamente apreciá-las. 
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Escultura 1 
Mestre Abias 

Escultura 2 
Escultura Olímpica 

 

 

 

 
 

Fonte: Revista 

Continente, 2018. 

Fonte: Colégio Rio 

Branco, 2016. 

 

Escultura 3 
Mulher do pote 

 

 

Fonte: G1 – Pernambuco, 2013. 
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Escultura 4 
Ídolo – Victor Brecheret 

 
Fonte: O Globo, 2018. 

 

Escultura 5 
Brincadeiras de Criança – Ivan 

Cruz 

 
Fonte: Wikimapia, 2017. 

 
 Nesse processo de descoberta, os/as pequenos/as 
começaram a interagir com as esculturas projetadas, imitando 
gestualmente a posição dos objetos e das pessoas retratadas 
nas obras, questionando sobre os materiais utilizados e os 
significados de cada uma delas. Compreendemos, nesse 
contexto, o corpo como extensão da arte e as crianças como 
seres de possibilidades. Nesse cenário de exploração, elas 
começaram simultaneamente a interagir com a luz da projeção 
e suas sombras, o que permitiu o desenvolvimento do processo 
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de criação artística, a expressão de diálogos, gestos e olhares 
que nos levaram a refletir sobre a produção das 
identidades/diferenças no contexto da instituição investigada.  
 As cenas subsequentes que serão apresentadas 
produziram sentidos, significados e representações das relações 
de poder que foram estabelecidas naquele espaço-tempo, 
principalmente entre as crianças. 
 
Cena 1 – “É menino porque tem calça!”: questões de 
gênero na análise de esculturas 
 

Na esteira do processo formativo com as crianças, 
convém destacar que as imagens das esculturas projetadas 
fomentaram questões de gênero pelas crianças durante as 
apreciações estéticas realizadas, em especial no que concerne 
às “formas” representadas, conforme podemos observar no 
quadro abaixo. 
 

Escultura 4 
Mediador: Será que a pessoa desta foto é de verdade? 
Di Cavalcanti: Não! Ela está em estátua! 
Mediador: E o que mais vocês estão vendo nesta foto? 
Lasar: Uma moça. 

 
 Após tal diálogo, o grupo de crianças se silenciou por 
algum tempo buscando justificar a afirmação de que a escultura 
era de uma mulher. Mesmo identificando um momento 
importante para problematizamos, resolvemos deixar que elas 
refletissem e negociassem as suas impressões e argumentos. 
 

Escultura 3 
Mediador: E essa aqui? 
Portinari: Uma moça também! 
Mediador: Como você sabe que é uma moça? 
Rosana: Porque nasce menina ou menino 
Mediador: Mas porque é uma menina? 
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 Constatamos na resposta emitida por Rosana a respeito 
de que as pessoas já “nascem menina ou menino”, a 
prerrogativa da divisão biológica dos sexos, como se o tornar-
se homem ou mulher se restringisse a uma questão fisiológica. 
Nesse sentido, bastaria nascer com vagina para ser reconhecida 
como mulher, e com pênis para ser identificado como homem. 
Sobre o conceito de sexo, Nogueira (apud ZORKOT, 2015) 
aponta que seu entendimento decorre de um processo 
classificatório proveniente da anatomia humana. Assim, o 
indivíduo é concebido macho ou fêmea de acordo com os 
cromossomos expressos em seus órgãos genitais, contudo o 
gênero não é visto como: 
 

[...] um simples signo físico ou biológico, 

pelo contrário, aponta para aspectos 
culturais e sociais das relações entre os 

sexos. Portanto, independente do sexo, um 
ser humano pode ter o gênero de 

masculino, feminino ou ainda outras 
identidades de gênero possíveis, pois o 

gênero é uma construção ideológica que 

envolve processos de configuração de 
identidades, definições de papéis e funções 

sociais, construções e desconstruções de 
representações e imagens, diferentes 

distribuições de recursos e de poder 

(ZORKOT, 2015, p. 86). 

 
 Sob o espectro desse debate, cabe assinalarmos ainda 
que as texturas capilares existentes brotaram no diálogo com o 
grupo como um marcador significativo do binarismo 
masculino/feminino, consoante podemos identificar a seguir. 
 

Escultura 2 
Rosana: Um homem! 
Mediador: Por que é um homem? 
Portinari: Por causa da cabeça! 
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Mediador: Mas mulher também tem cabeça! 
Di Cavalcanti: Mas homem não tem cabelo! 
Mediador: Os homens não têm cabelo? 

 
 Outros elementos foram surgindo na composição das 
hipóteses pelas crianças, a fim de que pudessem desvendar o 
grande mistério das esculturas: as pessoas retratadas eram 
meninos ou meninas? Vale refletir sobre o esforço que elas 
empreenderam para identificar às questões de gênero ao 
estabelecerem diálogos sobre as esculturas, com destaque para 
os aspectos corporais percebidos e as vestimentas constatadas 
nas obras.   
 

Escultura 5 
Mediador: Onde essas pessoas estão? 
Rosana: Na cidade, brincando de roda! 
Rafael: As meninas estão de vestido e os meninos 
de bermuda! 
Mediador: Mas as meninas não podem usar bermuda? 
Portinari: Pode! 
Mediador: Mas então, por que é menino? 
Di Cavalcanti: Porque ele é homem! 

 
 Na interação acima podemos constatar a reprodução de 
discursos normalizantes pelas crianças, mas que igualmente 
escutamos de muitas pessoas adultas. Discursos esses 
pautados no binarismo, na classificação do que pode ou não 
para ser homem ou mulher, sobretudo, no que tange aos 
supostos papéis sociais instituídos. Tal argumento também se 
repetiu ao apreciarem a escultura 1. 
 

Escultura 1 
Rosana: “É um osso!”. 
Di Cavalcanti: “É menina!”. 
Rosana: “Não! É menino, porque tem calça!”. 
Anita: “Mas eu estou de calça!”. 
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 Como é possível perceber, Anita começou a inquietar-se 
com a discussão desenvolvida pela turma, tendo em vista que 
ela estava vestindo uma calça, vestuário “específico para 
meninos”, conforme os enunciados que circulavam naquele 
momento. Dialogando com essa cena, Guacira Louro (2000, 
p. 8-9) amplia nosso escopo de análise ao ressaltar que: 
 

Por meio de muitos processos de cuidados 

físicos, exercícios, roupas, aromas, adornos, 
inscrevemos nos corpos marcas de 

identidade e, consequentemente de 
diferenciação. Treinamos nossos sentidos 

para perceber e decodificar essas marcas e 

aprendemos a classificar os sujeitos pelas 
formas que eles se apresentam 

corporalmente, pelos comportamentos e 
gestos que empregam e pelas várias formas 

com que se expressam. 

 
 Ao ampliarmos as categorias de diferenciação na ordem 
dos discursos, esses atravessamentos vão além daqueles que 
emergiram nas análises das esculturas pelos pequenos. Cores, 
traços, gestos, coreografias de ser e pertencer aos espaços são 
utilizadas para determinar de forma dicotômica o gênero e a 
sexualidade das crianças a partir de uma concepção biológica, 
isto é, ou você nasce menino ou menina (LOURO, 2000). 
 
Cena 2 – “Meu cabelo não aparece”: sombras que 
revelam identidades. 
 
 Dando continuidade à prática artística, as crianças se 
envolveram com a atividade de tal forma que as expressões 
produzidas durante esse contato nos intrigaram e, por isso, 
convidamo-las para o processo de criação de esculturas por 
meio das sombras projetadas. No decurso da proposta, Rosana 
e Portinari se inquietaram com assombras de seus cabelos, 
mudaram de posição, sacodiram a cabeça e chegaram à 
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seguinte conclusão: 
 

Portinari: Meu cabelo não aparece! 
Mediador: Por que será que ele não aparece? 
Portinari: Ele é cortadinho! 
Mediador: Você está vendo suas tranças na 
sombra? Elas são lindas! 
Rosana: Elas aparecem só se eu virar de lado! 

 
Turma interagindo com as esculturas 

   
 

Portinari Rosana 

  

Fonte: Do autor (2019). 
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 Observamos novamente a temática sobre o cabelo 
envolvendo duas crianças negras, motivo pelo qual podemos 
presumir a importância desse aspecto corporal na constituição 
das identidades infantis. Há uma tendência, segundo Nilma Lino 
Gomes (2002), das crianças negras negarem, diminuírem e 
minimizarem o fato de terem cabelo crespo, haja vista que essa 
é considerada uma tática de adaptação à norma. Nesse sentido, 
corroboramos com Anete Abramowicz et al. (2012, p. 131): 
 

Tudo que é ligado ao negro é silenciado na 

escola, um silêncio que corresponde à 

inexistência, e não simplesmente ao ato de 
calar-se, omitir ou abafar; é como uma 

maneira de não ver, de relegar, um “pacto” 
que não deve ser quebrado, pois senão 

teríamos que refazer o currículo, refazer a 
escola. 

 
 Defendemos, portanto, uma instituição educativa que 
contemple a politização das diferenças, com propostas 
pedagógicas que não se reduzam à perguntas essencialistas 
sobre o que é ou não algo, mas que vá além, problematizando 
as dicotomias existentes na sociedade (CAMARGO, 2012). No 
caso específico da dimensão étnico-racial, Abramowicz et al. 
(2012) ressalta que determinadas concepções e valores das/os 
profissionais envolvidas/os com crianças podem ampliar mais 
ainda a lacuna da desigualdade.  
 Com efeito, compreendemos que a mídia atua 
simultaneamente de forma ativa na veiculação e construção de 
imagens e ideais estéticos que acabam fortalecendo o grupo 
racial branco e estigmatizando negativamente os negros. De 
acordo com a autora: 
 

[...] aos 4 anos de idade, as crianças já 

passaram por processos de subjetivação 

que as levaram a concepções já arraigadas 
no nosso imaginário social sobre o branco e 
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o negro e, consequentemente, sobre as 
positividades e negatividades atribuídas a 

um e a outro grupo racial (ABRAMOWICZ et 
al, 2012, p. 131). 

 
 Perceber os corpos, vivenciá-los e libertá-los das 
amarras das desigualdades passam a ser questões que 
garantem os direitos básicos das crianças em uma rede de 
proteção na qual as instituições educacionais exercem um papel 
fundamental. Dito isso, seguimos na próxima sessão com a 
interpretação das produções das crianças na busca de desvelar 
as prospectas redes de significações. 
 
Cena 3 – Revelações das corporeidades na modelagem 
de argilas 
 
 Compreender e conectar à cultura da infância, 
desencadeando processos criativos que consideram a criança 
como agente ativo nesse percurso é desafiador. Por essa razão, 
conduzimos nossa atividade a partir dos enunciados, dos 
diálogos e expressões dos/as pequenos/as. Para muitas/os 
delas/es o momento de esculpir a argila foi de introspecção, 
visto que as expressões durante o fazer artístico evidenciaram 
os próprios conflitos e inquietações decorrentes das 
experiências anteriores com as sombras e com o próprio espaço 
educacional. Dessa maneira, seguem alguns registros de tais 
produções: 
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Fonte: Do autor (2019). 

 

 Nossas reflexões acerca das esculturas acima irão 
centralizar-se em dois pontos específicos que se engalfinham à 
temática das sexualidades, isto é, as sensações e as percepções 
corporais. Para Michel Foucault (1988) a sexualidade é um 
“dispositivo cultural”, uma “construção histórica”: 
 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um 

dispositivo histórico: não a realidade 
subterrânea que se apreende com dificuldade, 

mas à grande rede da superfície em que a 
estimulação dos corpos, a intensificação dos 

prazeres, a incitação ao discurso, a formação 

dos conhecimentos, o reforço dos controles e 
das resistências, encadeiam-se uns aos 

outros, segundo algumas estratégias de saber 
e poder (p. 116-117). 

 
 A sexualidade é uma construção histórica e um dispositivo 
cultural justamente porque nos forja, nos configura, nos produz, 
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sobretudo, no que diz respeito ao nosso corpo, suas sensações, 
desejos, prazeres e viveres. Uma pedagogia voltada à educação 
para as sexualidades nas infâncias é composta por práticas 
pedagógicas que contemplem as crianças e “suas dúvidas, seus 
afetos, seus prazeres, sua criatividade e sua capacidade 
expressiva viabilizada pelo corpo” (REIS, 2016, p. 69). 
 Ao contrário do senso-comum, com base em 
conhecimentos científicos defendemos que o trabalho com a 
sexualidade na educação de crianças não se centraliza no sexo, 
ou ato sexual, mas se baseia em sensações, experimentações, 
texturas, expressões e autoconhecimento corporal (REIS, 
2016). Como podemos avaliar, muitas crianças representaram-
se corporalmente sem pescoço, sem a região do quadril e até 
mesmo por meio de apenas uma esfera feita com o mínimo de 
argila. Essas foram as representações tridimensionais possíveis 
produzidas por elas em relação ao próprio corpo, 
consequentemente, no que se refere a sua imagem corporal 
(imagem que tem de si). Mas, por quais motivos as crianças 
representaram os seus corpos daquela forma? 
 Obviamente que a dimensão etária deve ser 
considerada, porém, é preciso enfatizar que toda experiência 
corporal atua diretamente na ampliação do conhecimento de si, 
por efeito, do trabalho voltado às sexualidades na infância. Por 
isso mesmo, também devemos assumir o compromisso ético-
político para com uma educação para a sexualidade que 
englobe, inclusive, os cuidados e a proteção com o corpo. 
Embebidos dessa entrega e responsabilidade com as crianças 
que encetamos diálogos com a última cena. 
 
Cena 4 – “Do meu corpo eu cuido e protejo”: 
sexualidades e identidades no diálogo entre escultura e 
literatura 
 
 Para transcender a experiência artística que envolveu a 
produção de esculturas pela turma, buscamos ampliar o diálogo 
com a literatura infantil ao inserir na proposta em tela a leitura 
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do livro “Do meu corpo eu cuido e protejo” (2014), elaborado 
por Tina Xavier. Ao levar essa obra e a sua história à baila, além 
da intermediação dos corpos produzidos com argila, os 
pequenos/as puderam dialogar e refletir sobre a importância do 
cuidado com os próprios corpos. Ora, se a identidade é 
construída no âmbito das relações sociais e culturais, ao 
dialogarmos com crianças a partir de artefatos culturais também 
produzimos significados a respeito das identidades/diferenças. 
Para Xavier Filha (2012, p. 161) os artefatos culturais 
“produzem significados, ensinam determinadas condutas às 
meninas e aos meninos e instituem a forma adequada e ‘normal’ 
para a vivência da sexualidade e da feminilidade ou 
masculinidade”. 
 Conforme a autora, uma vez que são atribuídos sentidos 
e significados aos corpos, as crianças (e educadoras), a partir 
das imagens, histórias, músicas e outros aparatos podem 
escrutinar os seus respectivos cotidianos, tornando possível 
uma educação para a sexualidades que combata e previna às 
violências contra as infâncias. 
 Apesar da amplitude do conceito de educação corporal, 
em grande medida as abordagens de trabalho observadas se 
restringiram aos hábitos de higiene, como é possível identificar 
no registro abaixo: 
 

Mediador: Como podemos cuidar do nosso corpo? 
Tarsila: Escovando os dentes! 
Portinari: Brincando... 
Rafael: Tomando banho! 

 
 No caso do livro utilizado, a linguagem e as ilustrações 
trouxeram cenas do cotidiano da criança e tiveram como 
objetivo “mediar a discussão sobre o corpo e construir a 
possibilidade de autocuidado e autoproteção pela própria 
criança” (XAVIER FILHA, 2016, p. 144). Alguns pressupostos em 
relação ao trabalho docente com os/as pequenos/as são 
elencados pela autora, vale dizer, muito pertinentes: 
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1) o corpo pertence à criança; 2) a 
criança tem direito de conhecer o próprio 

corpo; 3) a criança pode receber carinho, 
mas cabe só a ela fazer carinho em 

determinadas partes do corpo; 4) o 

segredo deve ser ponderado; 5) a criança 
deve se cuidar e proteger, mas sobretudo 

deve ser cuidada e protegida (p. 144). 
 

 Com uma linguagem escrita e visual de fácil acesso, o 
livro foi envolvendo e encantando o grupo de crianças, mas 
também recuperando discussões e aprendizagens pretéritas. 
Ocorre que elas dialogaram sobre as personagens da história, 
elencando semelhanças e distinções e, em algumas situações, 
silenciando diferenças latentes. Entretanto, cabe anotar que 
notadamente surgiram dizeres não pejorativos em relação à 
prática de futebol por meninas, o cabelo crespo e outros 
marcadores das identidades/diferenças ocultados em 
momentos anteriores. 
 No contexto da Educação Infantil, ao acionar esses 
aparatos culturais, a professora oferece condições de diálogo, 
de ampliar sua aproximação com a realidade de cada criança, 
de conhecê-la em suas preferências, medos, desejos, 
curiosidades. As imagens, cores e palavras “presentes em obras 
voltadas às crianças podem provocar uma conexão entre 
práticas no processo de ensino, aprendizagem, ludicidade, 
brincadeiras e assim potencializar o processo educativo” 
(BERNARDO, 2019, s/p). 
 Essas inquietudes e as várias expressões das crianças 
frente ao artefato apresentado nos provocaram desequilíbrio, 
insegurança e reflexões profundas acerca do trabalho 
pedagógico na Educação Infantil. Acima de tudo, essa 
experiência relativa à articulação entre escultura e literatura 
convidou-nos a lidar com as situações incômodas resultantes do 
trabalho pedagógico, a mergulhar nas expressões das crianças 
e a caminhar na luta pelas infâncias na garantia de seus direitos. 
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Quais serão as próximas cenas? 
 

 Não buscamos trazer respostas com esse texto. 
Compreendemos a importância das interrogações que surgiram 
em cada expressão produzidas pelas crianças, além das 
situações vividas que nos dedicamos a interpretar no âmbito do 
estudo em questão. Decerto que elas têm voz, porém, muitas 
pessoas adultas ainda questionam, duvidam e ignoram isso, ao 
passo que as singularidades e os detalhes que compõem as 
suas relações para com o mundo e com outros sujeitos nos 
levaram a perguntar se realmente as escutamos de maneira 
ética, justa e sensível. 
 Destacamos que para lidar com a complexidade das 
representações que foram produzidas historicamente no que 
concerne à infância, foi necessário empreendermos um esforço 
epistêmico na direção da desconstrução de nossa própria lógica 
adultocêntrica, o que implicou em nos arrancarmos de nós 
mesmos, descentrarmo-nos do nosso próprio “eu”. 
 Tão desafiador quanto fazer pesquisas com crianças e 
não sobre crianças é tecer essa poética em uma escrita que 
releva as miudezas e as sensibilidades que envolvem o trabalho 
docente e da pesquisa. Trazer as artes como potencializadoras 
dos percursos e experiências de tais sujeitos com a 
corporeidade e espaços que ocupam é também enfatizar a 
importância dos questionamentos, das dúvidas e reflexões que 
emergem das vivências. Christina Fornaciari (2018, p. 279) 
contribui com tais discussões ao afirmar que 
 

[...] é possível produzir arte que não está 

propriamente em busca de respostas, mas 
em busca de processos, pensamentos e 

formas de convívio que possibilitem aos 

indivíduos e sociedades uma ampliação de 
sua consciência, de sua sensibilidade para 

com o outro e para consigo mesmos. 
 

 A mediação dessa experiência estética por meio das 
esculturas foi desencadeada pelos enunciados e expressões das 
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crianças em contato com as artes. As sombras, para além do 
bloqueio de raios luminosos, trouxeram visibilidade aos 
inúmeros questionamentos e inquietações dos/as envolvidos/as 
a respeito de si e dos outros. Por outras palavras, tal como 
Fornaciari (2018) nos diz, a arte possibilitou a ampliação da 
consciência e da sensibilidade relativa ao mundo.  
 Para reafirmarmos nosso compromisso ético-político 
com as infâncias, tecer outros questionamentos é necessário 
para escrevermos as próximas cenas com mais sensibilidade, 
escuta e compreensão das culturas produzidas por crianças. 
Assim, retomamos a curiosidade epistêmica encetada pelos/as 
pequenos/as envolvidos/as no que se refere a classificação do 
que é de menino e de menina, seja nas brincadeiras ou em 
situações diversas do cotidiano educativo. Como abordar 
intencionalmente as desigualdades étnico-raciais no contexto 
da Educação Infantil, em especial, a dimensão estética das 
diferentes texturas de cabelo? Em relação à dimensão das 
sexualidades, qual o papel dos/as professores/as? Como as 
artes podem proporcionar o encontro das crianças com 
questões atinentes à constituição das identidades/diferenças?  
 Márcia Gobbi (2009) nos ajuda a pensar a respeito das 
mencionadas perguntas ao defender que as artes permitem a 
expressão de uma realidade interna e subjetiva pelas crianças. 
Aliado às narrativas produzidas ao longo do processo de 
pesquisa, o fazer artístico com os/as pequenos/as constitui-se 
em importante fonte de registro para nos aproximarmos das 
cenas analisadas. Conforme a autora: 
 

Enquanto alguém que olha, interpreta e 
analisa, portanto, atribui significado(s) às 

produções infantis, o pesquisador se 
posiciona, nessas ações, pautado pelos 

referenciais teóricos – metodológicos que 

orientam sua pesquisa. Portanto, não é 
único o olhar ao qual a expressão da criança 

está sujeita. (GOBBI, 2009, p. 111). 
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 A arte, conforme a autora, é considerada uma “forma de 
acesso ao universo da criança” (GOBBI, 2009, p. 111). Os 
marcadores sociais das diferenças estavam ali, impressos nas 
condutas e linguagens que aqueles corpos expressavam. De 
igual modo as desigualdades étnico-raciais, de gênero e as 
sexualidades pulsaram de maneira latente nas cenas que 
compuseram nossa investigação, porém, sabemos que ao 
mergulharmos nas artes, as religiosidades, as questões 
econômicas e outros aspectos são passíveis de virem à tona.  
 Em suma, essa é apenas uma das múltiplas 
possibilidades de assumirmos efetivamente o compromisso 
ético-político com às infâncias e a garantir os direitos de 
aprendizagem estética das crianças. Por essa razão, seguimos 
na defesa das artes como estratégia de resistência, sendo que 
no estudo aqui relatado procuramos pinçar nas ‘sombras das 
crianças’ os caminhos possíveis para vivenciarmos a estética 
com sensibilidade, acolhimento e escuta.  
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RESISTIR PARA EXISTIR – A ESCOLA E O DEBATE 
SOBRE CORPO, GÊNERO, CIÊNCIA E RELIGIÃO 

 
Fátima Lucia Dezopa Parreira 

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva 
 
 

Considerações iniciais 
 
 Na escola, pessoas circulam, compartilham saberes, 
aprendem e ensinam, trocam experiências, reinventam-se. 
Nela, a multiplicidade reverbera, as diferenças se apresentam, 
oscilam e inquietam. Por vezes, há consenso e em muitas outras 
conflitos, tensão e negociação. Tal espaço, rico de tantos 
meandros, aguça nossos sentidos e inspira a produção de 
conhecimentos na área da educação. Este capítulo, que é fruto 
de uma pesquisa de doutoramento 1 , tem a intenção de 
apresentar os discursos sobre sexualidade e gênero e 
problematizar as alianças, conflitos e tensões estabelecidas 
entre ciência e religião, a partir do relato de oficinas realizadas 
com estudantes secundaristas de uma escola pública na referida 
pesquisa.  
 Nos ocupamos, como professoras de Biologia e 
pesquisadoras da área da Educação, destas alianças, conflitos 
e tensões, especialmente, porque as vivemos na escola e na 
universidade e para além destes espaços. Porque temos 

                                                           
1 A referida pesquisa de doutoramento gerou a tese: PARREIRA, Fátima Lucia 
Dezopa. Ciência, gênero, sexualidade e religião: alianças, tensões e 
conflitos no ensino de Biologia. 2019. Tese (Doutorado em Educação), 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: 
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28778 

https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28778
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experimentado seus efeitos nos modos como nosso país tem 
sido disputado, nos modos como temos visto, ouvido, sentido 
os processos reguladores e definidores de quais saberes, 
conteúdos, temas importam a serem ensinados, aprendidos, 
discutidos.  
 Nossas referências teórico-metodológicas são autoras e 
autores que ao estabelecerem a crítica, ao formularem 
denúncias sobre os processos colonizadores, desvelam as 
estratégias, mecanismos e modos de funcionamento que 
alimentam as dores e as tristezas do mundo e dos corpos.  
 
Escola – ciência, religião, gênero e o dispositivo de 
sexualidade 
 
 Embora a laicidade esteja definida como princípio 
orientador do Estado, como o princípio de respeito à liberdade 
de crença e este é regulado pela admissão de que toda pessoa 
humana é cidadã, e, nesta condição não pode sofrer nenhuma 
exclusão de processos educativos, políticos, culturais, culturais 
e detrimento de sua identidade de gênero, orientação sexual, 
conformação corporal, pertencimento étnico-racial e religioso, 
no Brasil, tem se intensificado processos de vigilância sobre os 
corpos, os gêneros e as sexualidades assentados em discursos 
de ordem religiosa e moral, com intencionalidades políticas, 
econômicas e sociais, culturais monolíticas.  
 Discursos que operam na contramão da laicidade e da 
admissão das diferenças pelo Estado e por outras instituições 
sociais. Discursos que colocam em funcionamento um conjunto 
de mecanismos e procedimentos de vigilância sobre o que se 
diz, o que se pensa, o que se escreve, como se pensa e escreve 
sobre os corpos, os sexos, os gêneros e a sexualidades. 
Discursos produzidos e movimentados por instituições e grupos 
neoconservadores de extrema direita. Grupos que abrigam 
pessoas de várias classes sociais, mas que tem sido produzido 
por pessoas de setores que política e economicamente possuem 
alvos distintos, se aliam na operação dos modelamentos da 
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ordem geopolítica ultra neoliberal, portanto, excludente.  
 As aproximações entre os diversos interesses são 
definidas por meio de slogans que alcançam as pessoas e 
grupamentos social, política e economicamente desfavorecidos. 
Estes slogans fazem funcionar, discursivamente, o apelo à 
defesa de um tipo particular de família - aquela sustentada 
pelas relações de parentesco fixadas na hereditariedade gênica; 
a defesa da binaridade de gênero e da heterossexualidade, 
tornando pecado, monstruosidade, doença toda e qualquer 
construção e/ou vivência e experiência de corpo sexualidade e 
gênero destoantes das normas impostas. Não por acaso, o 
processo de racialização dos corpos e de alijamento social, 
cultural e econômico é mantido como importante motor de 
hierarquização, determinação do que pode viver e do que pode 
morrer. Isso significa que as expressões étnico-raciais, tanto no 
campo do transcende quanto do imanente são 
permanentemente colocadas sob suspeita. Essa suspeição é 
evocada quando assistimos aos ataques às culturas e 
expressões religiosas diversas da norma cristã, por exemplo; 
aos ataques às manifestações e expressões de culturas que dão 
a ver e a pensar a vida e as vivências dos corpos que 
violentados, colonizados, escravizados; aos ataques aos grupos 
de pesquisadores/as e outros/as agentes sociais e culturais que 
se contrapõem à logica binária, racista, elitista, 
heteronormativa, sexista, cristã. 
 Em nome da defesa de certos preceitos religiosos, 
grupos radicais, neoconservadores de extrema direita, pelo 
poder político que, efetivamente, alguns/mas de suas 
representantes construíram, impõem suas pautas. Pautas que, 
por exemplo, sustentam a heteronormatividade como norma a 
ser seguida, obedecida e acatada por todos e todas, e, as suas 
principais representantes, estão associados a acordos e grupos 
financeiros, ao mercado econômico. Neste cenário, a educação 
escolar é disputada. Não por acaso a escola é a instituição que 
não é esquecida nem abandonada por estes setores e grupos. 
E isso assim se configura, a nosso ver, porque esta é a 
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instituição produzida pela Modernidade cuja tarefa precípua é 
disciplinar, governar e controlar os corpos; torná-los produtivos. 
 Parece-nos que é preciso tomarmos Kant, que no século 
XVIII, afirmava ser a escola pensada como principal 
instrumento e instituição de educação das massas. Instituição 
pela qual seria possível tornar os selvagens civilizados, ou seja, 
capazes de obediência e de reprodução das normas 
estabelecidas. Assim, a produção do conhecimento que toma o 
corpo, o gênero e a sexualidade como produções políticas, 
interessadas, produtoras de ideias sobre o que é e o que pode 
ser o humano, não interessa a quem se coloca na tarefa de 
tecer vidas recortadas, parciais, natimortas. Este cenário 
remete ao que Ricardo Mariano (2011) denomina “Laicidade à 
Brasileira”.  
 

A laicidade estatal no Brasil não somente 

não dispõe de força normativa e 
ascendência cultural para promover a 

secularização da sociedade e para assegurar 

sua própria reprodução, como tem sido 
acuada pelo avanço de grupos católicos e 

evangélicos politicamente organizados e 
mobilizados para intervir na esfera pública 

(MARIANO, 2011, p. 254).  

 
 Com essas considerações, o autor defende que as 
denominações religiosas aparelhadas pelo seu enorme poder 
financeiro, midiático e, neste século XXI, político-partidário, têm 
estendido suas garras para os diversos campos da sociedade 
brasileira. Agenciamentos cujas origens localizam-se no próprio 
poder público e permitem essa expansão. Para Mariano (2011), 
esse modelo de laicidade parcial, aproxima-se do modelo que 
ocorre em países católicos do sul da Europa, como em Portugal, 
Espanha e Itália.   

Para estes grupos conservadores, a família está 
ameaçada pelo espectro do que supõem ser uma doutrinação 
ideológica das crianças, adolescentes e jovens, submetidos ao 
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que nomeiam “ideologia de gênero”, nas escolas.  Para além 
de ideias próprias de um campo filosófico, religioso ou político, 
dentre outros, a doutrina é distinguida por Foucault (2014a) 
como um procedimento de controle do discurso atuando tanto 
sobre os enunciados quanto sobre o sujeito falante. A doutrina 
é o elo entre discurso e sujeito falante. Para estres grupos, que 
realizam a crítica a liberdade de docência, professores e 
professoras, por meio desta, doutrinam e, assim, estabelecem 
discursos sobre sexualidade e gênero nas escolas que se 
contrapõem aos discursos hegemônicos. Desse modo, a saída 
apresentada e formulada pelos grupos neoconservadores é a 
regulação e limitação do acesso dos/as estudantes a estudos de 
corpo, gênero e sexualidade que operem ou que questionem a 
norma. Estes grupos dão-se a conhecer como doutrinadores de 
uma moral conservadora, no próprio movimento de crítica à 
doutrinação que denunciam acontecer no sistema de ensino. 
 Imiscuindo-se ao discurso da doutrinação para compor 
uma trama capaz de sustentar e proteger o conservadorismo, 
apresenta-se em cena o slogan da “ideologia de gênero”. Com 
ele, vimos emergir movimentos que além de estabelecer 
processos de vigilância e punição sobre as escolas e a ação 
docente, inibiram e coibiram professores e professoras no 
exercício da docência. A esse respeito, assim se manifesta 
Rogério Diniz Junqueira: 
 

Os interessados no assunto são concordes 
em afirmar que o nebuloso sintagma 

“teoria/ideologia de gênero”, com suas 
variações é uma invenção católica que 

emergiu sob os desígnios do Conselho 

Pontifício para a família e de conferências 
episcopais entre meados da década de 1990 

e início dos 2000. Nos anos seguintes, o 
sintagma espraiou-se em forma de um 

poderoso slogan, incendiando a arena 

política de dezenas de países, ao catalisar 
manifestações virulentas contra políticas 
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sociais, reformas jurídicas e ações 
pedagógicas voltadas a promover direitos 

sexuais e punir suas violações, enfrentar 
preconceitos, prevenir violências e 

combater discriminações (hetero)sexistas. 

(JUNQUEIRA, 2017, p. 26-27). 

 
 Amplamente influenciadas pela pauta de combate à 
“ideologia de gênero”, reconhecida por Junqueira (2017) como 
um “rótulo político” (p.27), bancadas legislativas que se 
assumem como religiosas protagonizam ataques ao debate de 
sexualidade e gênero nas escolas. Contudo, estas bancadas 
atacam além das conquistas dos movimentos feministas, 
LGBTQI+ e da democracia, a soberania do território brasileiro. 
Estes grupos são os mesmos que se contrapõem às conquistas 
trabalhistas, ao estado democrático e de direito, às lutas e 
bandeiras sindicais e dos movimentos sociais, à laicidade, à 
defesa de todas as vidas. Eles se aliam aos mecanismos de 
privatização, redução da ação do Estado, gerenciamento, 
qualidade total, e, obviamente, aos mecanismos de produção 
de um estado gerencialista que acolhe aos ditames ultra 
neoliberais que cortam gastos com políticas sociais, que 
revitalizam cada vez mais a privatização dos serviços públicos, 
que se contrapõem a taxação das grandes riquezas, que 
entrega as reservas naturais do país nas mãos dos grandes 
conglomerados financeiros e internacionais. Assim, a 
precarização da escola e da educação ocorre em via dupla: de 
um lado com os cortes de verbas e, de outro, com a 
simplificação e redução dos conhecimentos sobre os corpos e a 
produção histórica, política, econômica, científica e cultural do 
humano. 
 A educação escolar, nesse sentido, acontece no cenário 
de amalgamados discursos de produção de subjetividades com 
base no alinhamento genitália-sexualidade-gênero. Entre a 
devoção religiosa, a laicidade do Estado e a objetividade da 
ciência, a proposição que vemos ascender é a de um modelo de 
educação escolar que contribui para a reprodução e 
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maximização do já acordado e estabelecido pela ordem 
neoliberal e conservadora que nega as diferenças e as 
multiplicidades.  
 No tópico que segue descrevemos os/as participantes 
das oficinas das oficinas e o que eles e elas nos ensinaram sobre 
o arranjo corpo-gênero- ciência e religião. Ou, motivos para 
perdermos a esperança - as fissuras, rupturas com o já dado 
permitem a passagem para planos de resistências, para o que 
escapa, para a ousadia da quebra das normas e da admissão 
de formas de existências múltiplas. 
 
Adolescentes da escola – quem são? 
 
 Participaram das oficinas 55 estudantes de uma escola 
pública de ensino médio, da rede estadual de Minas Gerais: 32 
garotas e 23 garotos, segundo autodeclaração. Com idades 
entre 15 e 21 anos, na tese e neste texto, seus nomes foram 
substituídos por nomes de personagens da literatura brasileira. 
Estas/es estudantes foram agrupadas/os em três grupos, de 
acordo com o turno que frequentavam na escola. Cada grupo 
participou de 02 oficinas. Na primeira oficina, de cada grupo, 
foram apresentadas frases com as quais os/as estudantes 
poderiam concordar, discordar ou não se manifestar. Para 
tanto, bastava erguer um dos cartões colorido, previamente 
distribuído: verde, em caso de concordância; vermelho, em 
caso de discordância e amarelo, caso optasse por não se 
manifestar. Os resultados foram anotados e apresentados na 
segunda oficina, para a discussão em grupo.  
 Na primeira oficina, foi solicitado inda que os/as 
estudantes se manifestassem quanto à adesão ou não a alguma 
denominação religiosa, e as manifestações podem ser assim 
expressas: 20% evangélicos/as; 16% se católicos/as, 7% 
espíritas kardecista; 6%, umbandistas; 40% sem religião; e, 
11% não se manifestaram.  
 Entre os/as estudantes sem religião, 01 se declarou 
ateu, 02 se declararam deístas e 01, agnóstica; os/as demais 



 

83 

afirmaram-se cristãs ou crentes em Deus, mas sem religião. 
Entre os/as estudantes que optaram por não se manifestar, 
eles/as afirmaram: “Não sei responder”; “Minha família é 
católica”; “Minha família é espírita kardecista e umbandista”; ou 
“Eu prefiro não responder”. Havia, portanto, pessoas que 
hesitaram na resposta e se referiram à religião da família, mas 
não manifestou adesão a uma religião. 
 Estar fora, ocupar um lugar que não é o mesmo dos/as 
outros/as integrantes da família, indica para a assunção de 
escolhas pessoais. Nas conversas, durante as oficinas, os/as 
estudantes forneceram pistas sobre o porquê do descolamento 
da religião da família. É o caso do estudante Fernando: “Eu era 
evangélico, mas me afastei da igreja por causa da sexualidade 
mesmo”. Com esta declaração, ele revela a uma possível recusa 
da religião à homossexualidade.  
 Fabiano, que afirmou ter sido criado em família católica 
e passado “por todas as fases da igreja, como a catequese, a 
crisma e tal”, revela: “Aí, chegou uma hora da minha vida que 
eu decidi não seguir mais os dogmas. Porque é uma questão 
social da coisa, isso é uma espécie de prisão da pessoa”. Para 
justificar sua posição, Fabiano afirma ter se recusado a cumprir 
normas impostas pela igreja, de que, por exemplo, só é 
permitida relações sexuais após o casamento. Para Fabiano, a 
igreja não deve se ocupar disso, esse campo pertence às 
escolhas de cada um/a, com base em diferentes 
conhecimentos, inclusive científicos.  
 Bento, que participava da discussão, apontou para o 
preconceito que as religiões direcionam contra pessoas que 
fogem aos padrões estabelecidos por ela, e Lívia relatou: “Já fui 
evangélica, eu saí muito dessa religião por conta disso, você 
não podia usar uma calça apertada, usar uma blusa decotada, 
todas essas questões. E quando eu fui para a Umbanda, lá a 
gente se sente à vontade [...]”. Silva, Santos, Licciardi e Paiva 
(2008), em estudo realizado com jovens adeptos de religiões 
afro-brasileiras (Umbanda e Candomblé), Católica e Evangélica 
Pentecostal, indicam que: 
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Rapazes e moças católicos entrevistados 
tinham mais dificuldade em falar de sua 

própria sexualidade, embora demonstrassem 
conhecimento sobre métodos contraceptivos 

e defendessem o uso do preservativo em 

desacordo com a posição oficial da Igreja 
Católica. Para os jovens evangélicos 

pentecostais, assim como para suas 
autoridades, o exercício da sexualidade deve 

ser prática permitida apenas no casamento, 
pois antes disso, sexo significa "pecado", 

"fornicação" (SILVA; SANTOS; LICCIARDI; 

PAIVA, 2008, p. 687). 

 
 Para as autoras e o autor, muitos/as jovens se 
consideram católicos, mesmo sem participarem dos rituais da 
Igreja e questionam algumas posições oficiais da instituição, 
como a restrição ao uso de contraceptivos. Jovens 
evangélicos/as pentecostais aderem mais vivamente às práticas 
da religião e às recomendações dos pastores. Nesse sentido, os 
discursos destes/as jovens, católicos/as e evangélicos 
pentecostais dizem de seus locais de exercício da fé: 
católicos/as evitam relatar experiências pessoais, mas não se 
furtam a dizer genericamente sobre sexualidade e, nesse 
exercício, podem fazer uso do discurso da prevenção às 
doenças e à gravidez na adolescência. Por sua vez, jovens 
pentecostais são pródigos ao falar de sexualidade, mas valem-
se do discurso da proibição, da recusa, do pecado. 
 O mesmo estudo aponta que jovens das religiões afro-
brasileiras consideram que a sexualidade faz parte das vivências 
experimentadas pelas pessoas e que devem estar 
condicionadas a fatores como maturidade, cuidados e prática 
consensual. Silva, Santos, Licciardi e Paiva (2008) consideram 
que jovens do Candomblé e da Umbanda apresentam maior 
afinidade, entre todos/as participantes da pesquisa, com o 
discurso científico da prevenção de doenças e da gravidez, 
assim como também se afinam ao discurso da valorização dos 
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direitos sexuais e reprodutivos. 
 Nesse sentido, o afastamento ou a mudança de adesão 
a uma religião podem ter várias motivações: as normas e regras 
referentes aos modos de conduta, ao vestuário; punições ou o 
preconceito direcionado a quem não adere às normas 
estabelecidas. Jovens que são e com a inquietude própria da 
juventude, alguns/as estudantes afirmaram não se submeterem 
às determinações da religião, que intentam ao controle de seus 
corpos. Esses/a jovens apontaram para brechas por onde 
buscavam escapar aos desígnios religiosos. Essas brechas 
podem conduzi-los a outras práticas, em outras denominações 
religiosas, ou podem afastá-los de vez da adesão a uma dada 
religião.  
 
Vozes da escola – o que dizem, como resistem os/as 
estudantes 
 
 Os/as adolescentes localizam as discussões de corpo e 
gênero na escola e, assim, solicitamos que se posicionassem 
sobre a histórica afirmação de que são nas aulas de Biologia as 
mais apropriadas para a discussão da sexualidade. 69% dos/as 
estudantes concordou com a afirmação, 25% discordaram e 6% 
não opinaram. Na discussão, Brás defendeu que na escola 
deveria haver uma disciplina voltada unicamente para o estudo 
da sexualidade, dada à sua importância. Todos/as os/as demais 
presentes discordaram de Brás, por entenderem que falar de 
sexualidade compete a qualquer momento de aula, a qualquer 
disciplina. Ao final, Brás concorda com os/as colegas. Porém, 
no debate de ideias, os/as estudantes apontam para 
interdições, limites dentro dos quais a discussão no espaço da 
sala de aula deve acontecer.  
 Bento argumenta: “Uma coisa que a gente precisa ter 
em mente é que não podemos discutir sexualidade tão 
abertamente porque, pra gente é tão pessoal”. Outras pessoas 
concordaram com Bento, que prosseguiu: “A gente tendo um 
pouco de tempo numa matéria como a Biologia é suficiente 
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porque a gente tem que aprender não a fazer tudo, mas sim, a 
prevenir de causar prejuízos na gente, como as doenças... essas 
coisas...”. Iracema e outras pessoas presentes concordam com 
Bento e destacam o papel da escola na prevenção às ISTs e à 
gravidez.  
 Com seus posicionamentos, os/as estudantes alocam a 
sexualidade, o gênero e o corpo ao espaço da anatomia, da 
fisiologia, do cuidado com a saúde. Esse corpo como o lugar da 
saúde ou da ausência dela, em consonância com modelos 
anatômicos pré-estabelecidos pela ciência é, segundo Elenita 
Pinheiro de Queiroz Silva (2010) o corpo disciplinado, 
controlado.  Corpo modelado pelo biopoder, que estabelece 
uma economia da saúde e da vida útil desejados pelo mercado, 
pelo capitalismo.  
 Além do discurso da saúde, da anatomia e morfologia, 
os posicionamentos dos/as estudantes avançam e, no decorrer 
da discussão propõem que na escola devem existir momentos 
“que estudam coisas críticas, coisas da vida” (Bento) e que 
tenham “alguma coisa a ver com a vida lá fora” (Flora). Instada 
a dizer sobre disciplinas escolares que têm a ver com essa vida 
lá fora, Flora cita Sociologia e Filosofia. Para os/as adolescentes, 
a vida da Biologia não é a vida que lhes compete viver, 
experienciar. Não há novidade no que eles e elas dizem. A 
novidade, está no fato de eles e elas reconhecerem o 
afastamento entre campos de saberes: Biologia x Sociologia x 
Filosofia. 
 Nas oficinas, os anseios por discussões numa 
perspectiva interdisciplinar emergiram. Quase sempre foram 
lembrados/as professores/as de Biologia ou de Sociologia, e, 
também docentes de Filosofia, Matemática, Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa. Os/as estudantes revelaram que, para mediar 
estas discussões, tão importante quanto a preparação e 
domínio do assunto é a postura de acolhimento e interesse 
dos/as professores/as em relação às suas demandas.  
 Gabriela se posiciona: “Nas aulas de Biologia, a gente já 
aprende sobre a prevenção, sobre as doenças e a gente não 
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aprende sobre os homossexuais, não falamos sobre isso”. 
Atenta e considerando a ausência das pessoas que fogem ao 
padrão heteronormativo, Joana também se manifesta, 
criticando o binarismo de gênero: “Sobre esse fato, que mulher 
tem corpo de mulher e homem tem corpo de homem, tem 
alunos que não se identificam com o próprio corpo, mulheres 
que não se identificam com o corpo de mulher”. Joana é 
participante ativa de oficinas e rodas de conversa que dizem 
dos corpos, gênero e sexualidade na escola e reivindica uma 
Biologia que vá além do binarismo de gênero e do seu 
alinhamento à genitália: “Então, se numa aula de Biologia for 
falado que esse é um fato e essa é a verdade, a pessoa vai ficar 
perdida. A Biologia é a melhor aula por conta disso, tem que 
falar que esta não é uma verdade. Tem pessoas que são 
diferentes”.  
 Gabriela e Joana denunciam como o dispositivo de 
sexualidade apagam existências, silenciam-nas em aulas, livros, 
planejamentos. O enfrentamento a esta realidade pode ser via 
educação para a sexualidade, pois possibilitaria ferramentas 
para o debate acerca dos preconceitos e da compreensão da 
escola como espaço de multiplicidades de expressões e modos 
de existências.  
 Trata-se, portanto, de uma tarefa política tornar o 
ambiente escolar um espaço de exercício da cidadania, onde 
estudantes e profissionais experienciem a democracia, a 
admissão e o acolhimento das diferenças.  
 
Ciência e religião alianças e tensões 
 
 Em se tratando das questões de corpo e gênero, a 
invenção do/a aluno/a, pela escola e pela sociedade, produziu 
um arquétipo fortemente engendrado à ideia de inocência das 
crianças e de instabilidade e irresponsabilidade dos/as 
adolescentes, que devem ser preservadas pelo máximo de 
tempo possível, de informações que possam despertar 
precocemente curiosidades e comportamentos sexuais. 
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 Mais do que a uma faixa etária, a invenção aluno/a 
remete à produção do sujeito criança e do sujeito adolescente 
via processos de subjetivação e objetivação sociais. Para além 
de delimitações temporais, a ideia de infância e adolescência 
como invenção é atrelada a valores culturais, científicos, 
educativos, culturais e históricos dos povos. Nas oficinas, 
muitas vezes, adolescentes foram denominados/as crianças. 
Isso se dá a partir de certa cronologia ou atribuição de valor em 
que eles/as são sempre tratados/as como na condição de 
menoridade. As margens estabelecidas pela faixa etária 
borram-se, valores como o cuidado, a atenção, o carinho 
atribuído a esses seres múltiplos, produzem o que nomeamos 
infância e se estende aos/às adolescentes. 
 Ao debaterem sobre a validade de a escola adotar, em 
suas práticas, a educação para a sexualidade, alguns/as 
estudantes tenderam a estabelecer limites temporais a partir 
dos quais estas discussões poderiam acontecer. Nessa 
construção defenderam que a escola pode despertar 
comportamentos indesejados relacionados ao corpo e ao 
gênero. Assim, se expressa Fabiano: “Então, o que realmente 
algumas pessoas brigam sobre isso é que as crianças, quanto 
mais cedo elas têm contato com esse tipo de assunto, mais cedo 
elas vão ter uma maturidade e vão buscar fazer alguma coisa”. 
O encerramento das crianças pela sua adequação ao gênero 
reconhecido social e culturalmente como condizente com sua 
genitália, alinha-se ao imperativo da heteronormatividade, 
defendido como condição normal para a experimentação das 
vivências no campo da sexualidade. Nesse sentido, ao reafirmar 
a inocência das crianças, estudantes, nas oficinas e outras 
pessoas na sociedade estabelecem, para todo o domínio da 
infância e, em alguns casos, para a adolescência, a ausência de 
sexualidade. Telas em branco às quais podem ser colados um 
gênero e atitudes condizentes a esse gênero, cabe dizer que 
sempre colado ao sexo biológico. Há, nestas considerações a 
reverberação do discurso que nega a existência da sexualidade 
das crianças. Segundo Tina Xavier (2015, p. 18 a “[...] 
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sexualidade é diferente da sexualidade adulta. A criança se 
expressa sexualmente com seu corpo: sente prazer, desprazer, 
pergunta sobre suas teorias e dúvidas, toca seu corpo e o de 
outrem, busca responder às suas questões”.  
 Sobre os arranjos que deslegitimam a escola como 
espaço de discussão de sexualidade e defendem a família como 
este espaço privilegiado, Vera Lúcia Marques da Silva (2017) 
ressalta que: “se a sexualidade fosse, de fato, meramente algo 
da privacidade de cada um, não haveria tantas instituições 
sociais atuando na promoção e controle de um determinado 
padrão sexual. Da mesma forma, não se teria uma sociedade 
estruturada a partir deste padrão” (p. 170). Para a autora, o 
que acontece é que algumas instâncias – a Igreja, a Medicina, 
a Psicologia – podem dizer da sexualidade das crianças, ainda 
que a negando ou condicionando-a aos padrões normatizadores 
da sociedade heterossexista.  Outras instituições – como a 
escola – devem se colocar (ou são colocadas) fora dessa 
possibilidade.  
 Algumas situações relatadas nas oficinas são ilustrativas 
de como as famílias se empenham para que seus filhos e filhas 
se adéquem aos padrões socialmente aceitos de sexualidade e 
gênero. O estudante Policarpo se apresentou como um rapaz 
homossexual, e ele relatou que, em sua infância, o seu pai 
buscava aproximá-lo da heterossexualidade, insistindo para que 
ele prestasse atenção nas garotas e nos seus atributos 
corporais. Policarpo afirma: “Mas, a gente, mesmo sendo 
criança, a gente sabe que sente atração por outra coisa e junta 
a pressão, de não poder... minha família é toda evangélica. Eu 
fui até apresentado na igreja”. A igreja foi acionada como ponto 
de apoio à família na condução do menino à 
heterossexualidade. Ou ainda, a igreja é um dos locais de 
aprendizagem da vivência ou desejo da vivência da 
heterossexualidade. E Policarpo prosseguiu: “[...] mesmo sob 
essa influência toda, relacionada ao cristianismo, eu meio que... 
a gente tem laços mais fortes dentro da gente, no interior, 
entendeu?”. O estudante aponta para os embates que ele 
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travou contra o dispositivo de sexualidade que define o 
comportamento esperado para crianças e adolescentes.  
 Em nosso entendimento a escola não pode se deixar 
colocar à margem das discussões de gênero e sexualidade, ao 
contrário, cabe a ela despir-se da aparente neutralidade e 
promover o acolhimento às diferenças. Grupos conservadores, 
ressoando a partir da política partidária, das instituições e 
práticas religiosas e outras instâncias sociais ao cobrarem da 
escola a neutralidade em relação a estas discussões, 
defendendo que a ela cabe apenas à tarefa de apresentarem e 
ensinarem “conteúdos disciplinares” sequestra a escola do lugar 
de experiência, o lugar do acontecimento que é próprio do 
conhecimento científico e do conhecimento escolar que se quer 
capaz de forjar vidas felizes, vidas criativas. Esse sequestro faz 
reverberar a noção de que as questões referentes aos corpos, 
gêneros e diferenças estão fora da vida dos/as estudantes, fora 
da vida dos/as profissionais da educação, fora da ciência e fora 
dos processos seletivos como vestibulares e Enem. 
 O silenciamento da escola frente as questões de gênero, 
corpo e sexualidade foi motivo de debate nas oficinas. Em uma 
ocasião, efetivamente, os posicionamentos nos forneceram 
pistas para pensar como discursos da ciência e da religião são 
entrelaçados para dizer sobre a sexualidade e o gênero na 
escola. Destacamos a fala de Rodrigo na discussão: “A religião 
pode achar que é errado pessoas do mesmo gênero se 
relacionarem porque não se reproduzem. O objetivo da vida, 
qual é? A própria biologia diz que o ciclo vital é nascer, 
reproduzir e morrer”. Rodrigo vale-se de uma justificativa muito 
disseminada quando o assunto são relações homoafetivas e 
prossegue: “Então, se você se relaciona com o mesmo gênero, 
você já quebra esse ciclo vital”. Joana intervém: “É um 
conhecimento da ciência usado pela igreja para condenar [...] 
a cópula não é a única forma de reproduzir, entre papai e 
mamãe... bonitinho... Pode fazer inseminação, pode fazer um 
monte de coisa”. Anastácia, atenta à discussão se manifesta, 
concordando com Rodrigo e trazendo para a discussão a técnica 
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de reprodução assistida conhecida popularmente como bebê de 
proveta: “Esse bebê de proveta não era aceito pela igreja. E 
não era aceito por nenhuma igreja! Isso quebrava o ciclo vital, 
quebrava o ato de se reproduzir”. Destacamos o quanto de 
rastros têm o discurso que cola sexualidade e gênero à uma 
ideia de reprodução humana anterior a 19782. 
 Protagonizam a conversa Rodrigo e Anastácia, que 
declararam seguir religiões evangélicas, e Joana, que afirma 
não professar nenhuma religião, mas se autodefine como 
curiosa. Ao defenderem a posição da religião sobre a 
homossexualidade, Anastácia e Rodrigo usam argumentos que 
alinham sexo/gênero/desejo. Para Rodrigo, Anastácia e 
todos/as que defendem esse alinhamento, mulheres são as 
pessoas que possuem uma anatomia e uma fisiologia que lhes 
permite a reprodução, desde que tenham relações sexuais com 
homens, e o inverso também se aplica. Há, nesse 
entendimento, a normalização da heterossexualidade e de um 
modelo binário de gênero. Por sua vez, Joana acena para outras 
possibilidades de reprodução humana. Possibilidades que 
fogem ao determinismo genitália-gênero e abre espaço para 
pensarmos a plasticidade dos corpos e o desenvolvimento do 
conhecimento e das tecnologias de reprodução assistida.  
 Muitas críticas têm sido dirigidas pelas religiões e fiéis 
aos usos das tecnologias de reprodução assistida. Luiz F. D. 
Duarte, Juliana Jabor, Edlaine C. Gomes e Naara Luna (2004) 
denunciam a oposição de certas instituições religiosas ao uso 
destas tecnologias. Estas instituições as compreendem como 
mecanismo de intromissão no processo de criação da vida, que 
consideram uma prerrogativa divina e não da ciência. 
 Adriana de Resende Barreto Vianna e Paula Mendes 
Lacerda (2009, p. 41) asseguram que “a inviabilidade da 
reprodução ‘biológica’ e ‘natural’ entre pessoas do mesmo sexo 
funciona (mesmo que no campo do não dito) como um dos 

                                                           
2 Ano do nascimento da primeira bebê resultante da fertilização in vitro, na 
Inglaterra. 
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impeditivos ao reconhecimento de uma parceria”. As autoras 
chamam a atenção para a evocação da natureza no sentido de 
reafirmar a relação entre anatomia e fisiologia dos órgãos 
relacionados à reprodução e destas com as possibilidades de 
efetivação dos relacionamentos afetivo-sexuais. O não dito 
reserva apenas aos relacionamentos heterossexuais a condição 
de normalidade e, portanto, a possibilidade de existência.   
 Em outra direção Peter Fry e Sérgio Carrara (2016), 
apontam que uma das motivações para o acirramento da busca 
por uma causa da homossexualidade reside na mobilização em 
torno dos direitos (casamento, criminalização da homofobia). 
Nesse sentido, há uma espécie de concessão ofertada às 
pessoas que não se adéquam à heteronormatividade. Por essa 
concessão, sendo estas pessoas o resultado de um 
determinismo biológico, a elas não cabe a culpabilização pela 
homossexualidade; elas são vitimadas por esta condição, tal 
como por uma doença provocada pelo desarranjo dos 
hormônios ou seria por uma desordem genética?   
 Se a visão medicalizada da homossexualidade pode ser 
usada para que homossexuais e seus direitos sejam levados em 
consideração na sociedade e no campo político de proposição e 
aprovação de leis, por outro lado também abre espaço para a 
possibilidade de terapias que vão tratar o mal orgânico. A 
situação se repete quanto à argumentação usada pelas religiões 
e segmentos conservadores de que a homossexualidade é 
aprendida no convívio social. Ora, sendo aprendida, pode ser 
desaprendida, esquecida; é o que propunham as chamadas 
terapias de cura gay, atualmente proibidas de serem realizadas 
por conselhos profissionais como o Conselho Federal de 
Psicologia.  
 Desta maneira, Carolina, em uma das oficinas, sobre 
uma provável causa para a homossexualidade afirma: “Falam 
muito de hormônios”. Perguntamos a Carolina a quem ela 
estava se referindo e sobre o que estas pessoas diziam dos 
hormônios. Ela responde: “Eu tenho uma amiga que é 
bissexual. Ela falava com o pastor e ele disse que eram os 
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hormônios da adolescência... que produz mais hormônios, que 
era fase, que ia passar essa fase”. 
 Anastácia também se referiu à questão hormonal e 
trouxe a narrativa de uma conversa que teve com sua mãe: 
“Pensando no modo científico, uma vez eu estava conversando 
com minha mãe sobre isso... porque tem um menininho, olha 
pra você ver, bem novinho, e a gente já vê que essa criança é 
muito assim... é muito solta, não segue aquele padrão que a 
gente chama de menino”. Segundo ela, a justificativa científica 
(dos hormônios) foi apresentada por sua mãe: “Tem meninos 
que desenvolvem... porque, parece que tem uns hormônios 
femininos que tem nos meninos. Tem uns deles que 
desenvolvem mais os hormônios femininos e eles acabam 
ficando assim”. 
 Escapar à norma, esquivar-se da heterossexualidade 
compulsória indica, nesse sentido, a anormalidade, a entrada 
no campo da abjeção. É preciso explicar o desviante da norma, 
justificar seu comportamento. A religião junta aos seus 
preceitos conhecimentos que toma como científicos. Anastácia, 
sua mãe e o pastor reverberam os saberes e enunciados 
produzidos. Elas valem-se deles para, indulgentemente, 
considerar os corpos que contestam, a sua destinação biológica. 
Para elas, a responsabilidade recai sobre os hormônios; como 
em uma doença, os hormônios desequilibram e aniquilam os 
corpos e as vontades, escravizam-nos.  
 Esse entendimento torna-se bastante adequado aos 
tempos em que a ciência, a psicanálise e a psiquiatria 
questionam e não mais consideram como doenças mentais a 
homossexualidade ou outras sexualidades desviantes do 
padrão. Se não são doenças mentais, o preconceito as aloca no 
espaço destinado às doenças físicas, aos desequilíbrios 
hormonais. Curiosamente, esta argumentação pode ser mais 
facilmente derrubada que a das doenças mentais. Basta um 
simples exame de sangue para que as medições hormonais 
possam ser constatadas. Sendo tão simples verificar a ausência 
de plausibilidade destes argumentos, por que eles se 
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perpetuam? Há interesses e intenções não reveladas diante da 
impossibilidade de controle da população cada vez mais ciente 
de seus direitos e suas posições, valem-se destes expedientes. 
As religiões, seus adeptos e outras pessoas fazem uso de 
interpretações e conveniências acerca das questões médico-
científicas para explicar comportamentos que apenas toleram, 
quando, no máximo, toleram.  
 
Considerações finais 
 
 Os/as estudantes querem dizer de suas impressões e 
querem ouvir, falar e discutir sobre os corpos, as sexualidades 
e os gêneros. Eles e elas defendem que a escola precisa de 
momentos destinados a essas discussões e que é preciso que 
seus/suas profissionais se façam presentes e organizem estes 
momentos. Revelam a improbabilidade de que tais discussões 
possam acontecer, com profundidade e segurança, em outros 
espaços que não a escola. Confiam na escola como lugar do 
conhecimento e se decepcionam com a ausência dos saberes 
que dizem da vida que lhes acontecem. Questionam padrões, 
mas seguem em busca de respostas sobre a origem da 
homossexualidade e de outras manifestações dos corpos. Com 
essa atitude, reafirmam a heteronormatividade que contestam. 
O que nos faz pensar no quanto é escorregadio e como funciona 
o dispositivo de sexualidade. 
 Diferentes discursos ecoam no ambiente escolar. 
Discursos que mesclam ciência e religião revelam o quanto 
ainda se distancia da escola a condição de laicidade, de 
admissão das diferenças, de acolhimento a uma ética e estética 
de existência que admitam as multiplicidades. Discursos que, 
em fluxo constante, alternam posições, entrelaçam-se em 
alianças e/ou conflito, tensionam arranjos e mobilizam 
resistências. 
 Nesse sentido, há, em torno da sexualidade e do gênero, 
diálogos que aproximam ciência e religião. Conflitos e alianças 
são revelados pelos/as estudantes nas oficinas, que 
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reconhecem o desafio posto para a escola e seus/suas 
professores/as, como revela a fala de Aurélia: “Os professores 
se encontram sem saída, entendeu?”. Enfaticamente, em uma 
espécie de rompante, a estudante chama a atenção para o 
grande desafio que o exercício da docência se depara: não tem 
saída, é urgente que a escola fale e discuta os corpos, os 
gêneros e as sexualidades. Como estudante, ela sente e 
vivencia o desafio. 
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FEMINILIDADES NO LIVRO “AS AVENTURAS DA 
PRINCESA PANTANEIRA” NAS AÇÕES/PROJETOS EM 

INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS NA CIDADE DE 
CORUMBÁ-MS 

 
Francisca Alves da Silva Stefanelli 

Constantina Xavier Filha 
 

 
Introdução 
 
 Este artigo apresenta o relato e discussões sobre as 
experiências mediadas pelo livro para a infância “As Aventuras da 
Princesa Pantaneira” 1  de Tina Xavier (2012) e ilustrações de 
Lorena Martins, vivenciadas no decorrer de ações educativas em 
instituições de ensino e em projetos pedagógicos desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Educação nos anos de 2017, 2018 e 
2019, no munícipio de Corumbá2, Mato Grosso do Sul.  

                                                           
1 XAVIER, Tina. As aventuras da Princesa Pantaneira. Campo Grande, 
MS: Life Editora, 2012.  
2  Corumbá é um município do estado de Mato Grosso do Sul com 
aproximadamente 108.000 (cento e oito mil habitantes). Está localizado a 420 
km de Campo Grande, fazendo fronteira com a Bolívia. É uma cidade que 
possui grande diversidade multicultural, englobando as culturas árabe, 
italiana, portuguesa, sul-americana (paraguaios, argentinos, uruguaios, 
bolivianos) e indígena. É uma cidade festeira, tendo como referência o 
Carnaval, Festival América do Sul e a Festa do Banho de São João (O Arraial 
do Banho de São João é tradição em Corumbá e uma das maiores festas 
juninas do Mato Grosso do Sul. Durante três dias, milhares de pessoas passam 
pelo Porto Geral da cidade, às margens do Rio Paraguai, para celebrar São 
João. O ponto alto é reservado para o dia 23 de junho quando os festeiros, 
mais de 100, descem com seus andores enfeitados, passam pela Ladeira 
Cunha e Cruz, em direção à prainha do Porto, para banhar a imagem do santo 
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 O presente artigo apresenta ações que foram 
integrantes dos estudos do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Sexualidades, Educação e Gênero – GEPSEX/UFMS. O referido 
grupo tem por finalidade propiciar discussões, estudos, projetos 
de pesquisas e de extensão nas temáticas de Gênero, 
sexualidades, diferenças e educação, Estudos de Gênero, 
Estudos das Sexualidades, Estudos Feministas e pressupostos 
foucaultianos.  
 O livro “As Aventuras da Princesa Pantaneira” é um 
artefato cultural que a partir da perspectiva dos Estudos 
Culturais é parte integrante das pedagogias culturais, 
discutindo, produzindo/reproduzindo saberes, que muitas vezes 
regulam modos de ser, agir e constituir identidades.  
 Nessa perspectiva, consideramos o livro infantil como 
um artefato cultural que produz/ reproduz e veicula em seu 
texto, verbal e ilustrativo, representações de gênero e ensinam 
modos de ser menina, menino, homem, mulher. Ele traz em 
suas páginas diversidades de experiências que vão sendo 
construídas em múltiplos contextos da nossa vida. São 
importantes as significações e os efeitos que estão presentes 
nos livros para a infância, uma vez que as crianças são 
atravessadas pelas inúmeras discussões da nossa sociedade, 
além de interagirem ativamente como seres sociais que são.  
 A narrativa do livro “As aventuras da Princesa 
Pantaneira” apresenta como protagonista uma princesa criança, 
alegre, corajosa e valente, demonstrando ser uma princesa 
diferente da idealizada culturalmente e construída por muitos 
outros livros, ou seja, aquela frágil, indefesa e à espera de ser 
salva por um príncipe. A princesa é denominada de Camuela e 
seu reino é no Pantanal sul-mato-grossense. Além do livro a 
princesa é protagonista de um filme de animação que é 
intitulado “A princesa Pantaneira” 3 . No filme, segundo a 

                                                           
nas águas do Paraguai). http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/banho-de-
sao-joao-festa-que-movimenta-toda-a-cidade-de corumba/14375/  
3  O filme está disponível na página do YouTube 
https://www.youtube.com/c/Brincardefazercinema (há também os outros 

http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/banho-de-sao-joao-festa-que-movimenta-toda-a-cidade-de%20corumba/14375/
http://www.corumba.ms.gov.br/noticias/banho-de-sao-joao-festa-que-movimenta-toda-a-cidade-de%20corumba/14375/
https://www.youtube.com/c/Brincardefazercinema
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diretora, ela é “apresentada ao/a espectador/a como criança, 
alegre, feliz, corajosa, inteligente, com muitas qualidades, 
querida pelas pessoas do seu reino e pelos bichos do Pantanal” 
(XAVIER FILHA, 2014, p. 100).  
 O livro da princesa Camuela foi utilizado como mediador 
de leituras em várias ações e projetos em instituições de 
Educação Infantil e escolas das séries iniciais do Ensino 
Fundamental. As ações foram fruto de projeto pedagógico da 
Secretaria Municipal de Educação de Corumbá 4  que serão 
detalhadas na segunda parte deste artigo.  
 O presente texto está dividido em duas partes. A 
primeira discutiremos sobre o conceito do livro como um 
artefato cultural e pedagógico. A segunda, subdivida em dois 
itens, no primeiro com a descrição das ações desenvolvidas e 
na segunda com as discussões de gênero e as demais 
fundamentações teóricas que nos instigaram a pensar e 
desenvolver as ações e projetos em experiências com as 
crianças.  
 
1. O livro infantil como artefato cultural 
 
 O livro infantil é um artefato cultural e pedagógico5, 
conforme já salientado, sendo um instrumento bastante 
utilizado e difundido sobretudo nas instituições de ensino, e que 

                                                           
filmes realizados ao longo do projeto, 12 no total), e no site descrevemos as 
etapas desenvolvidas no projeto em escolas públicas municipais de Campo 
Grande - https://www.youtube.com/c/PrincesaPantaneira 
4 Projeto de incentivo à leitura: biblioteca itinerante da REME, desenvolvido 
no ano de 2017; Projeto: De canoa vou brincar: zinga aqui, zinga acolá, uma 
história vou contar, desenvolvido nos anos de 2018 e 2019, tendo como 
público alvo crianças e alunos/as da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
5 Este item é parte reescrita e reelaborada da dissertação de mestrado: 
STEFANELLI, Francisca Alves da Silva. “As feminilidades nos livros para a 
infância do Acervo das obras complementares do Programa Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”. UFMS/Campus de 
Corumbá, 2015 [Dissertação de Mestrado] Orientação da Profª Drª 
Constantina Xavier Filha. 
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é um dos disseminadores e promotores de conhecimentos na 
Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Tratamos neste texto o livro como um artefato cultural e 
pedagógico que além de ensinar conceitos, normas, regras, 
também indicam modos de ser menina/menino, 
mulher/homem, dentre tantas outras formas de gênero, bem 
como provocam questionamento sobre essas formas de ser.  
 Denominamos os livros infantis como ‘livros para a 
infância’, a partir do conceito e discussões utilizados por Xavier 
Filha (2014) que considera que “os artefatos culturais produzem 
significados, ensinam determinadas condutas às meninas e aos 
meninos e instituem a forma adequada e ‘normal’ para a 
vivência da sexualidade e da feminilidade e masculinidade” 
(XAVIER FILHA, 2009, p. 72).  
 A autora argumenta que há discussões acerca dos 
propósitos dos livros infantis escritos sobre temáticas diversas, 
considerados entre os que não apresentam proposta educativa 
explícita e os que pretendem ensinar algo, como os que 
trabalhamos com as temáticas de gêneros e sexualidades. Há 
quem considera esses últimos como paradidáticos por 
apresentarem proposta educativa e por esse motivo seriam 
diferentes dos demais livros infantis, considerados de arte, que 
teriam como proposta a fruição sem pretensão de um 
aprendizado de alguma questão ou temática. A autora pergunta 
se há algum artefato cultural que não eduque e discorda de que 
haja algum livro que não eduque pois todos apresentam 
possibilidades educativas como artefatos culturais, sejam eles 
livros considerados de arte (sem pretensão de apresentar uma 
moral ou um conceito/conteúdo), ou os livros que pretendem 
provocar reflexões e ensinamentos de forma explícita. Pelo fato 
de existir um campo de disputa entre os propósitos dos livros, 
Xavier Filha prefere utilizar a denominação de todos os livros 
como ‘livros para a infância’, apesar de considerar que eles 
podem ter públicos diversos para além de qualquer idade, mas 
que são mais diretamente direcionados para um público leitor 
de crianças. 
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 Para Sabat (2001), os artefatos pedagógicos e/ou 
culturais vão além de mecanismos de diversão e 
entretenimento. Segundo a autora, é “imprescindível voltar a 
atenção para outros espaços que estão funcionando como 
produtores de conhecimentos e saberes” (SABAT, 2001, p. 9). 
A autora nos ajuda a pensar que os artefatos culturais educam, 
independentemente de seus propósitos explícitos e/ou 
implícitos. Isso nos leva a pensar que os livros, como artefatos 
culturais que são, também educam e provocam formas de 
pensar, podendo confirmar com as normas vigentes ou 
provocar novos questionamentos. 
 Segundo Xavier Filha (2014) as inúmeras ferramentas 
culturais existentes, dentre elas os livros para a infância, têm 
como função formar/transformar os sujeitos, alguns deles 
promovendo adaptação as normas sociais e outros 
questionando-as visando a transformações culturais.  
 Na concepção de Xavier Filha e Rocha (2014) os 
elementos culturais também: 
 

produzem/reproduzem/veiculam 
determinadas concepções do que é ser 

menino/homem, menina/mulher, 

homossexual/heterossexual, criança/adulto, 
dentre outros temas, valendo-se muitas 

vezes de enunciados considerados verdade 
taxativa e única, como se constituíssem a 

‘essência’ dos sujeitos”. (XAVIER FILHA; 

ROCHA, 2014, p. 175). 

 
 Os artefatos culturais, então, são importantes, pois 
“produzem significados, ensinam determinadas condutas às 
meninas e aos meninos e instituem a forma adequada e 
“normal” para a vivência da sexualidade e da feminilidade ou 
masculinidade” (XAVIER FILHA, 2012, p. 161). Os livros 
também podem provocar novas formas de pensar sobre as 
normas de gênero, provocando outras formas de ser. Eles 
devem ser alvo de atenção e discussão das pessoas adultas, 
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dentre elas, professoras/es por que é importante ressaltar que 
os livros “são artefatos culturais que merecem destaque, 
estudo, apreciação e interesse por seus textos (escritos e 
ilustrativos)”. (XAVIER FILHA, 2012, p. 166).  
 Pode-se então pensar que os elementos culturais 
reiteram modelos normativos, ensinam e prescrevem modos de 
agir, produzindo identidades, inclusive identidade de gênero. 
Isso nos leva a pensar na importância de estarmos atentas a 
todos os artefatos culturais não só os livros para a infância, mas 
também a eles. Que tipo de feminilidade eles estão forjando? 
Que tipo de masculinidade? Como os meninos são descritos? O 
que se espera deles? O mesmo se aplica às meninas. Que tipo 
de princesa os livros apresentam? Como elas se comportam? 
Que novos tipos de princesas são produzidos? Como pensar 
novos jeitos de ser menina e de ser menino? Os livros 
promovem conformação as normas de gênero ou procuram 
questioná-las, visando novas formas de viver/constituir 
masculinidades e feminilidades? 
 O livro para a infância “As aventuras da Princesa 
Pantaneira” faz parte das pedagogias culturais, constituindo-se 
como um artefato cultural dessas pedagogias mais amplas, na 
medida em que produz/reproduzem saberes e valores, propicia 
modos de ser e de agir, constituindo identidades. O referido 
livro diferente de alguns outros, pretende questionar o modelo 
hegemônico de ser princesa e visa também constituir elementos 
de identidade regional, pois tem como protagonista uma 
princesa que mora na realidade próxima a das crianças com as 
quais vivemos e interagimos, ou seja, no Pantanal sul-mato-
grossense. Silva define pedagogia cultural como: 
 

qualquer instituição ou dispositivo cultural 

que, tal como a escola, esteja envolvido – em 
conexão com relações de poder – no processo 

de transmissão de atitudes e valores, tais 
como o cinema, a televisão, as revistas, os 

museus etc. (SILVA, 2000, p. 89). 
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 Desse modo, entendemos que a educação ocorre em 
qualquer espaço e por isso é fértil pensarmos sobre as várias 
pedagogias desenvolvidas pelos mais variados espaços culturais 
e instituições sociais como a mídia, a igreja, a escola, bem como 
pelos vários dispositivos educativos como: os filmes, desenhos 
animados, museus, mídia, jornais, revistas e livros infantis, pois 
estes educam e ensinam determinados modos de ser, ver, 
pensar e agir sobre determinadas coisas.  
 Xavier Filha e Bacarin destacam que há “pedagogias 
culturais em todo espaço social e cultural que apontem as 
formas desejáveis de ser menina, de ser menino, de bem 
portar-se, de viver masculinidades e feminilidades, de vivenciar 
expressões de sexualidade, entre outras tantas formas de 
exercer identidades e subjetividades” (XAVIER FILHA; 
BACARIN, 2014, p. 51). 
 Xavier Filha (2009, p. 72) indica que “as pedagogias 
culturais instigam-nos a pensar sobre o que está sendo 
produzido para a infância na atualidade e sobre como as 
crianças se apropriam de tais produtos mediante discursos e 
constituição de suas identidades”. As pedagogias culturais são, 
então, locais/espaços em que as identidades são produzidas.  
 Em síntese, os artefatos culturais que são dispositivos 
pedagógicos das pedagogias culturais produzem/reproduzem 
saberes e valores, normalizam condutas e modos de ser e agir 
e, com isso, constituem identidades. Na concepção de Silva 
(2000), sobre pedagogia cultural, o autor cita: 
 

Na nomenclatura de analistas como Shirley 

Steinberg e Henry Giroux, inspirada nos 
Estudos Culturais, qualquer instituição ou 

dispositivo cultural que, tal como a escola, 
esteja envolvido — em conexão com 

relações de poder — no processo de 

transmissão de atitudes e valores, tais como 
o cinema, a televisão, as revistas, os 

museus etc. (SILVA, 2000, p. 89). 
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 Deste modo, entende-se que a pedagogia cultural 
utiliza-se de vários meios educativos que se materializam em 
artefatos culturais, como: filmes, desenhos animados, mídia, 
jornais, revistas e livros infantis. Pois, educam e ensinam 
determinados modos de ser, ver, pensar e agir sobre 
determinadas coisas.  
 Logo, as pedagogias culturais são atuantes no meio 
social e ensinando aos corpos masculinos e femininos, adultos 
e infantis, modos de se comportar e de se relacionar com as 
coisas do mundo. Assim, elas capturam e produzem formas de 
ser e, com isso, internalizam valores e formas específicas de 
pensar o social.  
 Dessa forma, percebe-se que os artefatos culturais, 
sejam eles filmes ou livros, são importantes instrumentos de 
entreter e educar sujeitos, dentre eles crianças. Urge a nossa 
discussão e estudo sobre eles e com eles. Esse foi o intuito ao 
trazer um dos artefatos, no caso o livro para a infância “As 
aventuras da Princesa Pantaneira”, para discutir e problematizar 
com crianças em diversas ações e projetos em instituições 
educativas em Corumbá, MS. Com isso, passaremos a descrever 
as ações a seguir e suas problematizações teóricas. 
 
2. “As Aventuras da Princesa Pantaneira” em 
Instituições Educativas em Corumbá: refletir e discutir 
a feminilidade da princesa Camuela do Pantanal Sul-
Mato-Grossense 
 
 O livro “As aventuras da Princesa Pantaneira” é um 
artefato cultural que produz e reproduz conceitos sobre os mais 
variados aspectos, procurando valorizar um tipo de 
comportamento, dentre as quais estão à questão das 
feminilidades. A feminilidade é construída como um processo 
dinâmico em que o sujeito torna-se o construtor de sua própria 
vida e sua própria maneira de ser feminino. Nos itens seguintes 
trazemos o relato das experiências, partindo das 
representações de feminilidades apresentadas e constituídas 
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nos textos escritos e ilustrações do livro e posteriormente, as 
discussões teóricas embasadas nos Estudos de Gênero e nos 
artefatos culturais.  
 
2.1 “As Aventuras da Princesa Pantaneira” em 
Instituições de Ensino em Corumbá: relato de 
experiências 
 
 Os livros infantis são artefatos culturais que trazem 
muitas questões a problematizar. Dentre elas, as feminilidades. 
Neste item analisamos os livros infantis como instrumentos 
pedagógicos e como são construídas as feminilidades, em 
especial priorizando o livro “As aventuras da Princesa 
Pantaneira” de Tina Xavier (2012). Buscamos analisar partes do 
livro e das ações desenvolvidas em ações educativas no 
município de Corumbá a partir de projetos coordenados pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
 O livro infantil “As aventuras da Princesa Pantaneira”, 
segundo Xavier Filha (2016), foi lançado em 2012, conta a história 
de Camuela, uma princesa que mora no Pantanal e que recebeu 
dos bichos e de seus amigos, o apelido de “Princesa Pantaneira”.  
 

Camuela tem como bichos de estimação, o 
jacaré Godofredo e a capivara Sofia. Um dia, 

ouviu o grito mais assustador de sua vida. 

Saiu para a sua principal aventura: salvar o 
príncipe, preso no mais alto da torre, 

rodeada por bichos enfeitiçados (XAVIER 
FILHA, 2016, p. 32). 

 
 O livro “As aventuras da Princesa Pantaneira” fez parte 
de algumas ações de projetos da Secretaria Municipal de 
Corumbá nos anos de 2017, 2018 e 2019.  
 O início do projeto ocorreu com a doação da autora de 
alguns exemplares do livro para a Secretaria de Educação. A 
doação ocorreu a pedido do Núcleo de Ensino Fundamental, do 
qual a Técnica Francisca Alves da Silva Stefanelli compunha a 
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equipe da Secretaria no ano de 2017. A referida técnica foi a 
grande difusora do livro na cidade. Ela fazia parte do grupo de 
estudos GEPSEX, do qual a autora do livro é coordenadora. Os 
livros seriam socializados em instituições educativas e ações em 
instituições na zona urbana, zona rural e em projetos com as 
crianças ribeirinhas6. 
 No ano de 2017, o livro da Princesa Pantaneira fez parte 
do “Projeto de incentivo à leitura: biblioteca itinerante da 
REME”. O seu principal objetivo foi o de desenvolver a prática 
da leitura de estudantes dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino da 
cidade de Corumbá, bem como promover a prática da oralidade, 
visando à formação de leitores/as conscientes e críticos com a 
participação da comunidade nos espaços escolares e públicos. 
Dentre as ações que a equipe da Secretaria Municipal de 
Educação trabalhou com o livro, destacamos: contação de 
história, dramatização e a realização de uma oficina (ações 
desenvolvidas pela equipe), da qual problematizamos com 
as/os professoras/es do Ensino Fundamental, a constituição de 
feminilidades e outro jeito de ser princesa.  
 No ano de 2018 as ações do projeto foram mais intensas 
e instigantes das já realizadas até então. As crianças ribeirinhas 
tiveram maior acesso ao livro. Elas se identificaram com a 
Princesa pelo fato dela viver no Pantanal tal como elas, usar 
short e bota, gostar dos animais, comer chipa7, tomar tereré8 e 

                                                           
6 Conforme Cruz (2018) é criança moradora do Pantanal, que vive e reside 
nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, constituindo população 
que habita nas maiores áreas inundável do Pantanal.  
7 A chipa (ou chipá) é uma iguaria tradicional da culinárias paraguaia. Tem 
suas origens nas missões jesuíta e franciscana da Governação do Paraguai 
(Vice-Reino do Peru), conforme registrado nas crônicas dos séculos XVI, XVII 
e XVIII. Em geral, o preparo de sua massa requer polvilho, óleo vegetal ou 
azeite de oliva, queijo ralado, ovos e sal. Após pronta a massa, as chipas são 
moldadas em forma de "ferradura" e levadas ao forno para assar. Pode-se 
acrescentar margarina no lugar do óleo vegetal.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chipa 
8  Tereré (em língua guarani[1]) ou tererê[2][3], é uma bebida feita com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terer%C3%A9#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terer%C3%A9#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebida
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domar cavalo bravo. Essas ações eram muito comuns no 
cotidiano das crianças que viviam e vivem no Pantanal sul-
mato-grossense e por isso a identificação com a personagem 
do livro, algo quase inimaginável para a maioria dos artefatos 
culturais que trazem realidades muito diferentes das vividas por 
elas. 
 Concordamos com Xavier Filha (2016) quando nos diz 
que  
 

Vários elementos levantados nas falas das 

crianças no início da pesquisa foram 

problematizados ao longo do processo da 
construção da imagem dessa nova princesa. 

Ela é morena, criança, corajosa, alegre, 
monta e doma cavalo bravo, salva o 

príncipe, é decidida, às vezes tem dúvidas, 
sente medo e pede colo, mas logo volta a 

sonhar, a imaginar e a viver muitas 

aventuras. (XAVIER FILHA, 2016, p. 32). 
 

 A autora faz menção a um projeto de pesquisa e de 
extensão realizado com crianças para a produção coletiva de 
uma princesa que morasse em região próxima à nossa, quem 
tivesse semelhanças e gostos parecidos. Ainda segundo a 
autora, a questão de gênero passou a ser amplamente discutida 
em sua pesquisa nesse processo de desconstrução da 
idealização da princesa pelas crianças. Ela ressalta que foi um 
processo árduo problematizar as normas hegemônicas de 
gênero a partir da princesa e tentar construir algo diferente do 

                                                           
a infusão da erva-mate (Ilex paraguariensis) em água fria com ervas 
medicinais (pojhá ñaná en guarani) tais como limão, hortelã, erva-
cidreira, cocú, salsaparrilha, pé-de-cabra, rabo de cavalo, taropé, verbena, 
entre outros. Tem suas raízes na América pré-colombiana, que se consolidou 
como tradicional na Governação do Paraguai (Vice-Reino do Peru). Em 2020, 
o tereré foi declarado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da 
Humanidade. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terer%C3%A9 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infus%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-mate
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_guarani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hortel%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-cidreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-cidreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allophylus_edulis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smilax_aspera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_pes-caprae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equisetaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dorstenia_brasiliensis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verbena_officinalis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_pr%C3%A9-colombiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-Reino_do_Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Cultural_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Cultural_Imaterial_da_Humanidade
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que fora posto e reforçado culturalmente durante muito tempo. 
 O conceito de gênero é entendido como uma construção 
analítica e política. Segundo Louro, é preciso entender “o 
gênero como constituinte da identidade dos sujeitos” (LOURO, 
1997, p. 24-25), destacando que os sujeitos possuem não 
somente uma, mas várias identidades e que as mesmas podem 
apresentar caráter transitório, pois se modificam ao longo do 
tempo. Portanto, o conceito de gênero demonstra que as 
identidades são construídas social e culturalmente, contrapondo 
qualquer explicação naturalista apoiada em conceitos biológicos 
dos comportamentos de homens e mulheres. Ainda, de acordo 
com Louro: 
 

Ao afirmar que o gênero institui a identidade 

do sujeito (assim com a etnia, a classe, ou 
a nacionalidade, por exemplo) pretende-se 

referir, portanto, a algo que transcende o 
mero desempenho de papéis, a ideia é 

perceber o gênero fazendo parte do sujeito, 
constituindo-o. O sujeito é brasileiro, negro, 

homem, etc. Nessa perspectiva admite que 

as diferentes instituições e práticas sociais 
são constituídas pelos gêneros e são, 

também, constituintes dos gêneros [...]. 
(LOURO 1997, p. 25). 

 
 Segundo a autora, o gênero é parte constituinte do 
modo como os sujeitos vão construindo suas identidades, 
arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas 
disposições, suas formas de ser e de estar no mundo em 
relações sociais atravessadas por diferentes discursos, 
símbolos, representações e práticas. 
 No decorrer das atividades envolvendo o livro “As 
aventuras da Princesa Pantaneira” procuramos enfatizar que o 
gênero é relacional. Ao discutirmos com as crianças sobre o livro 
para a infância, não só estávamos falando da constituição de 
feminilidade de Princesa Pantaneira e sim, também, da 
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masculinidade hegemônica que é considerada ideal, 
principalmente em relação ao príncipe do livro que se mostra 
viver uma outra masculinidade como uma pessoa frágil e 
sensível.  
 Como citado anteriormente, o livro “As Aventuras da 
Princesa Pantaneira” esteve presente em ações no decorrer dos 
anos de 2017, 2018 e 2019, incentivando a leitura em espaços 
destinados a sala de leitura, dramatização, música e rodas de 
conversa sobre a feminilidade da Princesa Pantaneira.  
 No ano de 2019 as ações envolvendo o livro resultaram 
em um projeto de uma professora9 para participar de uma 
atividade da Secretária Municipal de Corumbá “O professor por 
excelência”, que visa premiar professores/as que desenvolvem 
ações para a melhoria da qualidade do ensino em sala de aula.  
 Tivemos também uma experiência inesquecível 
relacionada ao livro que também ocorreu no ano de 2019, que 
foi uma roda de conversa da autora do livro com as crianças de 
uma escola municipal de Corumbá. A escola estava realizando 
um projeto de leitura sobre o referido livro. Isso nos faz afirmar 
que o projeto ganhou vida própria porque ganhou continuidade 
após a sua finalização pela Secretaria Municipal de Educação.  
 O livro “As aventuras da Princesa Pantaneira” está 
presente fisicamente em quase todas as instituições municipais 
de Corumbá. O livro faz parte de rodas de leituras e de projetos 
nas escolas e centros de Educação Infantil provocando 
discussões, encantamento e questionamentos sobre outros 
jeitos de ser princesa, de ser príncipe, de ser criança pantaneira.  
 Este livro é de grande relevância para que nós 
educadoras/es possamos repensar a nossa prática pedagógica 
voltadas/os para as discussões de gênero, temática esta que, 
na maioria das vezes, está ausente do contexto escolar. E 
também possamos pensar sobre questões da identidade local, 

                                                           
9  Professora Alessandra Domingues que na época lecionava na Escola 
Municipal Barão do Rio Branco, desenvolveu um projeto com ações voltadas 
ao livro “As Aventuras da Princesa Pantaneira”, como: contação de história, 
dramatização, produção de música, pintura, desenho, entre outras. 
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da regionalidade, das nossas cores e sabores de viver no 
Pantanal. 
 

2.2 “As Aventuras da Princesa Pantaneira” em 
Instituições de Ensino em Corumbá: discussões nos 
aportes teóricos 
 

 Todas as ações envolvendo o livro “As aventuras da 
Princesa Pantaneira” de alguma forma vêm contribuindo para a 
prática pedagógica dos/as docentes, para que repensem e 
passem a questionar imagens e textos referentes às questões 
de gênero ao utilizar o livro para a infância, bem como de outros 
livros e demais artefatos culturais para a infância. Ao questionar 
e problematizar os livros, urge pensá-los para além dos 
propósitos do letramento e da alfabetização das crianças, mas 
também para trabalhar outros conceitos, também importantes 
para a constituição das subjetividades das crianças, como 
questões de gênero, das diferenças, da igualdade e equidade 
entre meninas e meninos, dentre outros tantos assuntos que 
propiciem uma educação mais justa para todas as pessoas.  
 Nas análises do livro “As aventuras da Princesa 
Pantaneira” especificamente neste texto no campo dos Estudos 
de Gênero, destacamos a construção das feminilidades que está 
interligada na construção social e histórica do gênero.  
 Desse modo, as feminilidades são constituídas 
culturalmente e são múltiplas as estratégias que tentam fixar 
uma identidade feminina que seja “normal”. A partir disto, 
podemos afirmar que as feminilidades e masculinidades são 
construções culturais que se instituem nos artefatos culturais, 
bem como nos livros para a infância, e que também formam as 
identidades de gênero dos sujeitos que interagem com esses 
artefatos culturais. Os artefatos culturais passam a ter uma 
centralidade discursiva que vai constituindo sentidos e 
problematizando determinadas identidades. 
 No livro “As aventuras da Princesa Pantaneira” a 
constituição da feminilidade da Camuela é algo que marcou e 
marca muito nas discussões com as crianças. No trecho do livro 
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“É, alegre, corajosa, valente, inteligente e muito esperta” 
(XAVIER FILHA, 2012, p. 05), as feminilidades de Camuela são 
diferentes das princesas vistas nos livros infantis, as quais vivem 
cercadas pelo universo das condutas que são culturalmente 
designadas como femininas. A Camuela é negra, criança, 
corajosa, alegre, salva o príncipe, é decidida, às vezes tem 
dúvidas, sente medo e pede colo, mas logo volta a sonhar, a 
imaginar e a viver muitas aventuras. As feminilidades vividas 
pela Princesa Pantaneira instituem a sua identidade.  
 Ao pensarmos o livro para a infância como artefatos que 
discutem, produzem/reproduzem saberes e valores que, muitas 
vezes, regulam modos de ser e agir, constituindo identidades, 
em um trecho do livro “As aventuras da Princesa Pantaneira”, 
“Ela brinca de pega-pega, de soltar pipa, de futebol, mas a 
brincadeira favorita é a faz-de-conta, inventa cada coisa!” 
(XAVIER FILHA, 2012, p. 06). As imagens da Princesa Camuela 
jogando futebol e soltando pipa encantaram as crianças ao 
serem problematizadas nas ações do projeto em Corumbá.  
 De acordo com Louro, quando se refere ao gênero como 
o “modo como as diferenças sexuais são compreendidas numa 
dada sociedade, num determinado grupo, em determinando 
contexto” (LOURO, 1997, p. 77). Portanto, não é a diferença 
sexual entre homens e mulheres que delimita as questões de 
gênero, e sim os modos como ela são apresentadas e 
representadas na nossa cultura e a maneira de falar e pensar 
sobre o assunto.  
 Nas pesquisas de Xavier Filha e Rocha, as autoras 
analisam como: 
 

o conceito de gênero questiona a construção 

da(s) feminilidade(s) e da(s) masculinidade(s), 
em relação às concepções essencialistas e 

universalizantes, por entendermos que 

feminino ou masculino varia de acordo com 
cada sociedade e/ou cada cultura, em cada 

momento histórico específico. (XAVIER FILHA; 
ROCHA, 2014, p. 180). 



 

113 

 As formas de constituir o masculino ou o feminino, como 
destaca são demarcadas e construídas socialmente, segundo 
Louro (1997). O ser masculino e ser feminino não existem 
naturalmente e sim são construções. Partindo disto, podemos 
afirmar, em conjunto com Xavier Filha, que: 
 

O conceito de gênero é relacional, ou seja, 

não diz respeito somente ao gênero feminino, 

mas à constituição de masculinidades e 
feminilidades nas relações sociais e culturais. 

Este conceito nos faz pensar sobre as 
representações de ideal de professor/a da 

Educação Infantil e também sobre o que se 

espera socialmente de meninos e meninas. 
(XAVIER FILHA, 2012, p. 31). 

 
 De acordo com Xavier Filha o conceito de gênero “não 
se prioriza a construção do feminino em detrimento do 
masculino, mas pensamos nas construções relacionais, sociais 
e culturais entre os sujeitos masculinos ou femininos” (XAVIER 
FILHA, 2012, p. 169). Sendo assim, a construção do gênero se 
torna um processo decorrente do contexto de determinada 
cultura.  
 Em outro trecho do livro “Pularam, descabelaram-se, 
sujaram-se, refestelaram-se... Brincaram de ser menino, de ser 
menina de muitos jeitos, de ser quem quisessem. Foram livres” 
(XAVIER FILHA, 2012, p. 24). A constituição da feminilidade de 
Camuela é marcada pela diferença, mostrando a possibilidade 
de ser menina de outro jeito para além do modelo idealizado 
pela sociedade. Os livros para a infância fabricam as identidades 
de gênero que vão se integrando com esses artefatos culturais. 
Para a Scott (1995, p. 86) o “gênero é como um elemento 
constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças 
percebidas entre os sexos, quanto uma maneira primária de 
significar relações de poder”. Segundo a autora, são as 
estratégias de dominação que sustentam a construção binária 
da diferença entre os dois sexos.  
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 O livro “As aventuras da Princesa Pantaneira” pretende 
provocar novas formas de pensar sobre a construção de 
feminilidades e também de masculinidades. Nas ações 
realizadas com as crianças nas instituições educativas de 
Corumbá, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, 
percebemos como as crianças se identificaram com a princesa. 
Meninas e meninos se viram representados e com vontade de 
escrever novas histórias em relação aos seus gêneros e também 
em relação a priorizar e vibrar com as belezas de sua cultura e 
regionalidade pantaneira. 
 
Considerações finais 
 
 Foi possível pensarmos como o livro “As aventuras da 
Princesa Pantaneira” de Tina Xavier (2012) produz 
representações de feminilidades dentro de um caminho teórico-
metodológico fecundo. As discussões oriundas a partir do livro 
nos possibilitou aprender muito sobre a diversidade de opiniões 
que são construídas e sobre a escuta interessada, sensível e 
compreensiva, que tem significações importantes presentes na 
história analisada.  
 Este artigo teve por objetivo identificar a constituição de 
feminilidades no livro “As aventuras da Princesa Pantaneira”. No 
decorrer das análises do livro para a infância, focamos nosso 
olhar sobre a constituição das feminilidades. Para tanto, 
utilizamos também os conceitos de gênero, feminilidade, 
pedagogias culturais e identidade de gênero. Esses conceitos 
foram fundamentais para compreender o gênero como um 
marcador identitário concebido de modo relacional, que 
posiciona o feminino e o masculino de determinado modo.   
 Por meio das discussões do livro para a infância foi 
possível perceber que o mesmo veicula representações de 
feminilidades e que as mesmas são construções sociais. Essas 
várias formas de ser feminino estão presentes na sociedade, 
estão a todo o tempo afetando e instituindo identidades de 
gênero dos sujeitos que interagem com esses artefatos 
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culturais. Por isso a necessidade de se discutir sobre elas em 
artefatos como os livros, procurando desnaturalizá-las, discuti-
las, provocar novas formas de ser para as meninas e também 
para os meninos.  
 Utilizar o livro como mediador de leitura e discussões em 
ações no projeto em instituições educativas de Corumbá foi 
desafiador e instigante. Questionamos e provocamos 
discussões. As crianças geralmente gostam do mundo da 
fantasia e das histórias de princesas e príncipes.  Porém ainda 
há poucas princesas que fogem da normatividade de gênero e 
menos ainda que são tão próximas da realidade cotidiana das 
crianças pantaneiras como a Princesa Pantaneira que 
protagoniza o livro que analisamos e que foi promotor de 
discussões com as crianças nas instituições educativas. Os olhos 
ficavam brilhantes em saber que ela gostava de comer coisas 
comuns a elas, que as meninas poderiam ser corajosas e os 
meninos sensíveis. Muitos desafios e tentativas de construção 
de novas realidades para nossas crianças! 
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‘HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO’: ARTEFATOS 
CULTURAIS E SUA RELEVÂNCIA EM PROCESSOS 

FORMATIVOS SOBRE SEXUALIDADES E PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA(S) 

 
Gislaine de Fátima Ferreira Leite 

Roney Polato de Castro 
 
 

“Pedagogias de Gênero e Sexualidades em mídias e 
artefatos culturais”: contextualizando as cenas 
 
 Frente à atual conjuntura, na qual, enquanto 
professoras/es e pesquisadoras/es, enfrentamos perseguições 
de grupos ideológicos que descaracterizam nossas 
investigações e práticas pedagógicas no que tange aos estudos 
de gênero e sexualidades, encontramos na relação entre 
sexualidades e pessoas com deficiência(s) dissensos e 
desencontros. Ana Cláudia Bortolozzi Maia (2006) elucida que 
as sexualidades das pessoas com deficiência(s) foi 
historicamente anulada, sendo-lhes proibido o prazer e 
impossibilitando-as também de amar e sentirem-se amadas. 
Mónica José Abreu Sousa e Carla Marina Matos Moleiro (2015) 
ampliam essa discussão, ao destacarem que a orientação sexual 
desta população foi recentemente acessada, após ser ignorada 
e assumida como inexistente.  
 Deparamo-nos, assim, com o desafio de romper os 
muros das escolas e alcançarmos outros espaços educativos, 
propiciando debates que dizem sobre a curiosidade, os medos, 
anseios e desejos das vivências da sexualidade e de novas 
descobertas que a juventude apresenta às/aos nossas/os 
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alunas/os. Marí Dutra (2019) destaca a responsabilidade da 
comunidade escolar na busca por estratégias que incitem 
diálogos sobre a formação de estudantes com e sem deficiência, 
desmistificando os mitos em torno das sexualidades das 
pessoas com deficiência(s). Nayelli Juaréz (2021) salienta que 
homossexualidade e deficiência são aspectos que parte da 
sociedade não consegue compreender, ou não julga que 
existam em simultâneo. 
 Isto posto, o texto em tela nasce das discussões 
vivenciadas no décimo quarto encontro do curso ‘Pedagogias de 
Gêneros e Sexualidades em mídias e artefatos culturais’, 
certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) e coordenado pelo Prof. Dr. 
Roney Polato de Castro, da Faculdade de Educação – 
FACED/UFJF. O referido curso é fruto de um projeto de 
extensão que visa promover a formação de profissionais da 
Educação Básica no que corresponde aos processos 
pedagógicos de gênero e sexualidade instaurados pelos 
artefatos culturais e mídias. Tendo como público prioritário 
profissionais da educação – docentes, coordenação/supervisão 
pedagógica, direção – em atuação nas instituições educativas, 
preferencialmente da rede pública de educação de Juiz de 
Fora/Minas Gerais e microrregião, com possibilidade de 
execução de atividades com estudantes, o curso foi organizado 
em vinte encontros semanais na modalidade on-line pela 
plataforma Google Meet. 
 Cada encontro que compunha o ciclo de atividades on-
line tinha duração de duas horas, ocorrendo às quartas, das 19h 
às 21h. O curso tem carga horária total de 80 horas, divididas 
em vinte encontros on-line e duas horas semanais reservadas 
para os estudos paralelos e contato com os artefatos indicados. 
As atividades tiveram início em 04 de agosto de 2021 e teve seu 
término no dia 15 de dezembro do mesmo ano. Foram ofertadas 
30 vagas considerando o público alvo, tendo como pré-
requisitos a obtenção de equipamentos e acesso à Internet que 
possibilitassem a participação nos encontros do curso; acesso 
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as informações e orientações (via e-mail, redes sociais); 
realização das leituras e ter contato com os artefatos culturais. 
 À vista disso, buscamos apresentar nessas linhas e 
entrelinhas, problematizações desencadeadas no encontro 
intitulado ‘Sexualidade(s) e pessoas com deficiência(s)’. Esse 
encontro se baseou na interlocução entre perspectivas dos 
estudos sobre Educação Inclusiva e dos estudos sobre 
sexualidades, tendo como aporte a obra audiovisual ‘Hoje eu 
quero voltar sozinho’, do diretor e roteirista Daniel Ribeiro.  
 Por esse viés, o artigo tem por objetivo discutir as 
potencialidades dos artefatos culturais para a educação, 
relacionando a formação docente e a escola, a partir da história 
de Leonardo, um jovem cego que se descobre apaixonado pelo 
amigo Gabriel e que busca sua independência, ao mesmo 
tempo em que tenta conviver com a superproteção de sua 
família e amigas/os, vivenciar novos sentimentos e sensações, 
descobrindo mais sobre si e sobre sua sexualidade (FREITAS 
JUNIOR, 2021). Evanilson Gurgel de Carvalho Filho (2022, 
p. 06) alude que o longa ‘Hoje eu quero voltar sozinho’ surge 
como uma estratégia para desnudar preconceitos e tabus sobre 
as sexualidades de pessoas com deficiência(s), dando 
visibilidade para a construção de suas subjetividades. Assim, 
destacamos o filme e demais artefatos utilizados durante o 
encontro do curso como disparadores de problematizações 
sobre sexualidades, pessoas com deficiência(s), processos 
educativos e os modos como as experiências nesse campo são 
invisibilizadas e, por vezes, negadas. 
 
Artefatos culturais e suas pedagogias na produção de 
sujeitos e subjetividades 
 
 Artefatos culturais, tais como curtas e longas-
metragens, podem provocar debates e seduzir o público, 
produzindo sensíveis experiências e incitando problematizações 
e subversões diante de enredos que buscam governar e impor 
normas. É sob essa perspectiva que temos realizado os 
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encontros do curso ‘Pedagogias de gêneros e sexualidades em 
mídias e artefatos culturais’, de modo a problematizar discursos 
que circulam por eles e que formam nossos modos de pensar, 
de agir, de sentir e de estar no mundo.  
 Caroline Amaral Amaral, Fabiani Figueiredo Caseira e 
Joanalira Corpes Magalhães (2017) analisam que os artefatos 
culturais se constituem de pedagogias e vêm produzindo e 
reproduzindo modos de ser e viver dentro de uma determinada 
sociedade. De acordo com Henry Giroux (2005, p. 155, apud 
AMARAL; CASEIRA; MAGALHÃES, 2017, p. 123), examinar os 
artefatos culturais “significa ampliar o significado e a prática da 
pedagogia para além das fronteiras da escola”. Assim, são 
diversas as pedagogias presentes em produções como filmes, 
programas televisivos, músicas, videoclipes, revistas, 
propagandas, redes sociais entre outros, os quais, segundo 
Amaral, Caseira e Magalhães (2017, p. 126) “inseridas em 
determinados contextos culturais, circulam e produzem 
significados, interpelando os sujeitos que as acessam e 
possibilitando múltiplas formas de entendimento sobre os 
modos de viver na contemporaneidade.”. 
 Diante disso, entendemos que os artefatos culturais são 
pedagógicos e que dizem sobre nós, nos capturando e 
produzindo nossas subjetividades. Amaral, Caseira e Magalhães 
(2017, p. 130) nos inquietam a “pensar o quanto diferentes 
artefatos culturais e suas pedagogias se constituem enquanto 
um campo de construção de posições de sujeito, de 
subjetividades e de configurações sociais.”. Assim, os artefatos 
culturais são educativos por sua potencialidade em nos ensinar 
determinadas maneiras de ser, pensar, agir e ver, constituindo 
nossas identidades de gênero, sexualidade, classe, raça, etnia 
e demais demarcadores, como o da normalidade e 
anormalidade. 
 Irmo Wagner e Luís Henrique Sommer (2022, p. 02) 
estendem essa análise para pensar “a mídia e a cultura por ela 
produzida como uma das instâncias sociais centralmente 
implicadas na produção de identidades sociais e subjetividades 
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em nosso tempo”. Rosa Maria Bueno Fischer (1997) anuncia a 
existência de um estatuto da mídia que atua como produtor de 
saberes e formas especializadas de comunicação, produzindo 
sujeitos em seu exercício pedagógico, ressaltando “que a mídia 
não apenas veicula, mas constrói discursos e produz 
significados e sujeitos” (FISCHER, 1997, p. 63). A autora 
salienta que a mídia identifica as carências de cada grupo social 
e busca promover soluções que alcancem os seus desejos. 
Destacando, ainda, que essa perspectiva propõe a análise das 
formas de poder e suas estratégias de manifestação e exercício.  
 Os processos de constituição de sujeitos e 
subjetividades instaurados nas relações com as mídias e 
artefatos culturais ao conceito de pedagogias culturais. Paula 
Deporte de Andrade (2022) ressalta que esse conceito vem 
tanto contribuindo na matização do entendimento referente à 
pedagogia quanto ampliando os conhecimentos sobre 
qualidades pedagógicas no contexto social. Sobre esse aspecto, 
Alfredo Veiga-Neto (2008) argumenta que a escola, antes 
principal instituição envolvida com a educação e a produção de 
subjetividades, vem ‘perdendo terreno’ para outras instâncias 
da sociedade implicadas nesses processos, o que abre 
possibilidades de pensarmos nas pedagogias culturais. Assim, 
como argumenta o autor, trata-se de problematizar a amplitude 
de atuação das pedagogias culturais, envolvidas na produção 
de saberes, condutas e práticas, tendo os artefatos culturais e 
as mídias importante papel na produção de nossas 
subjetividades.  
 A constatação de que as pedagogias culturais estão 
diretamente implicadas em processos educativos orientou a 
produção do curso de extensão “Pedagogias de gêneros e 
sexualidades em mídias e artefatos culturais”, o qual pautou-se 
na seleção e uso de obras cinematográficas, séries, novelas, 
músicas e clipes musicais, propagandas, imagens (incluindo 
fotografia, memes e outras produções visuais) para 
desencadear discussões e promover espaços de inquietações 
sobre os modos como as questões de gênero e sexualidade 
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estão presentes em nossas vidas e, sobretudo, atravessam a 
educação escolar. Foi assim que no décimo quarto encontro do 
curso promovemos um debate a partir do filme “Hoje eu quero 
voltar sozinho”, buscando discutir estratégias de resistências 
para que as discussões sobre sexualidades de pessoas com 
deficiência borbulhem nas instituições de ensino e em outros 
espaços e aportes formativos. Assim, a escolha por trabalhar 
com mídias e artefatos culturais em um curso de formação para 
profissionais da educação demonstra compromisso de levar as 
discussões de gênero e sexualidade para os espaços escolares, 
além de seus muros, por outros trajetos. 
 
‘Hoje Eu Quero Voltar Sozinho’: ‘poéticas da delicadeza’ 
em diálogos sobre deficiência e sexualidade 
 
 De acordo com Bruno Carmelo (2014), o longa-
metragem ‘Hoje Eu Quero Voltar Sozinho’ desenvolve uma 
história de romance que conta sobre a descoberta do amor, 
apresentando características particulares que envolvem 
questões como a homossexualidade e a deficiência visual. O 
filme seguiu os passos do curta-metragem ‘Eu Não Quero Voltar 
Sozinho’, lançado em 2010, também do diretor Daniel Ribeiro, 
no qual os/a mesmos/a personagens – Leonardo (Guilherme 
Lobo), Gabriel (Fábio Audi) e Giovanna (Tess Amorim) – 
enfrentavam o medo do primeiro beijo e os conflitos de sua 
época. O filme, lançado em 10 de abril de 2014, amplia as 
discussões, incluindo debates sobre a busca da independência 
e sobre o descobrimento de novos sentimentos e sexualidade. 
 Carmelo (2014) destaca que a obra cinematográfica 
labora como capciosa ferramenta narrativa, pois os desafios 
experienciados pelo personagem principal retratam os conflitos 
comuns a todas/os as/os jovens: “Leonardo não é visto como 
arquétipo social, como ‘o garoto cego’ ou ‘o garoto gay’. Ele não 
é um símbolo único de uma dessas duas comunidades”. Marcelo 
Ribeiro (2014) descreve o curta “Eu não quero voltar sozinho” 
e o filme “Hoje eu quero voltar sozinho” como poéticas da 
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delicadeza, ressaltando a importância social, cultural e política 
das temáticas abordadas em ambos os roteiros. 
 As duas obras conseguem, de maneira afetuosa, abraçar 
e acalentar “o temor de que a vulnerabilidade da deficiência 
visual, e demais deficiências, provoque situações vexatórias ou 
de violência, que implique no cerceamento da convivência da/o 
deficiente visual – físico, auditivo e intelectual – com outras 
pessoas e ambientes (SILVA; RODRIGUES, 2021, grifo nosso). 
O mesmo podemos pensar em relação às homossexualidades, 
cuja constituição é perpassada por práticas discriminatórias e 
de violências. Maia (2006, p. 165) alteia que ao desassociarmos 
a sexualidade das pessoas com deficiência, “negligenciam-se os 
cuidados contra situações de abuso e se omitem a essas 
pessoas o direito de acesso a orientação/educação sexual”. 
Levar essas discussões para as escolas e para outros espaços 
formativos, como cursos de extensão implicados na formação 
de profissionais da educação, fomentam novas possibilidades 
de atuação. Ribeiro (2014) destaca o contundente compromisso 
político assumido no uso e na produção de artefatos culturais 
que visam desfazer esse grave equívoco, atuando, assim, no 
combate às violências e em dimensões ligadas à saúde sexual. 
 As semelhanças entre os conflitos vivenciados por 
deficientes visuais e não-deficientes são inúmeras. As aflições, 
as descobertas, os anseios, as mudanças corporais, e a 
desinformação são algumas questões que perpassam a vida de 
jovens, como nos apresenta a obra cinematográfica ‘Hoje Eu 
Quero Voltar Sozinho’. No entanto, se diferencia na forma como 
a sociedade enxerga as sexualidades das pessoas com 
deficiência(s).  
 Maia (2006, p. 160) aponta que “as expressões da 
sexualidade são múltiplas e variadas tanto para deficientes 
como para não-deficientes”, acentuando que não é possível 
determinar os caminhos das vivências sexuais. “Em diferentes 
momentos da vida, dificuldades e facilidades vão ocorrer em 
maior ou menor grau para todos” (ibidem), sendo censurável 
generalizar, rotular e estigmatizar as pessoas com deficiência, 
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desconsiderando a diversidade entre as pessoas desse público 
e o contexto social, econômico, educacional em que cada 
sujeito se desenvolve. 
 

Do mesmo modo como a sexualidade, a 

deficiência é um fenômeno socialmente 
construído na medida em que o julgamento 

sobre a diferença impregnada ao corpo do 

deficiente dependerá do momento histórico 
e cultural e, em geral, a avaliação social que 

se tem da deficiência é a de que ela explicita 
um corpo não funcional e imperfeito (MAIA, 

2006, p. 161-162). 

 
 Ademais, Maia (2006, p. 166) reforça que “se o sexo 
funcional e normal está relacionado ao fato de ter um corpo 
perfeito e for capaz de reproduzir, qualquer outra expressão 
sexual que não seja sob esses padrões pode tornar a 
sexualidade desviante, patológica ou desnecessária”. Mesmo 
compreendendo que a infertilidade não proíbe as relações 
afetivas e sexuais e que a imagem de “corpo perfeito” é uma 
construção social, deparamos com a dificuldade no acesso e no 
exercício da educação sexual da pessoa com deficiência, visto 
que as diferentes formas de exploração e experimentação 
sexual são consideradas tabus em nossa sociedade, que 
confundem limitação com incapacidade (MAIA, 2001). Além 
disso, a preocupação com aspectos reprodutivos e de saúde 
sexual pode dificultar o debate sobre as múltiplas expressões 
das sexualidades pelas pessoas com deficiência(s), sobretudo 
no que se refere às sexualidades não-heterossexuais. 
 Ribeiro (2014) ressalta que a encenação dos beijos entre 
os personagens Leo e Gabriel projeta visibilidade para a questão 
da homossexualidade e demais narrativas que questionam a 
(re)produção da heteronormatividade em filmes, novelas, 
propagandas e outros artefatos culturais que circundam no 
cenário televisivo brasileiro. Além disso, leva-nos a 
problematizar as experiências de sexualidade das pessoas com 
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deficiência(s), como refletem Fátima Marcarini da Silva e José 
Raimundo Rodrigues (2021): 
 

Como um deficiente visual experimenta a 
sexualidade? De forma semelhante aos não-

deficientes! Há inúmeras mudanças corporais 
nem sempre compreendidas, há sentimentos 

de inadequação ao próprio corpo, há desejos 
que se revelam fortemente, causando 

surpresa, há dúvidas sobre a própria 

identidade. Nem mesmo a desinformação 
pode ser considerada como diferença, pois, se 

por um lado, a ausência de visão somada à 
superproteção familiar, gera deficientes 

visuais que não se compreendem como 

sexualmente capazes para uma relação; no 
caso dos videntes, o fato de terem acesso à 

informação visual não assegura um diálogo 
livre com os familiares acerca da temática 

(SILVA; RODRIGUES, 2021, p. 03).  

 
 A exploração das obras de Daniel Ribeiro, como também 
de outros artefatos culturais que abrangem essas temáticas, a 
exemplo o filme “The Theory of Flight1” e a série “Special2”, 
propiciam a problematização de uma imagem equivocada das 
sexualidades das pessoas com deficiência(s), visão essa que 
pode estar impregnada pelos mitos da assexualidade ou 

                                                           
1 Com direção de Paul Greengrass, o filme “The Theory of Flight” foi lançado 
em 1998 apresentando a história de Jane, uma mulher com deficiência física 
- fruto de uma doença degenerativa, que busca experienciar sua sexualidade. 
Disponível em:  https://www.interfilmes.com/filme_13775_Livre.para.Voar-
(The.Theory.of.Flight).html.   
2 Lançada em 2019, a série “Special” de gênero comédia, drama e biografia, 
acompanha a vida do personagem Ryan Hayes (Ryan O'Connell), um jovem 
gay e com deficiência - paralisia cerebral que decide recomeçar sua trajetória. 
Entre seus novos objetivos estão conquistar o primeiro emprego; morar 
sozinho e longe de Karen (Jessica Hecht), sua mãe controladora; e, por fim, 
engatar um relacionamento amoroso. Disponível em: 
https://www.adorocinema.com/series/serie-19325/. 

https://www.interfilmes.com/filme_13775_Livre.para.Voar-(The.Theory.of.Flight).html
https://www.interfilmes.com/filme_13775_Livre.para.Voar-(The.Theory.of.Flight).html
https://www.adorocinema.com/series/serie-19325/
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hipersexualidade. Maia (2001, p. 38-39) enfatiza que “a 
sexualidade das pessoas com deficiência adjetivada (angelical x 
selvagem) reforça as atitudes sociais de isolamento, segregação 
e ignorância em relação aos aspectos da sexualidade”, o que, 
de acordo com a autora, limita os espaços de diálogos e de 
aprendizagem sobre sexualidade. Tendo em vista que o desejo 
sexual é variável entre pessoas com deficiências e entre pessoas 
sem deficiência(s), criou-se o mito de que a sexualidade das 
pessoas com deficiência é exagerada, devido a expressão 
pública de comportamentos sexuais e não pela frequência com 
que eles ocorrem, principalmente entre aquelas com deficiência 
intelectual. “Não há relação entre sexualidade exagerada e as 
questões orgânicas da deficiência” (MAIA, 2006, p. 166). 
 Dessarte, ao pensarmos no universo complexo das 
pessoas com deficiência, como nos motiva Nayelli Juaréz 
(2021), notamos a invisibilização dos desejos e práticas eróticas 
em relação a pessoas do mesmo gênero. No imaginário social 
as pessoas com deficiência não são reconhecidas e aceitas 
como pessoas sexualizadas, visto que o sexo se encontra 
associado à juventude e à atração física, sendo considerado 
impróprio para as pessoas que não a tem. Essa idealização 
simplista do que seria a vida em particular de pessoas com 
deficiência, aliada a concepção de deficiência como 
desvantagem social e obstáculo à vida em sociedade, 
contribuem para a estigmatização desses sujeitos. 
 

O capacitismo é a atitude de considerar as 

pessoas com deficiência como não-iguais e 
“incapazes” de gerir suas próprias vidas, 

vendo-as como sem autonomia, dependentes, 
desamparadas, assexuadas, condenadas a 

uma vida eterna e economicamente 

dependente, chegando até mesmo a vê-las 
como não aceitáveis em suas imagens sociais 

ou como menos humanas (COMITÊ 
DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA, 2020, p. 06).  
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 O Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação 
Brasileira de Antropologia (2020, p.06) destaca que a vertente 
capacitista “tende a considerar as pessoas com deficiência como 
menos aptas ou capazes, simplesmente por apresentarem uma 
diferença corporal, sensorial, intelectual ou psicossocial”. Essa 
visão preconceituosa e inadequada do ser humano com 
deficiência reflete uma tradição ditada por regras de 
normalidade que categoriza as pessoas com deficiência como 
seres desprovidos do direito de usufruir uma vida plena em 
todos os sentidos. 
 O descobrimento de si e o desejo por independência 
orbitam o conflito dramático do filme ‘Hoje Eu Quero Voltar 
Sozinho’, definindo as relações de Leonardo com sua família, 
seus/suas amigos/as, seu afeto (Gabriel), sua sexualidade e 
com sua deficiência. Ribeiro (2014) enfatiza que o fato de 
Leonardo ser cego e gay dá ao personagem uma posição 
singular, que desestabiliza a ordem das políticas de identidade 
que classificam, caracterizam e determinam os horizontes 
imaginativos de seus sujeitos. “Leo não representa nem gays 
nem cegos, nele não se projetam transparentemente os anseios 
ou as ansiedades supostamente exclusivos de nenhuma dessas 
comunidades” (RIBEIRO, 2014). Leo não se define por sua 
cegueira e/ou por sua orientação sexual. Leo navega no limiar 
dessas formas de identificação. 
 As relações sexuais e suas experimentações foram 
historicamente destinadas a um determinado grupo social que 
corresponde aos padrões definidores de normalidade. Maia 
(2006) alude que o sexo vem sendo apregoado como um direito 
de pessoas saudáveis, jovens, magras e bonitas, excluindo e/ou 
prejudicando todas as pessoas que desobedecem a esse 
modelo. Nesse cenário, as pessoas com deficiência deparam-se 
também com a invisibilidade de seu corpo sexual, sendo 
limitadas ao corpo deficiente.  
 Maia (2006) destaca que as referências 
comportamentais que normatizam as experienciações da(s) 
sexualidade(s), encontram-se entrelaçadas aos contextos 
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sociais, econômicos e culturais, sendo produzidas e 
reproduzidas pelas mídias. A maneira hostil e preconceituosa 
com que a sexualidade das pessoas com deficiência tem sido 
abordada, reflete o tratamento das diferenças em relação aos 
padrões normativos. Assim, inferimos a importância da 
produção de artefatos culturais que enveredam por outros 
caminhos.   
 
Sentidos de formação e sua relação com os artefatos 
culturais no curso ‘Pedagogias de gêneros e 
sexualidades em mídias e artefatos culturais’ 
 
 Nesta última seção do texto, gostaríamos de retomar os 
sentidos de formação que orientam a organização do curso 
‘Pedagogias de gêneros e sexualidades em mídias e artefatos 
culturais’ e sua relação com a educação escolar. Para isso, 
recorremos a dois conceitos foucaultianos interligados: a 
problematização e a experiência. O primeiro, diz do exercício de 
nos colocarmos em estado de atenção sobre nós mesmos/as, 
sem nos distanciarmos do mundo e dos outros; uma prática que 
nos conduz a darmos ‘um passo atrás’ em relação ao que nos 
tornamos e tornar isso algo a ser pensado, com vistas à 
transformação de si e do mundo. O segundo, diz da 
possibilidade de nos enquadrarmos ou não nas formas 
históricas e sociais de sujeitos, a partir dos saberes e das 
relações de poder que colocam em atividade certos processos 
de subjetivação. Portanto, experiência tem a ver com o modo 
como nos afetamos e somos constituídos/as por discursos e 
práticas sociais de poder, com vistas a nos tornar o que somos. 
Mas, vai além disso: é a possibilidade de, ao nos afetarmos, 
modificarmos o que somos. (FOUCAULT, 2006; 2009; CASTRO, 
2014).  
 Assim, apostamos nos processos de formação como 
experiências de problematização de si e das relações com o 
mundo. E isso pode se dar com diferentes disparadores – 
incluindo-se aí nossas afetações pelas mídias e artefatos 
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culturais. Esses processos não estão dados de antemão, mas 
são forjados a partir de propostas como a do curso em que nos 
propusemos a ‘construir lentes’ para ver o mundo de outros 
modos. Com cenas de filmes e séries, cenas de novela, 
propagandas e outros artefatos, buscávamos inquietar as 
profissionais a olhar de outros modos ou a sensibilizar seus 
sentidos para como discursos e práticas sociais de gênero e 
sexualidade atravessam nossas vidas, tanto pessoal, como 
social e profissional. 
 Isso nos conduz a argumentar sobre o uso do filme ‘Hoje 
Eu Quero Voltar Sozinho’ no décimo quarto encontro do curso 
‘Pedagogias de gêneros e sexualidades em mídias e artefatos 
culturais’. Com ele e com outros artefatos, buscávamos disparar 
discussões que pudessem estremecer sólidas crenças e saberes 
a respeito das relações entre sexualidades e pessoas com 
deficiência(s) e de que modos isso perpassa as práticas 
pedagógicas escolares. Tomando esses artefatos como 
pedagógicos, exploramos duas dimensões que se entrelaçam 
para produzir o enredo desse encontro. 
 Em primeiro lugar, dedicamo-nos a explorar as relações 
entre sexualidades e pessoas com deficiência(s) a partir do 
curta e do longa-metragem, remetendo-nos à narrativa fílmica, 
aos/às personagens e suas vivências. Também buscamos 
associar o debate a outros artefatos, como mencionamos 
anteriormente, apresentando cenas de séries e filmes, 
pequenos vídeos e imagens de sites que apresentavam 
possibilidades de ampliar modos de conhecer sobre 
sexualidades e pessoas com deficiência(s).  
 Embora a discussão tenha sido bastante profícua, 
mobilizando nas profissionais o relato de casos por elas 
vivenciados em sua atuação pedagógica, enfrentamos o desafio 
da disposição delas para assistir ao filme, já que foi solicitado 
que elas o assistissem antes do encontro, prática corrente 
durante o curso. No entanto, poucas haviam assistido. Como 
isso era esperado por nós, tendo em vista encontros anteriores, 
buscamos mobilizar e exibir cenas e imagens do filme, além dos 
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demais artefatos mencionados. Isso também nos possibilitou 
discutir com as profissionais a utilização desses elementos nas 
práticas pedagógicas escolares. 
 Assim, estamos apostando no argumento de que uma 
discussão que se alinha a perspectivas problematizadoras das 
noções social e culturalmente construídas pelos sujeitos pode 
lançar mão de artefatos culturais, especialmente os visuais e 
audiovisuais. A aposta é na possibilidade de ver e imaginar 
tanto aquilo que se vive, estando em contato com o vivido de 
outros modos, a partir de outras sensibilidades, quanto 
imaginar outras realidades, outros mundos, nos quais o vivido 
pode ser transformado. 
 Um dos objetivos do curso é, portanto, promover 
aproximações das profissionais da educação com os artefatos 
culturais e utilizá-los como ferramentas para inquietar e instigar 
outros modos de pensar, de ver, de sentir. Ao elegermos as 
relações entre sexualidades e pessoas com deficiência(s) como 
tema de um dos encontros, investimos nessa aproximação, 
mediada pela discussão teórica apresentada nas seções 
anteriores. Essa perspectiva nos conduz a pensar a formação 
docente como processo de constituição de subjetividades 
flexíveis e sensíveis ao mundo, algo que pode nos afetar e nos 
transformar. Processos de formação que investem na 
problematizado do vivido, das narrativas-mestras e das 
verdades estabelecidas que forjam profissionais da educação 
enquadradas/os em atuações pedagógicas rígidas, unilaterais, 
que impõem barreiras aos fluxos, às conexões e aos hibridismos 
entre as culturas escolares e as culturas das/os estudantes.  
 Isso nos conduz à segunda dimensão explorada com o 
curso. Entendendo que os artefatos culturais fazem parte de 
nossas vidas, invadem nossos cotidianos, instauram relações 
nas quais os sujeitos aprendem a ser quem são, a constituírem 
suas subjetividades, a partir dos saberes que esses artefatos 
fazem circular, apostamos nas suas potencialidades para o 
espaço escolar e para a atuação docente na Educação Básica. 
Filmes, séries, novelas, propagandas, músicas, videoclipes, 



 

131 

jogos eletrônicos e on-line, sites, perfis e páginas de redes 
sociais entre tantos outros, compõem o cotidiano de crianças e 
jovens que chegam à escola. As pedagogias desses artefatos 
chegam com elas/es, invadem a escola, deslocam sentidos de 
conteúdos, movimentam saberes nas salas de aulas, produzem 
tensões nas abordagens pedagógicas monoculturais. 
 Portanto, nos encontros do curso, procurávamos sempre 
produzir interlocuções com a escola, em especial a partir das 
narrativas das participantes sobre o que era vivenciado. Aqui 
estamos considerando que os espaços escolares são, devido a 
sua função histórico-social, locais de produção de sujeitos e 
subjetividades, sendo, portanto, imprescindível que se 
considerem as demandas referentes às experiências com as 
sexualidades, com as deficiências e outras dimensões 
constitutivas das subjetividades (raça, etnia, classe social, 
religiosidade, territorialidade, geração, etc.). Em se tratando 
especificamente das questões abordadas por nós neste artigo, 
Maia (2001, p.36) concebe como atribuição das/os 
educadoras/es a garantia de condições favoráveis para o 
exercício da cidadania, englobando nesse aspecto as questões 
sexuais, especificamente voltados, na perspectiva da Educação 
Inclusiva, às pessoas com deficiência. De acordo com a autora, 
“a sexualidade ampla, independentemente de se ter ou não 
uma deficiência, existe e se manifesta em todo ser humano” 
(MAIA, 2006, p. 160), sendo “o erotismo, o desejo, a construção 
de gênero, os sentimentos de amor, as relações afetivas e 
sexuais, expressões potencialmente existentes em toda pessoa, 
também naqueles que têm deficiências” (Ibidem). 
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FACA SEM PONTA, GALINHA SEM PÉ, MENINO OU 
MENINA BRINCA DO QUE QUISER: A POTENCIALIDADE 
DA LITERATURA INFANTIL PARA PENSAR O BRINCAR 

NA ESCOLA 
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Introdução 
 
 Este é um relato que descreve algumas atividades e 
experiências vivenciadas pelas autoras em duas turmas do 1º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual da cidade 
de Juiz de Fora - MG. Participaram das intervenções 57 alunos 
e alunas com idades entre 5 e 6 anos. As atividades mais 
direcionadas ocorreram em abril de 2017, mas conversas e 
intervenções pontuais relacionadas ao tema continuaram 
acontecendo ao longo do ano letivo. 
 Ao observarmos a interação entre as crianças nos 
momentos livres de utilização dos brinquedos, percebemos o 
quanto as questões de gênero permeavam aquele grupo nessas 
situações. Como docentes, observamos que a maioria das crianças 
separava os brinquedos “de meninos” e “de meninas” ao brincar. 
Além disso, nas duas salas, a divisão em grupos homogêneos era 
bem marcada, tanto na escolha dos brinquedos e de parcerias 
para fazer outras atividades, quanto na organização das crianças 
para as brincadeiras. Sendo assim, quase sempre meninos 
escolhiam bonecos, animais e carros para brincar. Por outro lado, 
as meninas, em sua maioria, uniam-se e buscavam bonecas, 
objetos de cozinha ou de salão de beleza. Diante disso, resolvemos 
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problematizar essas situações promovendo rodas de conversa a 
partir de desenhos produzidos pelas crianças, dos momentos 
vivenciados com os brinquedos e da leitura do livro “Faca sem 
ponta, galinha sem pé” (ROCHA, 1996). 
 Conduzimos o trabalho compreendendo gênero como 
“um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre 
as diferenças percebidas entre os sexos, e [...] uma forma 
primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1995, 
p. 86). Uma vez entendido como “uma categoria social imposta 
sobre um corpo sexuado” (p. 7), pensamos o gênero como uma 
construção social, histórica e cultural. Em nossa sociedade, 
desde o anúncio do sexo do(a) bebê, ainda antes do seu 
nascimento, ele(a) é envolvido(a) em uma trama discursiva que 
visa moldar uma identidade de gênero feminina ou masculina 
baseada no sexo biológico – discursos que ensinam sobre cores, 
estilos de roupas, tipos de brinquedos e atitudes considerados 
“adequados” para cada gênero. Esses ensinamentos visam 
normatizar as identidades como se existisse somente uma 
forma de ser menino e outra, oposta a ela, de ser menina.  
 A esse respeito, Judith Butler (2003) afirma que gênero 
não é algo com o qual nascemos, mas algo que fazemos, uma 
repetição de atos estilizada. Para a autora, a partir da sua teoria 
da performatividade, o gênero é um conjunto de atos, gestos e 
desejos repetidos que dão “a aparência de uma substância, de 
uma classe natural de ser” (BUTLER, 2003, p. 59). A mesma 
autora diz ainda que 
 

esses atos, gestos e atuações, entendidos 

em termos gerais, são performativos, no 
sentido de que a essência ou identidade que 

por outro lado pretendem expressar são 
fabricações manufaturadas e sustentadas 

por signos corpóreos e outros meios 

discursivos. O fato de o corpo gênero ser 
marcado pelo performativo sugere que ele 

não tem status ontológico separado. 
(BUTLER, 2003, p. 194). 
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 A performatividade sem problematizações pode nos 
levar a viver somente na repetição, entretanto esta também 
tem a possibilidade de ser interrompida, contestada e 
questionada. Como a autora ressalta, na repetição há a 
possibilidade de transformação (BUTLER, 2003). Através do 
trabalho realizado na escola, foi possível problematizar a 
naturalização em torno dos brinquedos considerados “certos” e 
“errados” para meninos e meninas, sendo um momento de 
muito aprendizado entre as crianças. Por isso, consideramos 
fundamental problematizar os discursos de gênero que circulam 
na sociedade pensando nas múltiplas formas de vivenciar essas 
identidades, e assim fizemos na situação aqui descrita. 
 Para este relato, voltaremos nossa atenção para as 
problematizações de gênero realizadas com as crianças de duas 
turmas de 1º ano do Ensino Fundamental do ano de 2017. 
Diante da demanda observada na interação com os(as) 
alunos(as), buscamos estratégias para conversar sobre o 
assunto utilizando elementos do cotidiano deles(as), como os 
brinquedos e as brincadeiras. Para tanto, dividimos a 
intervenção com os(as) estudantes em dois momentos. No 
primeiro, propusemos a realização de um desenho de um 
menino e uma menina brincando. O objetivo foi trazer as 
potencialidades de pensar gênero a partir dos desenhos 
produzidos pelas crianças. Através dessa atividade, 
problematizamos normas de gênero e abrimos espaços para 
os(as) estudantes trazerem suas experiências em relação ao 
assunto. Num segundo momento, fizemos a leitura do livro 
“Faca sem ponta, galinha sem pé”, da autora Ruth Rocha. Em 
seguida, abrimos espaço para discussões sobre as funções, os 
sentimentos e os comportamentos de meninos e meninas, 
numa possibilidade de desconstruir estereótipos de gênero.  
 
Trabalho com desenhos 
 
 A primeira atividade que solicitamos foi que as crianças 
desenhassem um menino e uma menina brincando, pois, 
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segundo Márcia Gobbi (1999, p. 144), “a criança é concebida 
como falante e uma informante privilegiada e seus desenhos 
como registros do social por elas vivido e construído”. Quando 
desenha, ela pode expressar seus saberes, seus sentimentos e 
suas vontades de maneira espontânea. Desse modo, seria 
possível observarmos suas concepções sobre o universo das 
brincadeiras em relação às questões de gênero. 
 A maioria dos desenhos mostrava meninos e meninas 
brincando separadamente, com brinquedos diferentes e, 
algumas vezes, em locais marcados, como elas em casa e eles 
em lugares externos (Figura 1). Esse material mostra uma visão 
binária em que as meninas têm “liberdade para ser cozinheiras, 
cabelereiras, fadas madrinhas, mães que limpam seus filhos, 
enfermeiras, etc., e os meninos são livres para ser índios, 
ladrões de gado, bandidos, policiais, ‘super-homens’, tigres 
ferozes ou qualquer outro elemento da fauna agressiva” 
(MORENO, 2003, p. 32), visão essa muito difundida na nossa 
cultura, que estimula posições de sujeitos masculinos e 
femininos opostas, investindo na construção de identidades de 
gênero hegemônicas. 
 
Figura 1 – Desenhos feitos pelas crianças meninos e meninas 

brincando separados 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 Entretanto, apesar do discurso hegemônico de tentar 
manter as meninas e os meninos em determinados lugares na 
sociedade, é possível que haja resistências. De acordo com 
Michel Foucault (2004, p. 241), “a partir do momento em que 
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há uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência”. 
Portanto, “jamais somos aprisionados pelo poder: podemos 
sempre modificar sua dominação em condições determinadas e 
segundo uma estratégia precisa”. Essa resistência pode ser 
percebida a partir dos desenhos abaixo (Figuras 2 e 3), nos 
quais podemos observar algumas produções que fugiram desse 
padrão.  
 Sob essa ótica, a Figura 2 mostra todas as pessoas dos 
desenhos com o mesmo brinquedo, objetos que não têm uma 
marca de gênero definida em nossa cultura: balões e tablet.  

 
Figura 2 – Desenhos feitos pelas crianças meninos e meninas 

brincando juntos 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 Por outro lado, parte da Figura 3 apresenta a menina 
brincando de carrinho e o menino de casinha e em outra parte 
pode-se observar a garota com dinossauros, tema que 
geralmente é direcionado aos meninos nas lojas de brinquedos 
e em livrarias infantis. 
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Figura 3 – Desenhos feitos pelas crianças meninos e meninas 
rompendo padrões de gênero 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 Durante as apresentações dos trabalhos, algumas 
manifestações foram surgindo e a roda de conversa foi 
acontecendo. Num primeiro momento, optamos por deixar que 
as crianças falassem o que achavam a respeito dos desenhos e 
expusessem suas concepções, e com esse movimento pudemos 
presenciar debates muito interessantes. Para este texto, 
selecionamos dois trechos, sendo o primeiro o seguinte: 
 

— Menino só pode brincar de brinquedo de 
homem e menina de brinquedo de mulher, 

boneca, calculadora, bicicleta... (PEDRO) 

— Carro! (MARIA EDUARDA) 
— Carro não! É de menino! (PEDRO) 

— Não é nada! Eu tenho um carro de Barbie 
rosa! (MARIA EDUARDA) 

— Se tiver um carrinho de controle remoto 
azul na caixa de brinquedos da sala menina 

não pode pegar. (PEDRO) 

— Não tem problema é só brinquedo. 
(MARIA EDUARDA) 

— Carro de verdade mulher pode dirigir. 
(ANA GABRIELLE) 

— Isso mesmo, mulher dirige carros, mas 

será que só pode dirigir se o carro for rosa? 
(PROFESSORA GLÁUCIA) 

— Não, minha tia dirige um carro preto! 
(EMANUELLY) 
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— E minha mãe tem um branco. (BRUNO) 
— Se o carro de verdade for azul a mulher 

não pode dirigir? (PROFESSORA GLÁUCIA) 
— Pode! (VÁRIAS CRIANÇAS) 

— Mulher tem que dirigir carro, e se o 

homem tiver trabalhando? (EMILLY) 
— Será que as mulheres só dirigem quando 

os homens estão trabalhando? As mulheres 
que não têm marido não podem ter carro? 

(PROFESSORA GLÁUCIA) 
— Pode! (VÁRIAS CRIANÇAS) 

 
 Quando Pedro começa a enumerar situações nas quais 
menina pode brincar, Maria Eduarda o interrompe com a 
palavra carro. Isso gera um desconforto no menino, que nega 
veemente a possibilidade levantada pela colega. Ela explica que 
tem um carro de brinquedo, mas especifica suas características 
que o liga ao universo feminino: ser rosa e ser da Barbie1. Então 
ele continua argumentando que se o carrinho for azul ela não 
pode brincar, mostrando que a questão das cores é um 
marcador de gênero na nossa cultura. Ser azul ou rosa pode 
mudar completamente o direcionamento do brinquedo, pois, 
para algumas pessoas, sua finalidade e a maneira como é 
utilizado nas brincadeiras são secundárias, já que o que passa 
a dizer para quem ele serve é a cor.  
 Na continuação do debate, Ana Gabrielle levanta outro 
questionamento: “carro de verdade mulher pode dirigir”. A 
partir desse momento, Pedro se coloca pensativo e não interage 
mais, afinal não é comum carros rosas por aí e ele vê mulheres 
dirigindo carros de todas as cores. É exatamente essa 
provocação que é feita pela professora, transpondo a questão 
da cor dos carros de brinquedo para os carros de verdade, e, 
ao olharem para a realidade a sua volta, as crianças percebem 

                                                           
1 Barbie é uma boneca que representa uma pessoa adulta e possui muitas 
roupas e acessórios para serem utilizados nela. Além disso, existem filmes, 
livros, roupas e brinquedos diversos com a sua imagem, geralmente 
produzidos na cor rosa e direcionados para meninas. 
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que o discurso das cores está voltado somente para os 
brinquedos, assim elas vão repensando suas concepções.  
 Emilly também apresenta uma marcação de gênero 
importante quando diz que a mulher tem que dirigir caso o 
homem esteja trabalhando. Nessa situação, a ideia de que o 
homem é o responsável pela função de dirigir revela um retrato 
de uma cultura que estimula os meninos desde de muito 
pequenos a gostarem de carros, motos, caminhões etc. A 
professora intervém levantando questionamentos que podem 
levar à desconstrução dessa ideia, lembrando que mulheres 
podem dirigir independentemente de terem alguma relação 
com um homem. 
 Nesse diálogo, percebemos que as experiências das 
crianças são permeadas pelos discursos de gênero. A partir do 
que veem e ouvem na nossa sociedade, vão aprendendo o que 
é considerado “coisa de menino” e “coisa de menina”, tomam 
isso como natural, vão repetindo, performando o gênero e 
propagando essas ideias como verdades absolutas. É dessa 
forma que os discursos criam os objetos de que falam 
(FOUCAULT, 2008), na medida em que se incentivam as 
meninas a brincarem de casinha, bonecas, salão de beleza etc., 
e se nega a elas o lugar de quem dirige, de quem trabalha com 
a força, a velocidade e raciocínio, por exemplo, é possível que 
se criem meninas delicadas, que gostem daquelas tarefas. 
Entretanto, isso não é uma regra, pois vivemos em meio a uma 
teia de discursos que nem sempre são alinhados, de maneira 
que temos diferentes concepções e resistências às ideias 
hegemônicas. A conversa citada mostra isso e ela foi muito 
importante para problematizar a naturalização em torno dos 
brinquedos considerados “certos” e “errados” para meninos e 
meninas, sendo um momento de muito aprendizado entre as 
crianças.   
 Um outro debate que destacamos aconteceu quando a 
aluna Ana mostrou o desenho em que a menina brinca de carro 
e o menino, de casinha (Figura 3): 
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— Ai credo! O menino tá brincando de 
casinha? (THIAGO) 

— Tá! Ele tá fazendo comida para filha. 
(ANA) 

— Casinha é de menina! (THIAGO) 

– Menino tem que brincar de mamãe e 
filhinha, ele pode ser o pai. (LARA) 

— Tá brincando de panelinha, é de menina! 
(THIAGO) 

— Seu pai não faz comida para você? (ANA) 
— Não! (THIAGO) 

— Essa pergunta é boa. Seu pai faz comida 

para você? Quem aqui já viu um homem 
cozinhando? Será que só mulheres 

cozinham, cuidam da casa e das crianças? 
(PROFESSORA MICHELE) 

— Meu pai é padeiro, ele faz um monte de 

coisa boa! (CAUÃ) 
— Meu pai faz churrasco! (ARTHUR) 

— Quando eu fico na casa do meu pai ele 
faz almoço para mim e cuida de mim. 

(FELIPE) 
— Meu cunhado troca a fralda da minha 

sobrinha bebezinha e dá banho nela. 

(GABRIELA) 
— Se na vida os homens fazem tudo isso, 

será que os meninos não podem brincar de 
casinha, de comidinha e de boneca? 

(PROFESSORA MICHELE) 

— Pode! (VÁRIAS CRIANÇAS) 

 
 O estranhamento de Thiago ao ver o desenho de Ana 
revela o discurso tão difundido em nossa sociedade de que 
brincar de casinha é coisa de menina. Todavia, Lara começa a 
problematização trazendo uma relação com o cotidiano. Se em 
sua família existe a figura do pai exercida por um homem, na 
brincadeira também não deveria existir essa figura? Ela não 
deveria ser representada por um menino? Se o pai vivencia a 
rotina da casa, então ele também tem relação com esse espaço? 
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Esses questionamentos podem ter levado Lara a entender que 
brincar de casinha não é só para meninas? 
 A conversa começa em torno do brincar, mas a 
discussão é levada para situações da vida cotidiana, ao se 
associarem os brinquedos às circunstâncias da própria 
realidade. Nesse cenário, os(as) estudantes são convidados(as) 
a problematizarem o que é “coisa de menina ou de menino”. 
Para James Marshall (2008, p. 31), problematizar é dar um 
passo atrás, “é a liberdade de separar-se do que se faz, é o 
movimento pelo qual alguém se separa do que faz, de forma a 
estabelecê-lo como um objeto de pensamento e a refletir sobre 
ele como um problema”. Dessa maneira, as crianças puderam 
se deslocar de suas concepções, repensar suas certezas com 
relação àquele discurso e se reposicionar diante dele. 
 O debate também possibilitou falarmos sobre a 
importância da contribuição de todas as pessoas que moram 
numa casa para a sua conservação. Nesse sentido, falamos 
sobre o que as crianças podem fazer para manter o ambiente 
organizado e limpo, e que isso não deve ser tarefa só de uma 
pessoa porque a casa é de todos(as) que nela moram. Desse 
modo, trabalhamos uma questão de gênero que rodeia a 
sociedade utilizando desenhos, falas e exemplos do cotidiano 
dos(as) estudantes, possibilitando outras formas de ver a 
organização do trabalho doméstico. 
 
Trabalho com livro: Faca sem ponta, galinha sem pé 
 
 A Literatura Infantil está presente nas salas de aula e 
desperta o encantamento de crianças das mais variadas idades. 
Por isso, é um recurso relevante para o trabalho pedagógico. 
Para Nelly Novaes Coelho (2000, p. 15), “a literatura, e em 
especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta 
sociedade em transformação: a de servir como agente de 
formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no 
diálogo leitor/texto estimulado pela escola”.  
 A autora ressalta o papel do trabalho com o livro infantil 
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na formação de sujeitos. Atualmente, existem livros sobre os 
mais variados temas, de maneira que o universo da Literatura 
tem proporcionando uma gama de possibilidades, podendo ser 
um grande aliado pedagógico. Seu uso permite uma 
aprendizagem significativa e prazerosa, por isso a mediação da 
escola é fundamental. Posto isso, consideramos os livros de 
literatura infantil como artefatos culturais que  
 

não apenas colocam em circulação saberes 
referentes a vários domínios da vida 

cotidiana. Eles produzem saberes, 
produzem condutas e práticas. Possuem 

capacidade de modelar nosso olhar e 

colaboram para a produção de nossas 
subjetividades a partir de determinados 

interesses em voga no tempo presente. 
(ANDRADE, 2017, p. 14). 

 
 Dessa forma, o livro é um artefato educativo que pode 
ensinar modos de ser, pensar e agir, com uma linguagem 
dinâmica e divertida para as crianças. Para o nosso trabalho 
com gênero, escolhemos a obra “Faca sem ponta, galinha sem 
pé”, de Ruth Rocha (1996).  
 A história é sobre dois irmãos, Pedro e Joana, que viviam 
brigando e discutindo a respeito do que é “coisa de menino” e 
“coisa de menina”, e seus pais controlavam suas atitudes 
repreendendo-os quando faziam algo fora do que a família 
considerava correto para os respectivos gêneros. Até que um dia, 
os dois passaram debaixo de um arco-íris e saíram do outro lado 
transformados: Joana virou “Joano”, Pedro virou “Pêdra”. Desde 
então, começaram a olhar de forma diferente para as questões de 
gênero, de modo que, durante essa troca de “papéis”, 
descobriram que ambos podiam ter os mesmos sentimentos, 
desejos e capacidades; que meninos podiam chorar em filmes 
tristes e meninas podiam chutar tampinhas e subir em árvores, 
por exemplo. Depois que entenderam tudo, os dois procuraram 
um novo arco-íris para desfazer a troca e voltaram para casa 
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brincando de chutar tampinhas sem se preocupar com o que era 
considerado brincadeira de menina ou de menino.  
 O texto apresenta as discussões das crianças e o 
desconforto delas diante das proibições e cobranças feitas pela 
família com relação ao comportamento esperado para a menina 
e para o menino. No caso de Joana, as condutas repreendidas 
eram subir em árvores, jogar bola, chutar tampinha, ter 
comportamento explosivo e agressivo. Já para Pedro, o que não 
podia era fugir de briga, chorar, bater em mulher, ver novela e 
ser vaidoso – situações parecidas com a realidade vivenciada 
por nossos(as) alunos(as). 
 Um dos assuntos que foi comentado após a leitura da 
história foi o choro do menino, que no livro é abordado sob duas 
óticas: o choro de raiva e o choro de tristeza. O primeiro 
aparece quando Pedro volta para casa após uma briga na rua, 
todo esfolado e chorando. Nesse momento, ele estabelece o 
seguinte diálogo com o pai: 
 

— Que é isso? — Espantava-se seu Setúbal. 

— O que foi que aconteceu? 
— Foi o Carlão! Foi o besta do Carlão! Me 

pegou na esquina – choramingava Pedro. 

Seu Setúbal ficava furioso: 
— E você? O que foi que você fez? Por acaso 

fugiu? Filho meu não foge! Volte pra lá já e 
bata nele também. E vamos parar com essa 

choradeira! 
Homem não chora! 

Pedrinho desapontava: 

— Eu estou chorando é de raiva! É de ódio! 
(ROCHA, 1996, p. [8]). 

 
 O segundo choro é citado quando Joana caçoava de 
Pedro por demonstrar tristeza diante de filmes: 
 

Quando Pedro ficava comovido com alguma 

coisa, como filme triste, que tem menininha 
sozinha, sem ninguém para cuidar dela, 
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Joana já começava a caçoar: 
— Vai chorar, é? E agora é de ódio, é? 

(ROCHA, 1996, p. [13]). 

 
 Nas duas passagens, o choro de Pedro é regulado por 
alguém, porém, na primeira, o garoto apresenta uma 
justificativa que parece tornar o ato de chorar permitido, 
associando os sentimentos de raiva e ódio à masculinidade. Já 
na segunda passagem, o sentimento de comoção é associado à 
sensibilidade, geralmente atrelada ao universo feminino, o que 
torna o choro nessa ocasião não permitido. Nesse caso, o 
menino fica sem argumento perante as provocações da irmã. 
 Diante disso, o aluno Arthur concluiu que “menino pode 
chorar, mas não à toa”. Então resolvemos problematizar o que 
seria chorar “à toa”, listando alguns motivos pelos quais as 
crianças choravam. Alguns dos motivos citados foram os 
seguintes: 
 

— Quando eu machuco. (ANA) 

— Eu também! (GUSTAVO) 
— Eu não choro não! (THIAGO) 

— Quando eu brigo com minha irmã. 
(LÍVIA) 

— Quando minha irmã me bate. (LARA) 

— Quando meu pai me bate. (GUSTAVO) 
— Quando minha avó morreu meu pai 

chorou. (MATHEUS) 
— Quando eu fico brava eu choro. (MARIA 

EDUARDA) 
— Quando minha mãe não deixa eu fazer o 

que eu quero. (LUCAS) 

 
 Após escrevermos essas razões do choro no quadro, 
perguntamos quem já havia chorado por alguma delas e 
pudemos ver que tanto meninos quanto meninas levantavam 
as mãos em todos os casos. Quando perguntadas se aquilo era 
chorar “à toa”, grande parte das crianças consideraram que não 
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em todas as falas citadas, com exceção da fala de Lucas que 
gerou mais discussão sobre o fato de não podermos fazer o que 
quisermos o tempo todo. Essa foi uma oportunidade de 
problematizarmos a ideia de que “homem não chora”. Para 
tanto, levantamos questões como: “quem inventou isso de que 
homem não pode chorar?”; “só meninos que não podem chorar 
‘à toa’? E as meninas podem?”; “quando um homem chora ele 
deixa de ser homem?”; “e se tiver uma menina que não chora?”. 
Quando trabalhamos com questionamentos, “provocamos um 
deslizamento na fonte de autoridade e instigamos ou 
convidamos [...] [o(a) aluno(a)] a formular respostas às 
indagações feitas” (LOURO, 2007, p. 237). A partir dessas 
perguntas, levamos as turmas a pensarem sobre a ideia tão 
difundida de que homem não pode chorar e a questionarem as 
situações em que esse discurso é acionado na sociedade, 
repensando seu status de verdade inquestionável. 
 Com a experiência vivenciada durante a história do livro, 
os irmãos mudam as concepções apresentadas no início dela e 
passam a viver a infância de outra forma. Para Jorge Larrosa 
(2002, p. 27), “a experiência e o saber que dela deriva são o 
que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida”. O trecho 
final do livro corrobora as palavras do autor quando mostra as 
duas crianças compartilhando uma brincadeira que antes não 
era permitida a Joana por ser mulher: “então Joana viu uma 
tampinha de cerveja na calçada. Correu e chutou a tampinha 
para Pedro. Pedro devolveu e os dois foram jogando tampinha 
até em casa...” (ROCHA, 1996, p. [33]). 
 Com base nessa cena, problematizamos os brinquedos 
e as brincadeiras que geralmente eram marcados por divisões 
de gênero. Assim, perguntamos o que as crianças da história 
aprenderam, e ouvimos respostas como: 
 

— Que menina também pode chutar 

tampinha e subir na árvore (MIKAELLE) 
— Que irmão não podem ficar brigando e 

tem que brincar juntos (VALENTINA) 
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— Que menina pode brincar de bola (MARIA 
EDUARDA) 

— Menino e menina pode brincar junto 
(GABRIEL) 

— Eles aprenderam que menino e menina 

podem brincar de tudo (MIGUEL) 

 
 Diante disso, combinamos que na nossa escola meninos 
e meninas também poderiam brincar do que quisessem e com 
quem quisessem, sem ter ninguém dizendo que alguma coisa 
era só para menino ou só para menina. Para que os(as) 
alunos(as) experienciassem essas brincadeiras sem os 
preconceitos de gênero carregados socialmente, após as 
considerações sobre o tema propusemos momentos em que 
meninos e meninas brincassem juntos(as) com brinquedos da 
escola ou trazidos por eles(as). 
 
Considerações finais 
 
 Ao longo do trabalho, percebemos muitas falas e 
atitudes que reforçam os estereótipos de gênero, porém 
ocorreram algumas que os contestam. Dessa forma, as 
discussões proporcionaram momentos de reflexão em que 
alunos e alunas puderam se expressar e compartilhar 
experiências diferentes, permitindo-lhes repensar suas 
concepções e atitudes perante os(as) colegas.  
 Com efeito, as relações de gênero permeiam o cotidiano 
escolar, seja nas brincadeiras, nos relatos, nas histórias infantis, 
nas imagens apresentadas no material didático e nas vivências 
de alunos(as) e professores(as) que constituem a escola. Assim 
sendo, consideramos a escola um espaço importante para se 
discutir essa questão, visto que é um lugar de aprendizado 
coletivo, onde se encontram sujeitos com diferentes 
experiências e conhecimentos, portanto um local propício para 
problematizar alguns discursos tomados como verdades sociais 
e, a partir daí, construir novos saberes. 
 Nesse contexto, abordar as questões de gênero no 
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espaço escolar tem sido um desafio diante da onda 
conservadora que se espalha no Brasil. Atualmente, alguns 
grupos, ligados principalmente a setores políticos e religiosos, 
tentam barrar discussões de gênero nas escolas por 
considerarem tais temáticas uma ameaça aos valores morais 
tradicionais da sociedade brasileira. De acordo com Rogério 
Junqueira (2019), esses valores morais naturalizam concepções 
de “família, maternidade, parentesco e (hetero)sexualidade”, 
sendo um ataque às políticas que visam assegurar os “direitos 
humanos de mulheres, pessoas não-heterossexuais e outros 
dissidentes da ordem sexual e de gênero” (JUNQUEIRA, 2019, 
p. 1). Essa naturalização intensifica a desigualdade entre 
homens e mulheres e reforça o preconceito, a violência e a 
exclusão daqueles(as) que não se enquadram em padrões 
binários de gênero e nem em normas heteronormativas de 
sexualidade. 
 A escola não está fora dessa sociedade, portanto 
reafirma em muitos momentos esse pensamento conservador 
no que tange às questões de gênero. Por outro lado, temos 
observado a preocupação de alguns(mas) professores(as) em 
problematizar essas questões com os(as) seus(as) alunos(as), 
indo na contramão desse movimento excludente e 
antidemocrático. De acordo com Lara Torrada, Paula Regina 
Costa Ribeiro e Juliana Lapa Rizza (2020, p. 47), “o espaço da 
escola, na condição de uma instituição laica, tem apresentado 
propostas educacionais inclusivas, reconhecendo o pluralismo, 
promovendo ações que viabilizem a igualdade de gênero e 
sexual”, sendo, portanto, uma forma de resistência a essa 
política reacionária que atualmente se faz presente. 
 Em suma, somos duas professoras dispostas a enfrentar 
e resistir a essa política que diz que a escola não é lugar para 
discutir gênero e sexualidade. Dessa forma, concordamos que 
discutir essas temáticas na escola é “uma das condições 
indispensáveis para a desconstrução e superação de 
estereótipos e de preconceitos que têm gerado desigualdades 
entre meninas e meninos, mulheres e homens, homossexuais, 
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bissexuais, travestis, transgêneros e heterossexuais”, sendo 
uma “pauta urgente na luta pela equidade, entendida como 
igualdade na diferença” (CARVALHO; ANDRADE; MENEZES, 
2009, p. 7). 
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Trocando em miúdos 
 

 O texto em tela tem como objetivo apresentar uma 
investigação realizada sobre a literatura infantil como 
ferramenta de apoio para abordar a temática de gênero e 
sexualidade na Educação Infantil. A metodologia utilizada neste 
estudo abrange dois momentos, pesquisa bibliográfica e de 
campo, caracterizando-se por uma abordagem qualitativa e 
descritiva. Para a investigação foram realizadas também 
entrevistas semiestruturadas com educadores e educadoras do 
município de Pouso Alegre, localizado no sul de Minas Gerais, 
sendo três profissionais da educação, um homem e duas 
mulheres. Foi possível concluir por meio das entrevistas que os 
educadores/as acreditam no potencial da literatura como uma 
das ferramentas para educação nas temáticas de Gênero e 
Sexualidade, porém, nunca abordaram a literatura infantil 
voltada a esses temas, e apontam ainda que existe uma certa 
resistência em pensar sobre o assunto por pressuporem que 
famílias e a comunidade não irão aceitar ou aprovar a 
abordagem em tela na instituição educacional. Os resultados 
indicaram também a necessidade de formação continuada 
específica sobre gênero e sexualidade, já que tiveram 
dificuldade de falar sobre os assuntos e como observado, o 
município não tem investido em formação.  
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Início de conversa 
 
 A literatura e a leitura se apresentam como uma forma 
de aprendizagem, não somente para estimular o imaginário da 
criança, uma vez que é um artefato cultural universal e que 
pode proporcionar narrativas para temas diversos, entre eles 
identidades, corpo, modos de ser, mas também pelo uso da 
língua culta, conhecimento de novas palavras e ampliar o 
vocabulário. 
 A literatura contribui para fazer o uso e pronúncia 
correta das palavras, expressar ideias, falar sobre assuntos 
diversos, aprender palavras novas. A autora Zandra Arguello 
(2005, p. 79) aponta que “a literatura é um veículo da 
linguagem, onde se realizam exercícios de poder ao atribuir 
sentido e significado, com isso ela contribui na fabricação de 
identidades, posicionando os sujeitos em diferentes e desiguais 
lugares sociais”. Ou seja, a literatura nos apresenta 
possibilidades outras de observar e compreender o mundo, as 
relações sociais e a nos mesmos a partir de um outro olhar. 
 Nesse sentido, essa pesquisa almeja contribuir na 
compreensão de profissionais da educação sobre a relevância 
das temáticas de gênero e sexualidade na Educação Infantil, ou 
seja, ao serem trabalhadas com as crianças pequenas, 
oportunizando instigações e suas tantas possibilidades de 
aprendizado, perante a imaginação que se materializará a partir 
das histórias contadas. Além disso, tem-se como objetivo 
entender se a literatura por meio da mediação dos 
educadores/as pode contribuir para o autoconhecimento das 
crianças, proporcionando dessa forma, o conhecendo de si, do 
outro e da diversidade em sua volta. Sobre a escolha pelo 
campo da Educação Infantil, sendo esta a primeira etapa da 
Educação Básica, nos fundamentamos em Valéria Oriani (2015) 
para argumentar o porquê da escolha: 
 

Há que se considerar que é na Educação 

Infantil o primeiro espaço em que as 
crianças recebem uma educação formal e 
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tem a oportunidade de conviverem com um 
número maior de pessoas, diferentemente 

da realidade encontrada no espaço 
doméstico. Também é significativa a 

importância desta faixa etária para a 

construção de valores, crenças e 
desenvolvimento de comportamentos. A 

educação infantil é, por excelência, o espaço 
que contribuirá de forma efetiva para que a 

criança construa sua identidade no contato 
com o outro (ORIANI, 2015, p. 35). 

 
 Nesse sentido, dentro do campo da Educação Infantil, 
focamos nosso olhar para a construção das identidades sexuais 
e de gênero, por meio do contato com a literatura como aparato 
cultural que também (des)educa as crianças desde a mais tenra 
idade em relação a essas representações.  
 As representações de gênero sofreram inúmeras 
transformações ao longo dos anos, com conquistas alcançadas 
no que tange as relações de poder, escolhas, posições e lugares 
na sociedade. As questões acerca de gênero e sexualidade, na 
maioria das vezes, não são abordadas de forma tranquila com 
as crianças, havendo sempre uma preocupação, um receio em 
sua abordagem, como veremos adiante. Elizabete Cruz, 
investigando o que diz a literatura, verificou que os estudos 
“apontam a existência de preconceitos e dificuldades na esfera 
das relações de gênero, pois frequentemente os modelos de 
masculino e feminino apresentados às crianças são 
estereotipados e marcados por concepções culturalmente 
cristalizadas” (CRUZ, 1998, p. 53). 
 Nesse sentido, Dagmar Meyer (2003, p. 16) 
complementa: “ao longo da vida, através das mais diversas 
instituições e práticas sociais, nos constituímos como homens e 
mulheres, num processo que não é linear, progressivo ou 
harmônico e que também nunca está finalizado ou completo”. 
 As pesquisas apontam ainda, que as mudanças em 
comportamentos sociais dos sujeitos podem ser estimuladas 
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desde a infância, e que nós educadores e educadoras podemos 
contribuir com essa mudança de comportamentos. O filósofo 
francês do século XX, Michel Foucault, em sua obra “A ordem 
do Discurso” (1996 p.43), diz que a educação, por meio do 
poder que exerce, é um sistema capaz de modificar a forma que 
os sujeitos se apropriam dos discursos. 
 Entender os significados de ser mulher e de ser homem 
no contexto da sociedade em que vivemos, na qual a mulher 
não precisa mais ser aquela que somente se dedica as 
atividades domésticas, à maternidade e a família, o homem 
também não é visto apenas como guerreiro, soldado, mentor 
da família e protetor dos filhos, como contam os clássicos da 
literatura e das histórias de contos de fada. 
 A configuração de poder no mundo determinou como 
verdade, ou o ‘normal’, numa perspectiva de que quem não se 
encaixa está às margens, ser homem com a masculinidade 
absoluta e imutável, engessada, delimitando um modelo a ser 
seguido pelos meninos na sociedade, como menciona Robert 
Connell (1995), 
 

A ideia de masculinidade hegemônica, isto é, 

aquela de homens brancos, heterossexuais, 

de setores médios da população, que tenderia 
a se configurar como o conjunto de práticas 

dominantes – junto com o fato de tais homens 
serem monogâmicos e terem sua sexualidade 

voltada para a reprodução (CONNELL, 1995, 

p. 138). 

 
 Mas a sociedade que está sendo constituída no século 
XXI, é a das mães solteiras, trabalhadoras, que são 
responsáveis pelo sustento e manutenção de suas famílias, que 
conseguiram, por meio de muitas lutas e reinvindicações à 
sociedade, ocuparem também lugares sociais de poder, embora 
com uma porcentagem pequena e ainda tímida. 
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A perspectiva docente sobre literatura infantil: o que os 
livros têm a nos dizer 
 
 Como um dos critérios para investigação, foi realizada 
entrevista individual com profissionais da educação, tanto da 
rede pública quanto privada do munícipio de Pouso Alegre-MG. 
O público das entrevistas consta de um educador e duas 
educadoras, identificados/as na pesquisa com nomes fictícios 
para resguardar suas identidades, são: João, Maria e Esther. 
Vale ressaltar que nas três instituições as quais tive acesso, por 
motivos diversos, entre eles a Pandemia causada pela Covid-
19, visto que o estudo ocorreu no segundo semestre de 2020, 
não foi possível acessar de forma efetiva o corpo docente 
dessas instituições e isso limitou o acesso, bem como o número 
de pessoas entrevistadas. 
 Em todo percurso trilhado para a execução desta 
pesquisa, encontramos poucos estudos destinados à 
compreensão da literatura infantil como ferramenta educativa 
para abordar as relações de gênero e sexualidade. Contudo, 
ressaltamos que não fizemos esse levantamento, uma vez que 
não era objetivo deste estudo. Sendo a literatura infantil um 
artefato cultural – tão presente na educação infantil, são 
possibilidades de tratar de temas diversos com as crianças 
usando uma linguagem adequada, bem como narrativas outras 
para os contos infantis, trazendo a diversidade em que as 
crianças estão inseridas para dentro dos contos, de modo que 
estimule o pensamento crítico por meio do jogo simbólico que 
também está presente nas histórias infantis. 
 A partir do material produzido nas entrevistas, foram 
realizadas análises visando obter informações e os aspectos 
mais relevantes que emergiram. As análises se baseiam 
também nas ideias da pesquisadora Oriani (2015), 
 

[...] busquei apreender as formas e as 
dificuldades dos educadores em lidar com 

um tema como este, tendo em vista a 
qualificação profissional que tiveram nas 
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Instituições que os formaram e o apoio, ou 
falta dele, da secretaria para auxiliar os/as 

profissionais a resolver essas questões com 
as crianças e suas famílias (ORIANI, 2015, 

p. 15). 

 
 O educador e as duas educadoras possuem formação 
em Pedagogia, duas entrevistadas e um entrevistado com 10 
anos de docência, mas nenhuma das três pessoas realizou no 
percurso da docência algum curso ou formação específica sobre 
a temática das relações de gênero e sexualidade. Com isso, 
conclui-se que em relação as práticas pedagógicas ofertadas 
por esses e essas profissionais, são atividades permeadas por 
lacunas em seu processo formativo no que diz respeito ao tema 
em tela. 
 A formação docente deve ser continuada e atualizada 
sempre, principalmente quando se trabalha na educação de 
crianças pequenas, pois a prática pedagógica precisa 
contemplar a educação das diversidades existentes, de forma 
questionadora, ativa, crítica, consciente das transformações 
que a criança passa e também do mundo ao seu redor. 
Buscando alternativas criativas para a educação crítica, 
formadora não apenas em técnicas e conteúdo, mas também e, 
principalmente, formadora de cidadãos e cidadãs críticas 
capazes de exercer a democracia. 
 A primeira pergunta realizada ao entrevistado e as 
entrevistadas foi o que ele e elas entendiam como gênero e 
sexualidade. E percebemos pelos seus discursos, que utilizaram 
de seu tempo de docência para elencar situações que 
vivenciaram, ou de outras especialidades de formação em 
educação para mascarar suas respostas. A partir disso é 
possível perceber a fragilidade da formação e formação 
continuada desses profissionais em relação a essa temática, 
pela ausência de propriedade para falar objetivamente sobre o 
tema. Quando questionado e questionadas se haviam 
participado de algum curso ou evento que tenha abordado a 
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temática de gênero e sexualidade ofertado ou não pela 
Secretaria à qual estão vinculados, responderam que não, que 
não tiveram acesso a esses temas de estudo na área da 
educação, dentro ou fora do município. 
 Somente o educador entrevistado falou objetivamente o 
que entendia por gênero e sexualidade, no caso o entrevistado 
João, disse: 
 

Gênero é como a pessoa se sente, se ela se 
sente homem, ou mulher e a sexualidade é 
em relação ao sexo e como a pessoa sente 
prazer e com quem ela sente prazer 
(ENTREVISTADO JOÃO, 2021). 

 
 O assunto gênero e sexualidade se tornou um tema em 
evidência na educação moderna, na qual a importância de se 
estudar e pesquisar o tema é fundamental para educadoras, 
educadores e estudantes conseguirem dialogar a respeito de 
sexualidade, religião, gênero, machismo, homofobia, as 
diferenças e preconceitos existentes. Na maioria das vezes, as 
crianças têm vergonha, medo de se abrir e falar a respeito 
devido a negação do tema por parte da sociedade, e em alguns 
momentos pelo Estado, por meio de discursos 
conservadores/fundamentalistas de determinados líderes 
políticos, embora este esteja presente nos sujeitos, nas relações 
e ao seu entorno. 
 Sobre gênero, a pesquisadora Joan Scott (1995) a partir 
de suas pesquisas, aponta que, 
 

[...] o gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos, o gênero é uma 

forma primária de dar significado de poder. As 
mudanças na organização das relações sociais 

correspondem sempre a mudanças nas 
representações do poder, mas a mudança não 

é direcional (SCOTT, 1995, p. 86). 
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 Nesse sentido, Guacira Louro complementa ainda: 
 

É necessário demonstrar que não são 
propriamente as características sexuais, 

mas é a forma como essas características 

são representadas ou valorizadas, aquilo 
que se diz ou se pensa sobre elas que vai 

constituir, efetivamente, o que é feminino 
ou masculino em uma dada sociedade e em 

um dado momento histórico (LOURO, 2010, 

p. 24-25). 

 
 Ou seja, as feminilidades e as masculinidades são 
sociais, culturais e historicamente constituídas. Não existe uma 
única e imutável forma de masculinidade e de feminilidade. 
Existem formas diversas de ser e existir no mundo, de acordo 
com cada cultura e com as singularidades e pluralidade dos 
sujeitos. 
 Dando continuidade as entrevistas, partimos para as 
perguntas referentes ao tema literatura e as possibilidades 
educativas que agregam as crianças. Foi perguntado se já 
haviam abordado por meio da literatura infantil as questões de 
gênero e sexualidade com as crianças a fim de suscitar 
instigações e se sentiam interesse em atuar dessa forma. As 
três pessoas entrevistadas relataram que nunca abordaram 
essas temáticas utilizando do artefato cultural como a literatura 
infantil. Duas dessas pessoas não souberam opinar se 
abordariam um dia dessa forma e falaram que nunca haviam 
parado para pensar nessa hipótese. Mas a educadora Maria 
respondeu da seguinte maneira e que vale uma reflexão: 
 

A criança aprende no lúdico, então, se eu 
tiver uma história, alguma atividade que 
envolva o respeito e o trabalho de gênero, 
a gente conseguiria atingir mais este alvo de 
público, as crianças bem mais, ensinar o 
respeito (ENTREVISTADA MARIA, 2021). 
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 O lúdico nos dias atuais, em todas as suas manifestações 
se tornou presente na vida das pessoas como um hobby, uma 
atividade com hora e lugar determinados, com tempo para 
acabar, uma diversão passageira. Vale ressaltar que se 
buscarmos na epistemologia do termo, esse conceito é bem 
mais amplo e vem sendo citado de forma banalizada. Para a 
criança a ludicidade é de extrema importância para seu 
desenvolvimento, uma vez que utiliza a ludicidade nas 
brincadeiras, atividades, momentos de leitura, no seu 
movimento corporal e prazer. Nesses momentos a criança 
experimenta outras possibilidades de ser e viaja para outros 
mundos, quase se tornando outra pessoa, mudando sua 
identidade, suas raízes, seu modo de ser. A autora Vera Bacelar 
(2009) contextualiza a importância da ludicidade na Educação 
Infantil assim: 
 

Através de uma vivência lúdica, a criança 
está aprendendo com a experiência, de 

maneira mais intrigada, a posse de si 

mesma e do mundo de um modo criativo e 
pessoal. Assim, a ludicidade, como uma 

experiência vivenciada internamente, vai 
além da simples realização de uma 

atividade, é na verdade a vivência dessa 

atividade de forma mais inteira (BACELAR, 
2009, p. 28). 

 
 Nas palavras de Brougère (1998, p. 4), “a cultura lúdica 
como toda cultura é o produto da interação social”. Tendo em 
vista as ideias de Gilles Brougère, ao brincar, a criança utiliza 
de suas experiências e vivências com os artefatos culturais 
diversos e seu mundo de significação, apropriando-se deles, 
ressignificando-o e subjetivando-o ao seu modo. Aqui, nos 
interessa inferir que na transmissão e apropriação de cultura, 
são produzidas e reproduzidas representações de ser homem e 
de ser mulher na sociedade em que a criança está inserida, bem 
como outros valores e representações veiculadas acerca das 
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diferenças étnico-raciais, econômicas e de outros marcadores 
sociais.  
 Em continuidade à entrevista, a educadora Maria 
pontuou que não encontra livros sobre gênero e sexualidade de 
fácil acesso dentro das Instituições de Educação Infantil que 
lecionou. Indagada se ela saberia informar algum livro com essa 
temática, se lembrava de algum, ela respondeu que não sabia 
e não conhecia nenhum. 
 A partir dessa resposta nos compete contextualizar 
alguns livros com as temáticas citadas e suas respectivas 
autorias, para que ao realizar a leitura deste texto, conheçam 
um pouco mais de literatura infantil que aborde essas 
diferenças, livros que podem auxiliar profissionais na educação 
para a diversidade: “A menina e o menino que brincavam de 
ser”, Constantina Xavier Filha (2009); “Entre sementes e 
cegonhas: as curiosidades de Gabriela, Entre explosões e cortes 
na barriga: as curiosidades de Rafael”, Constantina Xavier Filha 
(2009); “Família”, Ana Claudia Ramos e Ana Raquel (2000); 
“Mamãe botou um ovo”, Babette Cole (2008); “Por que meninos 
têm pés grandes e meninas têm pés pequenos”, Sandra Branco 
(2008); “Ceci tem pipi”, Thierry Lenain (2004); “Ceci quer um 
bebê”, Lenain (2004); “Ceci e o vestido de Max”, Lenain (2013). 
Além desses livros, existem autores brasileiros que abordam 
essas temáticas como: Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Marcos 
Ribeiro, Cristina Porto, Ricardo Azevedo e Constantina Xavier 
Filha citada acima, são alguns nomes. 
 Na sequência das questões sobre Gênero e Sexualidade 
na literatura infantil, foi perguntado as pessoas entrevistadas 
se, a partir de suas experiências e concepções, a literatura 
infantil poderia contribuir no trabalho pedagógico com questões 
relacionadas ao tema em tela. As três pessoas responderam que 
sim, que acreditavam na importância da literatura para educar, 
mas questionaram que nunca haviam parado para pensar que 
a literatura poderia ser um importante apoio pedagógico para 
abordar sobre esse tema, que acreditavam que a literatura é 
capaz de ensinar sobre vários assuntos e também teria sucesso 
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com temáticas sobre gênero e sexualidade. A resposta da 
educadora Ester foi mais complexa, vejamos: 
 

Eu acho que talvez enquanto identificação 
né, pensando como vocês estão pensando a 
pesquisa e aí aliando aquilo que eu acredito, 
enquanto uma identificação em um sentido 
positivo, vamos dizer assim, por exemplo a 
Mulan que foi falado, que se veste de 
menino para lutar, vou navegar aqui, vamos 
pensar em uma criança que está se 
identificando com o sexo oposto, no caso de 
uma menina, nós vemos muitas meninas 
molecas demais na escola que gostam de se 
vestir como moleque, de brincadeiras de 
menino de bola e elas falavam, muito 
interessante ver, porque enquanto elas são 
pequenininhas elas são mais fechadinhas, a 
medida que vai tendo abertura pra ser quem 
quer ser, que aí vai havendo aceitação do 
meio ambiente, elas conseguem inclusive se 
expressar. Não gosto mesmo dessas coisas 
de menininhas esse é meu jeito, eu lembro 
de uma que ela falava assim desse jeitinho 
"esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, não 
gosto dessas coisas de menininha, de 
princesinha", então assim pensando nesses 
casos a literatura pode ser um ponto de 
apoio nessa identificação de ver uma 
princesa, mas no sentido de uma heroína 
né, aquela que vai resolver e salvar, mas 
também ali naquela posição que ela está 
ocupando de gostar, ou se vestir de menino 
e não ter problema nenhum com isso, 
gostar de lutar geralmente todo mundo olha 
e acha que é coisa de menino acho que 
nesse sentido mesmo (ENTREVISTADA 
ESTER, 2021). 
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 A educadora tocou no ponto em que a criança ao escutar 
uma história infantil, ou assistir um filme, ela logo se idealiza 
naquela situação, utilizara através da ludicidade e imaginação 
situações de brincadeiras que fazem parte daquele universo. 
Sendo assim, quando o educador e as educadoras utilizam o 
clássico para a leitura com personagens princesas e príncipes, 
o imaginário das crianças se volta para aquela situação, fazendo 
com que a literatura consumida no ambiente escolar contribua 
na construção de identidades e subjetividades ao ensinar 
comportamentos considerados como normais para a sociedade, 
baseado no senso comum. 
 As crianças estão acostumadas com os mesmos enredos 
clássicos que são induzidos em suas rodas de leitura, ou no 
cantinho da leitura que observam em um contexto escolar. A 
autora Fanny Abramovich (1995) nos mostra como as 
representações de gênero são vistas nos clássicos infantis. 
Assim – conforme as ideias da autora –, a fada e a princesa tem 
olhos azuis, são loiras, morenas – mas brancas -, esbeltas e 
vestem roupas imaculadas, os príncipes são corpulentos, fortes, 
elegantes, imberbes, o pai usa óculos e é acompanhado por 
algum objeto que indique a sua profissão, a mãe geralmente 
está envolvida em tarefas do lar, os reis e as rainhas são ricos, 
não trabalham, possuem belas vestimentas e moram em 
luxuosos palácios e são bonzinhos, os serviçais homens são, em 
geral, negros e as serviçais mulheres são comumente gordas, 
os marginais são pobres, maus e ameaçadores e os 
personagens maus são representados como feios ou velhos. 
 No caso exposto pela educadora Esther ocorreu de uma 
criança se identificar com o sexo oposto, o que não deve ser 
visto como um problema, ou com olhar diferenciado. A menina 
pode gostar de brincar de bola com os meninos, o menino pode 
se interessar por brinquedos tidos do universo feminino, como 
os utensílios domésticos. Mas as crianças que não 
correspondem aos comportamentos tidos como “normais”, 
geralmente sentem retaliações, se sentem inadequadas, são 
olhadas, julgadas e em alguns casos viram piadas e deboches 
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dos colegas e até de professores e professoras. 
 Por isso muitos clássicos vêm sendo reinventados, 
recontados de formas outras, valorizando os papéis sociais nos 
quais as princesas também podem ser heroínas, podem lutar, 
salvar a vida do seu povo, serem independentes e terem mesmo 
assim um final feliz, como vemos nos clássicos Mulan, Moana, 
Frozen, entre outros. Mas e para os meninos? Existe espaço 
dentro dos clássicos para mostrar que eles também podem 
expressar sentimentos dos mais diversos e até, que podem 
chorar? 
 Existem pessoas marginalizadas chamadas de diferentes 
pela sociedade simplesmente porque não vivem o chamado 
normal atribuído para mulheres e homens durante sua vida. 
Segundo Louro: 
 

Dentro dessa lógica, os sujeitos que, por 

qualquer razão ou circunstância, escapam da 
norma e promovem uma descontinuidade na 

sequência serão tomados como ‘minoria’ e 

serão colocados à margem das preocupações 
de um currículo ou de uma educação que se 

pretenda para a maioria. Paradoxalmente, 
esses sujeitos ‘marginalizados’ continuam 

necessários, já que servem para circunscrever 

os contornos daqueles que são normais e que, 
de fato, se constituem nos sujeitos que 

importam (LOURO, 2004, p. 66.) 

 
 No contexto da pesquisa que buscamos entender a 
importância do ensino sobre temáticas de diversidade na 
Educação Infantil, entendemos a dificuldade para trabalhar 
esses temas com crianças pequenas, a intolerância que estamos 
vivendo nos dias atuais, a sociedade julgadora e que interfere 
na educação. Nesse sentido, Kátia Martins (2015) afirma que: 
 

Não existe uma idade pré-estabelecida para 

colocar em prática a educação para as 
sexualidades e relações de gênero. Essa 
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educação deve acontecer cotidianamente nas 
mediações e, por meio de atividades 

intencionais, que proporcionem as expressões 
das crianças, o cuidado e conhecimento do 

próprio corpo e de seus pares, a prevenção 

das violências, as descobertas, o incentivo de 
práticas do cuidado de si, proporcionando que 

a criança exerça o respeito mútuo (MARTINS, 
2015, p. 131). 

 
 Logo, abordar sobre gênero e sexualidade na Educação 
Infantil, conforme o proposto a partir deste estudo, é possível 
por meio do diálogo aberto sobre o tema. Assim, por meio de 
propostas intencionais é possível abordar sobre o tema, tendo 
em vista a escuta e interpretação das crianças, de textos, 
contos, histórias que contemplem a temática das diferenças; 
que de alguma maneira deem abertura ao tema em foco para 
que as crianças tenham a oportunidade de (des)construírem e 
tecerem suas próprias ideias e percepções. 
 Dando continuidade as entrevistas, foi perguntado se 
consideravam que situações que envolvem gênero e 
sexualidade estão presentes na vida das crianças e dentro das 
escolas. Todas as três pessoas responderam que sim, citando 
que não teria como não estar presente pois as crianças 
conviviam com suas famílias, irmãos, avós, com amigos, na 
sociedade, com a televisão, que o tempo inteiro convivem com 
situações que envolvem gênero e sexualidade. 
 Mas com relação à função da Escola, a educadora Maria 
acredita que “está faltando informação na escola”, um lugar que 
ela julga que deveria trazer mais informação a esse respeito. A 
educadora Esther cita que a “escola tem de ser um ambiente 
propício para a criança se expressar, ter liberdade e poder se 
posicionar”, mas que não sabe dizer se os/as educadores/as 
conseguem fazer esse ambiente propício para as crianças, nas 
palavras dela: “por terem medo da reação da escola, dos pais 
e da sociedade que estamos vivendo, na qual a repressão de 
ser o que quisermos ser passa pela aprovação de várias 
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pessoas”. O educador João coloca sobre o ponto de vista da 
criança e as interações que ela tem com o seio familiar, escolar 
e a sociedade em geral, ele diz: 
 

A criança dependendo da idade não tem 
filtro, malícia, a cultura, a indústria coloca 
padrões que mexem com toda natureza 
dela, do que ela faz ou não faz, do que é 
relacionado ao homem ou a mulher, então, 
é complicado muitas vezes se manifestar 
com aquilo que realmente ela se identifica e 
aí vai situações mínimas que se você for 
somar tudo, creio eu, vai atrapalhando o 
desenvolvimento da criança 

(ENTREVISTADO JOÃO, 2021). 

 
 Diante da resposta do entrevistado percebemos que ele 
carrega a afirmação da inocência da criança perante 
brincadeiras e atitudes tomadas por elas no convívio escolar 
com brinquedos e na sua imaginação, e que submete aos 
padrões e representações que são dadas aos meninos e 
meninas na infância à uma indústria, que pode ou não ser a 
mídia em sua visão. Contudo, Claudia Maria Ribeiro afirma que, 
“dessa forma, estamos constantemente desafiados e desafiadas 
a desestabilizar as certezas que se alicerçam em binarismos: 
certo e errado, pode e não pode, normal e anormal; para 
desconstruir formas de ensinar/aprender e inventar 
possibilidades metodológicas” (RIBEIRO, 2010, p. 11). 
 Vivemos em um país de várias miscigenações e com uma 
pluralidade de culturas diferentes. Estamos nos adaptando as 
modernidades que surgiram com o século XXI, como a internet, 
tecnologias, inovações médicas e artísticas. Na educação não 
pode ser diferente, muito menos na maneira como nossas 
crianças e jovens viverão em sociedade. As crianças desde seu 
nascimento passam a viver como membros de uma sociedade 
hegemônica, passando por aprendizagens e modelos de como 
ser um cidadão dito normal ou aceito no mundo, considerando 
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comportamentos aceitáveis para a vida e fugindo do diverso, 
com base em uma sociedade heteronormativa. 
 A sociedade, em especial a organização familiar, mudou 
muito com o passar dos séculos e décadas, mas ainda é 
emaranhada de machismo, racismo, bullying e com isso muitas 
crianças e jovens ainda abrem mão de sua individualidade, de 
poder vivenciar sua identidade sexual e de gênero, e a forma 
de ser para se encaixar em um padrão de interesse da cultura 
dominante – eurocêntrica, patriarcal e cristã, estipulando um 
padrão a ser seguido. Nas palavras de Arguello (2005): 
 

Frente a um comportamento que não 
corresponde ao esperado, ao tido como 

natural, normal os/as educadores/as e 
adultos em geral que têm a 

responsabilidade de cuidar/educar da 

criança começaram a se preocupar e a 
querer controlar o comportamento de 

meninos e meninas: é como se não 
houvesse outra possibilidade, a não ser 

seguir aquilo que está previsto e 

determinado pela cultura (ARGUELLO, 
2005, p. 36). 

 
 A função da educação para além de ensinar técnicas e 
conteúdo é educar a criança para que se torne cidadão e cidadã 
críticos, democráticos e autônomos, capazes de viver em 
sociedade. Nesse sentido, a educação em gênero e sexualidade 
contempla a diversidade e diferença como direito apontado 
também nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 
Educação (PCNs). 
 Continuando e finalizando as entrevistas, a pergunta 
final buscou entender se a literatura pode ser empregada como 
ferramenta educacional para dialogar com crianças pequenas, 
que estão iniciando no contexto escolar, sobre as diversas 
formas de ser menino e menina e a diversidade existente. A 
pesquisa considera a literatura um artefato cultural lúdico para 
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explicar temáticas que talvez as crianças não saibam lidar, que 
por meio deste têm a oportunidade de se familiarizarem e 
entenderem que existem diferenças e que ser diferente não é 
um problema. 
 A pergunta foi: você considera a literatura infantil uma 
importante ferramenta para abordar as questões de gênero e 
sexualidade na Educação Infantil? As três pessoas entrevistadas 
responderam que sim, acreditam no potencial da literatura para 
auxiliar na abordagem de temas como gênero e sexualidade. A 
educadora Maria, diz: 
 

Sim, ela pode ser abordada em todas as 
disciplinas, a literatura pode ser abordada 
em tudo, está presente em tudo, desde um 
problema de matemática até ao português, 
em todos os sentidos dá pra trabalhar com 
literatura e todos os temas, inclusive 
gênero, acho importantíssimo 

(ENTREVISTADORA MARIA, 2021). 

 
 A literatura é capaz de assumir um papel ideológico e 
mostrar valores e representações do nosso cotidiano, 
mostrando situações sobre sujeitos, culturas, religião, raça e 
gênero. Ela tem o poder de difundir, conscientizar, transmitir 
conhecimentos sobre todas as situações e mudar a natureza 
hegemônica que está presente em nós. 
 No entanto, por que a escolha da literatura para educar 
crianças sobre diversidade e gênero? O que esta proposta tem 
de diferente e que conseguirá explorar, ampliar e trazer à tona 
este tema sem tantas pressões para com o 
educador/educadora? Sobre isso as autoras Marisa Lajolo e 
Regina Zilberman (1999) nos aponta um caminho:  
 

Por intermédio desse recurso, traduz para o 

leitor a realidade dele, mesmo a mais 

íntima, fazendo uso de uma simbologia que 
se exige para efeitos de uma análise, a 
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atitude decifradora do intérprete, é 
assimilada pela sensibilidade da criança 

(LAJOLO, ZILBERMAN, 1999, p. 20). 

 
 Destarte, as três pessoas entrevistadas se posicionaram 
assumindo que na conjuntura atual que o país está vivendo, 
com um governo extremamente conservador e fundamentalista 
(Governo Bolsonaro – 2018-2022), que vêm desmontando as 
políticas públicas de educação para a diversidade, isso não seria 
possível e que seria um erro um professor ou professora 
abordar essa temática nos dias atuais. Também foi citado que 
a família poderia ser um empecilho para abordar esses temas, 
indagando o tipo de aprendizado que está sendo dado aos seus 
filhos e filhas, como se isso não fosse conteúdo escolar, ou 
também função da escola. 
 

Considerações finais 
 

 O presente estudo buscou investigar o uso da literatura 
infantil como uma ferramenta para abordar com as crianças 
pequenas temáticas sobre gênero e sexualidade e, se os 
educadores e educadoras do município abordam esse tipo de 
literatura com as crianças, se introduzem em seu cotidiano 
possibilidades para vivências e conhecimentos de 
representações de gênero e sexualidade. 
 A partir das narrativas do entrevistado e das 
entrevistadas, observou-se que é desenvolvida com as crianças 
atividades que utilizam do artefato cultural literatura infantil, 
como também são feitas atividades a respeito dos livros. O 
educador e as educadoras acreditam no potencial da literatura 
infantil como ferramenta para educar sobre gênero e 
sexualidade, porém, nunca trabalharam dessa forma, não têm 
formação na área, conhecem o básico sobre gênero e 
sexualidade, e acreditam ser muito difícil fazer essa abordagem 
com crianças da Educação Infantil, pois, temem receber 
retaliações da família, sociedade e do poder público atual ao 
abordarem sobre as diferenças. 
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 Utilizar a literatura como um material qualificado, em 
imagens e narrativas, apresentando possibilidades outras para 
além dos contos tradicionais que estigmatizam a imagem dos 
sujeitos de forma engessada é possibilitar às crianças 
oportunidade de vivenciar formas de representações de gênero 
diferentes das apresentadas pelo senso comum, e educar para 
as diferenças. Existe apenas uma forma de ser príncipe e de ser 
princesa? Rei e Rainha? Existem histórias nos quais as crianças 
possam se sentir representadas em suas diferentes identidades 
e formas de ser? 
 A partir da literatura como proposta educativa a ser 
desenvolvida com as crianças para a educação da diversidade e 
gênero, o segundo passo é a escolha adequada por parte do 
educador/a de um livro para desenvolver o tema, possibilitando 
assim, ter um diálogo sobre o livro com as crianças, no qual 
consiga problematizar, instigar e desenvolver a compreensão 
das representações existentes. 
 Por fim, esperamos com este estudo contribuir na 
formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem 
como na reflexão sobre políticas públicas de formação de 
professores e professoras para atuarem com gênero e 
diversidade na escola. A leitura além de ser um aprendizado 
importante para qualquer faixa etária, também pode ser 
ferramenta disparadora de assuntos pertinentes na 
contemporaneidade e que beneficiará as crianças por meio de 
uma educação inclusiva e emancipatória. 
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CARTOGRAFIA DE ESPAÇOS HETEROTÓPICOS DE 
LAZER NA ESCOLA: PROBLEMATIZANDO 

ACONTECIMENTOS DE INFLEXÕES DE APRENDIZAGEM 
EM GÊNERO NO BRINCAR DE CRIANÇAS  

 
Leandro Veloso Silva 

 
 

Introdução: desenhando os primeiros traços dos 
espaços nos territórios da escola... 
 
 O movimento de pesquisa destes estudos apresenta 
uma proposta de reconhecimento que se insere no campo das 
Ciências Sociais, Humanas e nos Estudos do Lazer, pela 
proposição de abordar e problematizar questões no entorno do 
sujeito social ‘criança’ no seu processo de conhecer e aprender 
no decorrer do ‘brincar’ da/na ‘infância’, verificados em espaços 
que podem ser considerados como de lazer e que em nossa 
movimentação de pesquisa buscou-se identificar e mapear no 
relevo e geografia da escola.  
 Propondo problematizar não tão somente o movimento 
da criança que aprende brincando, mas também mapear os 
espaços que essa criança percebe, descobre e se apropria na 
escola, e que na interação dos brincares passa a aprender e a 
reconhecer de muitas formas diferentes o mundo ao seu redor.   
 Pois a compreensão de aprendizagem percebida nos 
brincares das/nas infâncias, possibilitada pelas relações 
humanas e pelas práticas sociais que se estabelecem, produz 
territorialidade e cultura (SILVA, 2021). 
 Tais interfaces que permeiam a educação do sujeito 
social ‘criança’, nessas verificações, podem subsidiar-se pelos 
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contributos dos Estudos Culturais articulados aos contributos 
dos Estudos do Lazer, que na intenção de desenhar uma 
pesquisa pós-critica, vislumbra identificar processualidades 
educacionais em acontecimentos das e nas infâncias, 
localizados intencionalmente em espaços de lazer aqui 
identificados nos territórios da escola. 
 O que se pretende é instaurar possibilidades outras para 
os territórios da escola, oportunizando problematizações quanto 
à utilização de seus espaços localizáveis e identificáveis para ‘os 
brincares’ da e na infância, para ‘o lazer’ da e na infância que 
aprende e adquiri novos saberes (SILVA, 2021). 
 Para tanto, o direcionamento de nossos olhares foram 
traçados a partir de uma ótica que contempla a percepção de 
crianças em seus espaços de educação, compreendendo uma 
faixa etária que variou dos 5 aos 7 anos, sendo/estando ela 
pertencente à última etapa da Educação Infantil ou Primeira 
Série do Ensino Fundamental da Educação Básica 1 , o que 
reforça que nossa intencionalidade foi/é percebê-la enquanto e 
como criança que compõe a geografia e paisagem de uma 
‘instituição educacional’ e que, portanto, desenha o ‘território 
escolar’.  
 Nesse sentido, o foco e interesse pensado para essa 
produção foi refletir e produzir conhecimento acerca dos 
processos de ensino e aprendizagem da infância e de suas 
práticas sociais na/da escola, subsidiadas pela percepção de 
que esse é o espaço onde o lazer e o brincar, representam 
momentos em que o sujeito social – criança – se constrói, 
desconstrói, reconstrói pelo contato com o grupo social (SILVA; 
RIBEIRO, 2018).  
 Momentos que podem representar ‘inflexões de 
aprendizagem’ das infâncias, pois estas inflexões se traduzem 

                                                           
1  Participaram dos estudos e compuseram nossos ‘territórios escolares’, 
instituições educacionais/escolas da Rede Pública Municipal e da Rede Privada 
de ensino na Cidade de Lavras – Sul de Minas Gerais (Para saber mais sobre 
o município e suas instituições de ensino acesse: 
http://pml.lavras.mg.gov.br/). 
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num ‘movimento interno de mudança’, a partir de 
reconhecimento e transformação de saberes, de posturas e 
principalmente da forma como aprender e educar-se na 
interação e experimentação dos acontecimentos (SILVA, 2013).  
 

Ponto de inflexão e/ou inflexão equivale a 
um movimento interior que permite 

acontecer e se perceber mudanças. É um 

conceito matemático utilizado [deslocado] 
para designar que em algum momento 

aconteceram movimentos e mudanças e 
que algo se modificou e se transformou na 

estrutura do pensamento, do 
comportamento e do conhecimento que se 

tem (SILVA, 2013, p. 32). 

 
 Inflexões estas que podem redimensionar a percepção 
e interpretação de acontecimentos dos saberes, aprendizagens 
e práticas sociais, e nos inundar de curiosidades e 
questionamentos, tais como: É possível mapear espaços de 
lazer nos territórios da escola? É possível relacionar 
aprendizagem com acontecimentos nos brincares e lazer das 
infâncias na escola? É possível perceber inflexões de 
aprendizagem em gênero no brincar de crianças? 
 Diante de tais questões o que se buscou foi instaurar 
‘espaços’ para formas de compreensão ainda mais ampla de 
‘educação’, de ‘lazer’, de ‘gênero’, da ‘criança que brinca na 
infância’ e se educa no seu tempo livre, e em seu tempo e 
espaço de satisfação e prazer, para assim redimensionar a 
aprendizagem em estudos que poderão também dimensionar a 
visão de educação, do lazer, da compreensão de gênero e dos 
espaços e territórios da escola em que a criança que brinca pode 
aprender novos saberes.  
 Por conseguinte, o objetivo da pesquisa foi se 
movimentar com a escola e com seus atores e sujeitos sociais 
para ‘compreender como a cartografia pode mapear espaços 
dentro dos territórios da escola, e, desta forma, apontar os 
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acontecimentos de inflexões de aprendizagem em gênero, por 
meio das práticas sociais presentes nos brincares dessas 
crianças em lugares que identificamos e denominamos como 
sendo ‘espaços heterotópicos de lazer’. 
 
Espaços heterotópicos nos territórios da escola 
 
 O filósofo francês Michel Foucault (1967) já nos 
convidava a refletir sobre “outros espaços”, quando apontava 
que a atualidade ou em suas palavras “a época atual, seria 
talvez de preferência a época do espaço” de espaços 
conhecidos, explorados, mas também de outros espaços 
prontos a serem explorados, ou de um ‘espaço outro’ localizável 
dentro do próprio território do espaço. 
 Foucault chamou de heterotopia a invenção e criação de 
espaços outros. Esta forma de pensar nos foi apresentada 
durante a Conferência que o autor realizou no Círculo de 
Estudos Arquitetônicos em 1967, denominados ‘Outros 
Espaços’, e o marcante em seus pensamentos é a situação de 
que, cotidianamente, vivenciamos e experimentamos a época 
do espaço e de ‘espaços outros’. Segundo Foucault (2009):  
 

Estamos na época do simultâneo, estamos 
na época da justaposição, do próximo e do 

longínquo, do lado a lado, do disperso. 

Estamos em um momento em que o mundo 
se experimenta [...] menos como uma 

grande via que se desenvolveria através dos 
tempos do que como uma rede que religa 

pontos e que entrecruza sua trama 
(FOUCAULT, 2009, p. 411). 

 
 De acordo com seus escritos o espaço não pode ser 
simplesmente considerado utópico ou lugares imaginados e que 
não se encontram geograficamente localizáveis, é preciso 
redimensionar o pensamento para sua compreensão como 
sendo ‘heterotopia’, ou seja, utopias localizáveis nos espaços 
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reais. A invenção de espaços outros, ou heterotopia, propõe 
pensar e refletir sobre os outros espaços que coexistem com o 
espaço instituído, pois são: 

 
Lugares reais, lugares efetivos, lugares que 

são delineados na própria instituição da 

sociedade, e que são espécies de contra 
posicionamentos, espécies de utopias 

efetivamente realizadas nas quais os 
posicionamentos reais que se podem 

encontrar no interior da cultura estão ao 
mesmo tempo representados, contestados 

e invertidos, espécies de lugares que estão 

fora de todos os lugares, embora eles sejam 
efetivamente localizáveis. Esses lugares por 

serem absolutamente diferentes de todos os 
posicionamentos que eles refletem e dos 

quais eles falam (...) chamarei em oposição 

às utopias, de heterotopias (FOUCAULT, 
2006, p. 415). 

 
 Para Foucault, o modo como reconhecemos o espaço, 
de como o objetivamos em nossos pensamentos, ideias e 
teorias não é uma inovação, pois o espaço, na sua experiência 
de existir e territorializar, produzem uma história, não sendo 
possível desconsiderar o entrecruzamento vital entre tempo e 
espaço. 
 Cláudia Ribeiro (2008) nos aponta que as heterotopias 
podem ser entendidas como lugares reais que se efetivam ao 
mesmo tempo em que se contrapõem ao espaço instituído, 
coexistindo com ele dessa forma. “Numa heterotopia, entramos 
num lugar outro, que pode nos remeter a muitos outros 
lugares” (RIBEIRO, 2008, p. 2). 
 Lugares outros, heterotópicos, que mesmo identificáveis 
estão fora do instituído e em oposição a ele, numa 
contraposição ao pensamento que alcança e normaliza os 
acontecimentos, ao mesmo tempo em que compõe, neutraliza, 
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invertem ou intervém em tais acontecimentos do espaço 
instituído.  
 As ideias no entorno dessa maneira de pensar e 
reconhecer os territórios e os espaços que o compõe nos 
permite refletir e compreender os espaços educativos do 
território da escola como um “espaço heterotópico” de 
aprendizagem, ou seja, ‘um outro espaço’ para aprender 
(SILVA, 2013).  
 Nesse sentido, os espaços destinados aos brincares e 
lazer das infâncias, dentro do cenário atual da Educação e dos 
territórios da Escola, se aproximam de um ‘espaço educativo 
outro’, de um ‘espaço heterotópico para o lazer’ destas infâncias 
que aprendem em um ‘outro espaço’ que não o instituído. 
 Espaço de heterotopia ou espaço heterotópico para que 
ocorram aprendizagens e aprendizagens de novos saberes – 
inflexões de aprendizagem – por justapor o espaço que se 
destina ao brincar para aprender, ao lazer para fruição e 
satisfação dos modos de aprender dentro do processo de 
ensino-aprendizagem dos territórios educacionais da escola.  
 
Traçando rotas, linhas e construindo possibilidades 
metodológicas... 
 
 A cartografia, metodologia de pesquisa proposta para 
desenhar estes estudos, foi à proposta por Gilles Deleuze em 
parceria com Félix Guattari (1977; 1996; 1997) e quando 
deslocada para o movimento de uma pesquisa pós-critica, 
parece soar como “uma espécie de tecnologia de 
reconsideração das significações dominantes” (GUATTARI, 
1988, p. 175). “Uma cartografia desliza as noções essenciais de 
objetos de pesquisa que estão em algum lugar desde já e para 
sempre” (OLIVEIRA, 2012, p. 284).  
 Cartografar “implica alguma coisa que violenta o 
pensamento, que o tira de seu natural estupor, de suas 
possibilidades apenas abstratas” (DELEUZE, 1998, p. 56). E é 
com esse pensamento que se adotou a cartografia como 
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princípio dos métodos nesses estudos, por entender que as 
infâncias se constituem por vida que se constrói, reconstrói, que 
pulsa, que corre, desbrava, avança percorre e transcorrem 
múltiplos caminhos, lugares, locais, sítios, territórios e espaços 
dentro de ‘espaços outros’ perfeitamente identificáveis, 
localizáveis na intenção da investigação.  
 Nessa direção, a cartografia nos direciona como: 
 

Uma prática geográfica de acompanhamento 
de processos em curso [...] se oferece como 

trilha para acessar aquilo que força a pensar, 
dando-se ao pesquisador, como possibilidade 

de acompanhamento daquilo que não se 

curva à representação. [...] Convoca [o 
pesquisador] para um exercício cognitivo 

peculiar, uma vez que, estando voltado para 
o traçado de um campo problemático, requer 

uma cognição muito mais capaz de inventar o 

mundo (AMADOR; FONSECA, 2009, p. 31). 

 
 Desta forma, as infâncias, seus espaços e territórios, não 
podem ou devem ser reduzidas a mero ‘objetos’ de uma simples 
representação, pois o que representam é maior do que se pode 
se objetivar no momento investigado, pois muda com a fluidez 
e a velocidade do desenvolvimento que se pretende alcançar 
com as formas de aprender os saberes do contexto vida.  
 A cartografia de espaços e territórios por onde as 
crianças brincam, permite reforçar a hipótese de: 
reconhecimentos de lugares de apropriação e elaboração de 
conhecimento, saberes e acontecimentos de inflexões de 
aprendizagem em espaços não hegemônicos, em 
tempos/espaços/territórios educacionais ‘outros, destinados 
aos brincares e ao lazer das infâncias nos territórios da escola.  
 Para tanto, foram utilizados os seguintes instrumentos 
investigativos: A técnica e experiência da ‘observação 
participante’ do e no brincar, pois permite investigar tanto os 
saberes, quanto as práticas na vida social e reconhecer as ações 
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e as representações coletivas na vida humana, se engajando 
em uma experiência de percepção de contrastes sociais, 
culturais, e históricos (ROCHA & ECKERT, 2008). 
 Registros dos acontecimentos em ‘diário/caderno de 
campo’ por permitir que num primeiro momento, o pesquisador 
anote tudo para depois conseguir fazer um procedimento mais 
analítico do que escreveu (WINKIN, 1998). 
 Utilização de ‘imagens fotográficas’ dos espaços nos 
territórios escolares, por permitir expor, discutir e demonstrar 
as relações entre os acontecimentos e as imagens produzidas a 
partir dele (SONTAG, 2004), e por fim ‘análise crítica do 
discurso’ segundo os pressupostos foucaultianos, trajeto onde 
se identificou ‘enunciados’ produzidos e registrados no decorrer 
das práticas sociais possibilitadas pelo brincar da infância na 
escola – ‘as falas das crianças’ – em momentos e diálogos 
específicos do/no ‘brincar e lazer’ na escola nos espaços e 
territórios destinados as infâncias. 
 Sempre discorrendo sobre alguns aspectos importantes 
na movimentação da pesquisa e da possibilidade de geração de 
dados com as crianças, tais como: a entrada no campo e o 
consentimento para estar lá; a ética na pesquisa com crianças; 
a problematização da produção e da análise dos dados; e os 
instrumentos utilizados na pesquisa com crianças. 
 Lançando mão destes instrumentos investigativos e 
considerando estes aspectos importantes para inserção no 
campo de pesquisa, foi também importante considerar as 
diferentes maneiras e expressões de cada criança participante, 
como palavras, gestos, risos, choros, aproximações, 
distanciamentos, jogos, brincadeiras, brinquedos, criações, 
produções, imitações, conflitos, entre outras nuances de 
acontecimentos, que poderiam significar e sinalizar algumas 
estratégias para compreendermos as 'culturas infantis' e o 
'modo' como as crianças da/na escola, brincam, aprendem, 
constroem e vivem as suas vidas nos territórios da escola. 
 Para isso, foi estimado um processo permeado por 
sensibilidades, para que, em decorrência, também pudéssemos 
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ser capazes de compreender e de construir 'elos de sentidos’2 
para interpretar a realidade percebida. Elos de sentidos, 
advindos de processos de indução pela experimentação da 
realidade que permite, na processualidade do mapeamento, 
traçar e desenhar mapas identificáveis sobre os acontecimentos 
nos espaços do território desbravado estabelecendo a 
construção cartográfica.  
 

O desenho dos Mapas: identificando espaços 
heterotópicos de lazer nos territórios da escola... 
 

 No movimento propiciado pela cartografia, procurou-se, 
estabelecer vínculos e aproximações positivas, com o intuito de 
se pesquisar junto com cada grupo de crianças observadas, nas 
processualidades das verificações, territórios e espaços de 
apropriação para os brincares e lazer. Sendo assim, pudemos 
buscar a todo o momento, perceber e escutar as crianças com 
sensibilidade e muita seriedade, por meio de seus gestos ações, 
comportamentos, suas falas e discursos, pela identificação do 
seu movimento de brincar, dos jogos e brincadeiras acontecidos 
e até dos brinquedos utilizados, em seu tempo livre de lazer na 
escola e de suas movimentações, negociações e 
enfrentamentos nas interações percebidas, em suas práticas 
sociais, que se estabelecem a cada acontecimento.  
 

Gosto de brincar na escola (...). Na hora do brincar ou 
na hora do recreio, cada um pode escolher do que 
brincar... Pode escolher o jogo ou qual brincadeira vai 
fazer e participar, por isso é bom! Podemos ser o que 
quiser... Fazer o que quiser... E escolher onde... Tem 
muitos lugares bons na escola... ‘Mas meninas e 

                                                           
2 Chamaremos de elos de sentido os pontos convergentes, para se interpretar, 
analisar e conectar partes distintas dos acontecimentos, mas, ao mesmo 
tempo, articuladores de partes da realidade percebida, permitindo a 
verificação e interpretação desses acontecimentos no tempo/espaço social da 
criança, percebidos na escola e, desta maneira, chegar a uma denominação 
possível aos espaços investigados e identificados no decorrer da geração dos 
dados empíricos. 
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meninos têm que ser diferente’... [depois de uma 
pequena pausa]... Bom às vezes... Porque brincar junto 
também é legal... 
(Fala de uma Criança Participante – Diário/Caderno de 
Campo – Abril / Novembro 2018). 

 
 A intensidade dessa e de outras muitas falas registradas, 
nos remeteram a refletir sobre cada paisagem da pesquisa - 
Escolas e Territórios - observada e identificada ao longo de 30 
encontros para 'estar junto' das crianças, compreendendo o que 
cada instituição educacional, delimitava e destinava como 
sendo tempo/espaço social livre para criança brincar na escola 
e em seus territórios e espaços foram unanimemente 
encontrados: a 'hora do recreio' e a 'hora do brincar'.  
 Tempo/espaço também percebido e reconhecido pelas 
próprias crianças como tempo livre, de lazer, nos territórios da 
escola, como tempo livre para livre escolha do brincar, tempo 
livre para a criança ser criança. 
 Em cada paisagem da pesquisa, variou-se de acordo 
com as necessidades da instituição uma média de permanência 
junto ao grupo de crianças que durou por volta de quase 04 
meses de observações dentro dos semestres letivo (entre abril 
e novembro de 2018). 
 A movimentação no entorno de cada encontro para o 
'estar junto' das crianças, consistia em estabelecer ‘contato’ e 
‘diálogos’ possíveis, para 'observar' a apropriação e uso dos 
espaços no território da escola, e assim perceber o 
acontecimento dos brincares e as relações e socializações 
estabelecidas a partir das atividades de livre escolha (jogos e 
brincadeiras) da infância em seu tempo dito livre na escola. 
 Este processo de envolvimento e observação das 
crianças e suas relações tornaram possíveis 'registrar' em 
diário/caderno de campo, as práticas sociais que se 
estabeleciam (escolhas de espaços, negociações, divergências, 
combinados, conversas, etc.), bem como os discursos 
enunciados por meio das falas das crianças no decorrer das 
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processualidades, diante das situações e acontecimentos, o que 
reforçou a ideia de acontecimentos das inflexões de 
aprendizagem em gênero. 
 Desta forma ousou-se identificar/verificar e sugerir os 
lugares possíveis para as aprendizagens e inflexões de 
aprendizagens manifestadas pela criança por meio de práticas 
sociais, delas próprias ou no processo de reprodução de suas 
vivências e experiências no momento do lazer, no momento do 
brincar. 
 Os ‘elos de sentidos’ subsidiaram nomear e desenhar no 
mapa, não só o espaço/tempo de apropriação da criança que 
brinca nos espaços e territórios da escola, mas também a 
representação destes na rica complexidade de experiências que 
constituem cada espaço.  
 Nesse sentido tais ‘elos’ constituíram-se pelas 
experiências percebidas e apresentam-se, a partir das 
observações, investigações e percepções do espaço como 
sendo representado pela criança e para ela como sendo: 
 – Espaços de diversão: representando elos de sentidos 
que remetem a ‘euforia do momento experimentado’, lugares 
que contemplavam para a criança um estado ou sensação de 
divertimento, de entretenimento, de distração, de recreação, ou 
seja, sentimentos ligados a fruição do prazer em ser, em 
participar e arriscar-se, em criar, imaginar e fazer parte de algo, 
promovendo um estado de alegria e de satisfação interior na 
apropriação dos espaços eleitos. 
 – Espaços de aventura e desafios: representando elos 
de sentidos que remetem a ‘superação de desafios e de limites’, 
são espaços que contemplam para a criança o estado ou a 
sensação de emoção, do inesperado, da não certeza ou domínio 
do que virá pela frente, de ocorrências surpreendentes para a 
realidade vivenciada, de empreendimentos, de ousadia, e até 
de acontecimentos estranhos que provocam o aventurar-se em 
experimentar algo novo e desconhecido, algo desafiador. 
 – Espaços de passagem: representando elos de sentidos 
que remetem a ‘transposição de lugares reais e do/no 
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imaginário da criança’, para as crianças, são espaços que 
contemplam o estado ou a sensação de passagem ou passar de 
um espaço a outro, de travessia ou de atravessar, de transpor-
se ou transferir-se de um lugar a outro, de um espaço a outro 
que não aquele em que se encontra, ou seja, imbricados de 
sentimentos ligados a fruição do prazer em sentir e do desejo 
de se imaginar mudanças fictícias na realidade experimentada, 
promovendo um estado imaginário, ilusório e simbólico que 
criativamente possibilita satisfação em ser, estar, criar, imaginar 
e fazer. 
 – Espaços secretos: representando elos de sentidos que 
remetem ‘ao que está escondido e longe do governo dos 
adultos’, espaços que contemplam o estado e a sensação de 
coisas e situações ocultas, escondidas, em segredo, 
preservadas pelo esconderijo, pela sensação de se esconder, se 
esquivar, mesmo que momentaneamente da realidade vivida e 
estabelecida pelo mundo adulto, ou seja, sentimentos ligados a 
fruição do prazer em sentir-se secretamente oculto, em segredo 
e escondido dessa realidade, mesmo estando perfeitamente 
exposto a realidade (SILVA, 2020). 
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Figura 1 – Espaços heterotópicos de lazer que 
possibilitam acontecimentos de inflexões de aprendizagem 

 
Fonte: Registro Fotográfico da Pesquisa. 

 
 Espaços apropriados ou de apropriação pelas infâncias, 
observados / identificados / mapeados na possibilidade de 
participação dos/nos acontecimentos que se configuraram em 
momentos onde as socializações das crianças se manifestavam 
e se efetivavam por meio das 'falas' - discursos enunciados - 
que determinavam todo acontecimento, como o estabelecer das 
regras e normas combinadas para os brincares, e por 
consequência no uso dos espaços nos territórios da escola. 
 Para cada espaço de apropriação, tempo/espaço de 
escolhas para os acontecimentos do brincar. Para cada espaço 
usado pelas crianças, ‘elos de sentidos’ que identificaram os 
espaços, e desenharam os mapas e as significações que 
possibilitavam a construção de novos saberes ou a 
transformação e redimensionamento das aprendizagens a partir 
das vivências, experiências e experimentações. 
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Inflexões de aprendizagem em gênero no brincar de 
crianças... 
 
 Seguindo a premissa de que o movimento de inflexões 
acontece a todo tempo, em nosso processo de aprendizagem e 
de que aprendemos, por meio das interações estabelecidas, nas 
práticas sociais de nossas relações humanas, portanto marcado 
por processos identitários que envolvem os marcadores das 
diferenças, buscaremos, neste momento, apontar e 
problematizar um dos acontecimentos que identificamos como 
inflexões de aprendizagem em gênero, nas práticas sociais da 
infância.  
 Cada espaço identificado, no mapa cartográfico de 
nossas verificações, seja de diversão, de aventura e desafios, 
de passagem ou secretos, representa um rico espaço - 
espaço/tempo da escola - território de muitos sentimentos e 
experiências em que intensamente se efetivaram práticas 
sociais estabelecidas, na interação do convívio nos ‘brincares’ e 
lazer da infância, espaços de apropriação que permitem o 
aprender, que permitem aprendizagens. 
 Representam acontecimentos de transformação do que 
se sabe, ou do que se reproduz, na prática de se conviver com 
‘o outro’, em novos saberes a partir dos embates e confronto 
de ideias e pensamentos divergentes que ‘o outro’ expressa e 
solicita acontecer. 
 São essas nuances de acontecimentos que podem e irão 
nos apontar mudanças comportamentais na realidade 
experimentada e que evidenciam efetivamente nossas inflexões 
de aprendizagem. Permitem confrontar os saberes de cada um, 
ou que cada criança traz consigo – conhecimento prévio – para 
o surgimento de novos saberes que conduzirão as relações 
estabelecidas no convívio e no ato de brincar e de se educar 
nos momentos de lazer da/na escola. 
 É por isso que destacamos a seguir uma das cenas – e 
os diálogos e enunciados – que compõem narrativas da vida 
cotidiana das crianças que brincam na escola – pedaços da vida 
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– em seu momento de apropriação dos espaços, para reafirmar 
a existência dos espaços outros de lazer nos territórios da 
escola, de lazer-educação e, assim, constatar mais uma vez os 
acontecimentos de inflexões de aprendizagem em gênero. 
 Segue, então, um dos discursos enunciados por algumas 
crianças, nos brincares dos espaços de lazer, que podem 
corroborar com nosso processo metodológico de observar, 
perceber e interpretar as infâncias cada vez mais. Seguem 
também problematizações possíveis desses acontecimentos de 
‘pedaços da vida’ que nos remete à identificação das 
transformações das formas de agir e aprender junto. Mesmo, 
por hora, identificada no momento desses acontecimentos em 
destaque, não são garantia de construção concreta de 
aprendizado, apesar de apontá-la com veemência, pois o 
aprender pode e deve se modificar sempre, para que as práticas 
sociais constituam sujeitos sociais conscientes de suas ações. 

 
Quadro I – Pedaços da Vida de Crianças que brincam nos 

Espaços de Aventura e Desafio da Escola 

Narrativa: Gênero/Sexualidade e os 
acontecimentos de inflexões de 
aprendizagem nas práticas sociais...  
Na hora do brincar, observo que um grupo de oito 
crianças se junta para jogar uma ‘rachinha’ – 
partida de futebol – adaptada, no fim do pátio no 
espaço lateral da biblioteca, imaginando que as 
colunas da parede e muro da escola são as traves 
de um gol. Nesse espaço, organizam-se em dois 
timinhos – equipes – mas, logo no início, são 
abordados por uma menina que também gosta do 
jogo de bola: 
- Posso brincar de bola com vocês?!... 
 
- Claro que não! 
 
- Por quê?! Eu sou boa! E muito melhor que alguns 
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aí... E prefiro brincar com os meninos... As meninas 
são muito paradinhas... 
 
- Mas você também é menina, e menina não deve 
jogar bola com os meninos, porque jogar bola é 
coisa de homem. Por isso separamos as 
brincadeiras... Esse tempo é nosso e as meninas 
reclamam muito... 
 
- Não é não, jogo de bola é para quem quiser, e 
quem souber. Eu sei muito bem, além de gostar. 
Não reclamo nada e ainda jogo melhor que você. 
 
- Mas aqui não pode jogar! Vai brincar com as 
outras meninas! 
 
- Gente! Deixa ela brincar sim. Meninas também 
são boas de bola e jogam futebol sim, e ela é tão 
boa quanto à ‘Marta’ da seleção brasileira, e melhor 
que a gente até... Vamos deixar sem medo! 
 
As crianças chegam a um consenso, e a partida 
acontece com a participação da menina, que 
realmente demonstra ter muita habilidade com a 
bola e intimidade com o jogo de futebol. A partir 
dali, o rachinha acontece sem nenhum problema 
entre os meninos e a menina. 
 

(Diário/Caderno de Campo – Abril / Novembro 
2018). 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 Os territórios da escola, escolhidos pelas crianças, para 
brincar e utilizar seu tempo livre para o lazer imprime, na 
descoberta do espaço, liberdade de escolha e interação que 
garantem práticas sociais que rompem e/ou transgridem as 
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regras sociais instituídas ou reproduzidas na educação dita 
tradicional. Educação em que homens/mulheres, 
meninos/meninas possuem papéis específicos, para atender 
erroneamente um padrão ‘heteronormativo’, imposto pela 
sociedade. 
 Mesmo sabendo que o ‘gênero’ é construído social, 
cultural e historicamente, assim como as diferenças, as 
desigualdades são instituídas e a suposta supremacia do 
masculino por sobre o feminino impera (SCOTT, 1995). 
 Para Louro (2007), o gênero, ao enfatizar o caráter 
fundamentalmente social das divisões, baseadas no sexo, 
possibilita perceber as representações e apresentações das 
diferenças sexuais, imbricadas nas diferenças biológicas 
existentes entre homens e mulheres social e culturalmente 
construídas.  
 Gênero é compreendido como “uma maneira de se 
referir às construções culturais e criação inteiramente social 
sobre papéis adequados aos homens e às mulheres [...], gênero 
é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre 
um corpo sexuado” (SCOTT, 1995, p. 75). 
 

– Posso brincar de bola com vocês?! (...) Prefiro brincar 
com os meninos... As meninas são muito paradinhas... 

 

 A reprodução do aprendizado nesta narrativa – pedaço 
da vida – dessas crianças se manifesta na proposição e 
reprodução dos estereótipos e papéis que a sociedade espera e 
exige para homens e mulheres, meninos e meninas. Mas é 
contestada pelo desejo de uma menina em jogar bola/futebol e 
sua argumentação de ter habilidade e saber jogar tão bem 
quanto qualquer menino. 
 

– Claro que não (...) menina não deve jogar bola com 
os meninos, porque jogar bola é coisa de homem... 

 

 É perceptível que tanto o gênero quanto a sexualidade 
são construídos por inúmeras aprendizagens e práticas 
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empreendidas por um conjunto inesgotável de instâncias 
sociais, históricas e culturais, num processo sempre inacabado 
(LOURO, 1999). Ao longo destes processos, as possíveis 
reconstruções históricas enfrentam muitas barreiras sociais e 
fatores culturais limitantes. 
 

– Por isso separamos as brincadeiras... Esse tempo é 
nosso e as meninas reclamam muito. (...) Aqui não pode 
jogar! Vai brincar com as outras meninas! 

 
 Os espaços de aventura e desafio da Escola não 
escondem as diferenças sociais entre meninos e meninas, pelo 
contrário, às vezes, evidenciam e reproduzem as discriminações 
de gênero existentes na manifestação do brincar. Para ser e 
fazer parte, é preciso muita argumentação, resistência, 
persuasão e poder de convencimento, para modificar a 
realidade e conquistar lugar no espaço instituído, num processo 
de atuação positiva. 
 

– Jogo de bola é para quem quiser, e quem souber. Eu 
sei muito bem, além de gostar. Não reclamo nada e jogo 
melhor que você... 

 
 De acordo com Silva e Gomes (2013), o gênero não 
pode ser entendido como um estado fixo, estável, mas como 
algo que todo ser humano constrói, dia a dia, no seio de 
interações sociais, como um processo que permite construção 
e reconstrução de diferenças. Nesse sentido, percebemos que 
as crianças, nos territórios da escola, meninos e meninas, estão 
sempre disponíveis e prontas para a reconstrução, para que, de 
acordo com as necessidades e situações que se apresentem 
diante da imposição sócio-histórico-cultural, para o gênero 
masculino e feminino no contexto social, surja o movimento das 
inflexões de aprendizagem, oportunizando novos 
acontecimentos e posicionamentos para contemplar e incluir a 
todos. 
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– Gente! Deixa ela brincar sim. Meninas também são 
boas de bola e jogam futebol sim, e ela é tão boa quanto 
à ‘Marta’ da seleção brasileira, e melhor que a gente 
até... Vamos deixar sem medo! 

 
 Percebemos que tanto a hora do brincar, quanto a hora 
do recreio, é tempo/espaço de apropriação cultural para os 
brincares, caracterizam para nós, os espaços heterotópicos de 
lazer e são identificados pelas crianças, pela possibilidade do 
inusitado, situação que pode romper com as regras sociais que 
normatizam as relações, principalmente, as que pré-
determinam sócio-historicamente comportamentos esperados 
para o ser menino e o ser menina e toda a cultura em seu 
entorno.  
 Nesse sentido, o brincar junto, escolha de alguns grupos 
de crianças na apropriação de espaços outros, demonstram a 
resistência em seguir as regras instituídas. O brincar junto é 
momento de liberdade e livre escolha, por isso, momento de 
lazer cujas crianças aprendem a como se comportar 
socialmente, sendo meninos e meninas, exercendo suas 
masculinidades e suas feminilidades, num movimento de burlar 
as regras e romper com o limite imposto, muitas vezes, pela 
classe social, geração, gênero, sexualidade ou etnia, 
estabelecendo novos saberes que quebram, mesmo que por 
hora, as normas e os padrões sociais instituídos.  
 E é justamente nesses momentos de ruptura, mudança 
e transformação dos saberes em novos saberes o que nos levou 
a perceber os acontecimentos das inflexões de aprendizagem 
em gênero, movimento da aprendizagem, que se manifestaram 
e conduziram a percepção, identificação no mapeamento dos 
espaços de lazer e educação nos territórios da escola. 
 
Mapas inacabados e considerações que não se findam...  
 
 No percurso percorrido pelos territórios da escola, no 
decorrer das verificações e reconhecimentos possíveis, o intuito 
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maior era/é o de reafirmar que nesse relevo e paisagem 
desenhados na construção desta cartografia, havia assim como 
há, espaços outros em que a criança e suas múltiplas infâncias, 
se apropriam para construírem saberes, aprendizagem e novos 
saberes no decorrer do deleite de seus brincares. 
 Movimento subsidiado e reforçado pela percepção dos 
acontecimentos das inflexões de aprendizagem em gênero 
justamente no momento que surge para a criança, a 
oportunidade de aprender brincando, fato onde muitas 
possibilidades foram se concretizando e tomando formas as 
mais diversas. 
 Pois os espaços identificados nos territórios de cada 
escola, mesmo não sendo tais espaços considerados 
equipamentos específicos para o lazer, puderam ser 
considerados como espaços que possibilitavam o lazer para 
infância na escola. Espaços do brincar da criança na descoberta 
de sua vida e de suas infâncias. Do brincar no momento em que 
ela pode escolher e entender como sendo seu, para o seu lazer 
no tempo/espaço da escola. Neste sentido, há de se considerar, 
os brincares como movimento pulsante do lazer da infância e 
apontar o lugar que a escola pode ocupar no movimento da 
educação para o lazer. 
 E desta forma responder aos nossos questionamentos 
iniciais, pois nossas experimentações da realidade nos 
subsidiam a constatar que sim, é possível mapear espaços de 
lazer nos territórios da escola, e a partir destas identificações, 
também é possível relacionar aprendizagem no entorno das 
questões de gênero a partir dos acontecimentos nos brincares 
e lazer das infâncias na escola. 
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1. Introdução 
 
 O boletim epidemiológico brasileiro de 2019 revela que 
o registro de novos casos de aids no Brasil tem tido uma média 
anual de 39 mil casos nos cinco anos anteriores. A maior 
concentração desses está na faixa etária entre 25 e 39 anos, 
para ambos os sexos. Destaca-se o aumento da taxa de 
detecção de aids (x100 mil habitantes) em homens jovens de 
15 a 24 anos, sendo que, de 2008 para 2018, entre homens de 
15 a 19 anos, aumentou de 3,7 para 6,0 (BRASIL, 2019). 
 Um evento biológico é algo muitas vezes secundário às 
situações sociais, que resultam do fato de se estar com 
determinada doença e sua associação com pecado no ideário 
cristão (SEFFNER, 2001). Segundo Canguilhem (2009), entre o 
“normal” e o “patológico” há um limite o qual é impreciso para 
diversos indivíduos, quando considerados simultaneamente. O 
ser humano está sujeito às regras de ajustamento, não se 
limitando ao organismo, ou seja, o natural é a extensão de uma 
norma. 
 Quando a aids surgiu, foi entendida como uma doença 
que era restrita aos homossexuais (FERREIRA, 1994). Associou-
se o homoerotismo como a grande ameaça e criou-se o maior 
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pânico sexual da história contemporânea. Dessa forma, a 
denominação “grupo de risco” não se limitou a um delimitador 
biomédico, mais, sim, um cordão sanitário-moral (PELÚCIO; 
MISKOLCI, 2009). O aspecto contagioso da infecção pelo HIV 
pode ter sido o que mais atraiu atenção da população, 
associando-se a noção do contágio com transgressão perigosa 
e muito se esqueceu das vias limitadas e bem conhecidas de 
transmissão (DANIEL; PARKER, 1991). 
 Entretanto, ao longo de sua evolução, a infecção por HIV 
passou a ser detectada em outros segmentos da sociedade, 
passando-se à utilização do termo “comportamentos de risco” 
(SCHAURICH, 2004). Tal mudança de terminologia incluiu 
outros indivíduos e a maior abrangência da epidemia, mas não 
se mostrou suficiente para a redução do estigma e do 
preconceito. As pessoas acusavam o/a outro/a de um 
“comportamento de risco” e não viam a si mesmas com tais 
comportamentos (SCHAURICH, 2004). Aqueles/as infectado/as 
pelo HIV ou com manifestações de sintomas da síndrome eram 
(e ainda são) tido/as como “contagioso/as” pelo/as 
considerado/as “saudáveis”, que não possuíam o vírus.  
 Assim, segundo Ayres (2001) e Seffner (2001) coube a 
modificação do termo, entendendo-se as vulnerabilidades no 
contexto da aids e percebendo-se que as pessoas não estão em 
mesma posição social frente à infecção por HIV. As 
vulnerabilidades têm três ordens de fatores: sociais 
(socioeconômicos, políticos e culturais), programáticos 
(programas e ações) e individuais (o qual se relaciona com o 
grau de consciência, não decorrendo exclusivamente da 
vontade dos sujeitos). Sendo assim, é fundamental que as três 
ordens sejam empregadas ao se trabalhar com a prevenção 
(AYRES, 2001; SEFFNER, 2001), centrar-se não nas políticas de 
“grupo de risco”, mas nas relações socialmente estabelecidas 
em diversos grupos populacionais (SCHAURICH, 2004). 
 Diante disso, a escola tem um papel central no trabalho 
para prevenção da aids/HIV na perspectiva da reflexão e busca 
pela redução das vulnerabilidades. Deve ser um processo 
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desenvolvido cuidadosamente para a desconstrução de 
preconceitos. Nesse sentido, os livros didáticos (LD) podem ser 
um instrumento importante, mas, para isso, é necessário que 
estejam voltados para tais problematizações, sendo 
fundamental conhecer a forma como dialogam sobre a temática 
da aids com seus leitores/as. Isso porque, conforme Lajolo 
(1996), os livros devem considerar que os/as leitores/as são 
os/as alunos/as e também os/as professores/as, devendo 
dialogar com esses/as.  
 Destaca-se, que, no ano de 2020, fomos surpreendidos 
pela pandemia de COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, a qual 
levou o mundo ao distanciamento social, saturou os sistemas 
de saúde e causou milhares de mortes. No Brasil, em 
01/11/2021, havia 21.835.785 casos foram confirmados, com 
608.235 óbitos (BRASIL, 2021). Tal contexto de pandemia 
reforça as ordens de fatores de vulnerabilidades colocadas por 
Seffner (2001) e Ayres (2001), o que nos leva a aproximação 
das discussões enquanto aids e COVID-19 neste capítulo. Isso 
porque existem outras consequências da pandemia que expõem 
vulnerabilidades e reforçam a importância da escola e, mais 
ainda, da escola pública.  
 Como o Fundo das Nações Unidas para a Infância - 
UNICEF (2020) alerta, a COVID-19 gera vítimas ocultas, 
destacando-se as crianças. Longe da escola estão sujeitas a 
abusos e violência doméstica, fome (falta da merenda escolar), 
desnutrição, esvaziamento de bancos de sangue, desemprego 
da família, redução de ações filantrópicas, falta de assistência à 
saúde (sistemas saturados), interrupção de serviços de 
imunização e afastamento de professores, amigos e serviços de 
proteção à criança. Além disso, frente à pandemia os/as 
responsáveis pelos/as alunos/as muitas vezes não sabem como 
cuidar de si e do outro.  
 As crianças se veem em um contexto de pandemia e 
distanciamento que não compreendem, além de não saberem 
como lidar com o cuidado do próprio corpo. Sendo assim, 
embora muito se fale e se cobre em relação aos conteúdos 
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escolares, sabe-se que a educação é muito mais do que isso. 
Na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), tem-se, entre seus 
princípios, 
 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para 

entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 
5. Compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e 

autoria na vida pessoal e coletiva. 
7. Argumentar com base em fatos, 

dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento 
ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta 
(BRASIL, 2017, p. 9). 

 
 A sociedade tem questionado isso constantemente, pois 
a escola não pode ignorar o contexto em que se vive e se ater 
estritamente aos conteúdos curriculares estabelecidos. Sua 
função primeira é educar no sentido mais amplo, para a vida e 
para o cotidiano, buscando proteger as crianças e suas famílias.  
 Por conseguinte, é fundamental que os LD não 
apresentem, de forma alguma, conteúdos que sejam 
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discriminatórios ou que estejam de maneira equivocada 
(LAJOLO, 1996). Diante disso, partimos da verificação do 
conteúdo da aids nos livros didáticos de Ciências do PNLD 2017 
e 2020 (primeira edição do Ensino Fundamental Anos Finais 
com livros elaborados a partir das competências estabelecidas 
na BNCC). Em seguida, relacionamos a discussão entre HIV e 
COVID-19, refletindo sobre o plano social, político e educativo, 
especialmente, nesse momento em que o mundo passa a 
conviver não apenas com a aids e com o HIV, mas também com 
a COVID-19 e com o SARS-CoV-2. 
 
2. Metodologia 
 
 Seguindo a perspectiva de Cellard (2012, p.297) os 
livros didáticos foram aqui considerados como documentos 
públicos não arquivados, definidos pelo autor como aqueles que 
“incluem, entre outros, os jornais, as revistas, periódicos e 
qualquer outro tipo de documentos distribuídos: publicidade, 
anúncios, tratados, circulares, boletins paroquiais, anuários 
telefônicos, etc”, ao tratar mais especificamente do documento 
enquanto texto escrito, registrado em papel, seja manuscrito ou 
impresso.  
 Contudo o autor considera que o documento não se 
restringe aos textos escritos, abrangendo qualquer outro tipo 
de testemunho registrado, incluindo de natureza iconográfica e 
cinematográfica, objetos do cotidiano, elementos folclóricos, 
entre outros (CELLARD, 2012). Considerando-se os livros 
didáticos enquanto documentos, foi feita uma pesquisa 
documental de natureza qualitativa.  
 Foi utilizado método de análise de conteúdo, proposto 
por Laurence Bardin (2011) e desenvolvido em torno de “três 
polos cronológicos”: 1) pré-análise; 2) exploração do material; 
3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação 
(BARDIN, 2011). Foram selecionadas duas coleções mais 
distribuídas nas escolas do País, conforme as estatísticas do site 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
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(BRASIL, 2020), e que estiveram presentes nas duas edições do 
PNLD a serem analisadas (2017 e 2020), para que seja possível 
verificar a modificação no conteúdo entre as edições de forma 
mais clara. Foram elas: Projeto Araribá (2014;2018), 
Gewandsznajer e Pacca (2016) e Gewandsznajer (2018). 
 
3. Resultados e Discussão 
 
3.1. A aids nos LD de Ciências 
 
 Na primeira coleção analisada, a temática da aids é 
abordada no 8º ano nas unidades sobre sistema cardiovascular, 
linfático e imunitário, bem como adolescência e reprodução 
humana em ambas edições (PNLD 2017 e 2020). Em relação ao 
conteúdo, trabalha-se do significado da palavra “aids”, da 
relação entre o HIV e glóbulos brancos. As edições lembram, 
ainda, que atualmente é uma doença crônica, tratável, mas com 
efeitos colaterais.  
 Já a segunda coleção analisada, a temática da aids para 
8º ano está nas unidades sobre a funções de nutrição (quando 
fala sobre o sangue) na edição PNLD 2017. Já na edição PNLD 
2020, apresenta uma unidade sobre reprodução, com um 
capítulo específico sobre sexualidade e métodos contraceptivos 
e outro sobre DST. 
 Sobre as medidas de prevenção são indicadas a 
camisinha masculina e feminina e diafragma, além de alguns 
cuidados com objetos cortantes, transfusão, pré-natal e 
amamentação. Como atividades, trazem informações de novas 
infecções no mundo e pergunta-se sobre regiões e atividade em 
grupo intitulada “assim pega, assim não pega”. Na coleção de 
2020 aparece a indicação do site aids.gov.br além da 
atualização do termo DST (Doença Sexualmente Transmissível) 
para IST (Infecção Sexualmente Transmissível). Os livros 
trabalham a deficiência no sistema imune, o contágio (sexual, 
transfusão de sangue e órgãos, inseminação artificial e da mãe 
para o/a filho/a.  
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 Para o 7º ano, em ambas edições (PNLD 2017 e 2020) 
apresentam a aids na unidade sobre a classificação dos seres 
vivos. Fala-se da reprodução viral e as viroses e a aids é citada 
como exemplo. Já a segunda coleção analisada, a temática da 
aids para 8º ano está nas unidades sobre a funções de nutrição 
(quando fala sobre o sangue) na edição PNLD 2017. Já na 
edição PNLD 2020, apresenta uma unidade sobre reprodução, 
com um capítulo específico sobre sexualidade e métodos 
contraceptivos e outro sobre DST. 
 Em 2017 era feita a seguinte linha histórica da aids: 
1981 com os primeiros casos, 1982 a sigla aids, 1983 
descoberta de Gallo e Montagnier, 1985 e os primeiros testes, 
1987 e o AZT (primeiro medicamento), 1991 e Montagnier como 
verdadeiro autor da descoberta. Era falado sobre dos sorotipos 
do HIV e dos primatas como origem e destacava-se que os/as 
aluno/as já estudaram sistema imune no capítulo sobre o 
sangue e explica a ação do HIV.  Já a edição de 2020 apresenta 
uma linha história semelhante, mas 1885 a 1991 foram 
retirados. 
 Rosa (2019), em sua pesquisa com LD de Biologia do 
PNLD 2018, também verificou um histórico que é direcionado 
para conquistas médicas e que não incluem as lutas dos 
movimentos sociais, assim como foi encontrado por Corrêa 
(2017), analisando livros de Biologia do PNLD 2017, 2012 e 
2015. Ressalta-se que um dos autores dos LD analisados por 
Corrêa (2017) também é autor na segunda coleção aqui 
verificada. 
 No PNLD 2020 trata-se sobre a nomenclatura DST e IST, 
citando a aids ao falar de preservativos e IST. Um texto sobre 
saúde sexual e reprodutiva é apresentado, ressaltando a aids 
entre objetivos do milênio 2000 para a ONU e combate ao HIV. 
Trata-se da atenção básica à saúde e saúde sexual de maneira 
geral, mostrando uma imagem de campanha do ministério da 
saúde e camisinha (“Vida melhor sem aids. Ainda não tem 
cura”). A aids é citada como exemplo de DST e pergunta-se 
sobre comportamento de risco. A orientação ao professor 
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sugere explicar que o livro manteve a nomenclatura DST devido 
à orientação da BNCC (porque a nomenclatura é mais difundida) 
e no corpo do texto explica porque IST é mais correto.  
 No PNLD 2017 transmissão é indicada com as vias: 
sexual, transfusão, objetos cortantes, mãe para filho e difusão 
(placenta), inseminação. Destaca-se que não é transmitida por 
contato e outros, beijo na face, etc. e que não há vacinas 
(explica a mutação rápida e remédios). Explica-se sobre a 
importância dos exames, que a aids não tem cura e a 
importância da prevenção, sugerindo sites governamentais. Os 
exercícios indicam a visita a entidades e médico/as, e 
questionam sobre prevenção, formas de transmissão, evolução 
no país, grupos de pessoas e medidas tomadas. Já no PNLD 
2020 a transmissão é trabalhada da mesma forma que em 
2017, porém foi retirada a inseminação como fator, sendo que 
os aspectos de não transmissão são os mesmos que em 2017.  
 Com relação à prevenção e ao tratamento esclarece que 
não há vacinas (explica sobre mutação e remédios) e fala da 
PEP (pós-exposição) oferecido no sus até 72 horas após 
exposição, mas alertando que não substitui a camisinha. 
Reforça a importância dos testes e traz uma imagem de uma 
campanha para teste da prefeitura de Garuva/SC para poder 
tratar. Destaca testes para pré-natal a portadoras do vírus e 
que exames reduziram transmissão por difusão e alerta que 
testes rápidos são feitos em Centros de e Aconselhamento 
(CTA) do SUS, mas que casos positivos devem ser confirmados. 
 Ainda no PNLD 2020, a segunda coleção aborda a redução 
da carga viral (e transmissão) pelo uso dos antirretrovirais, 
destacando a transmissão por pessoas com HIV e sem sintomas. 
Em um texto sobre a barreira antiHIV, fala da PrEP como algo que 
previne HIV, mas alerta que a falta de preservativo aumenta outas 
ISTs, sendo ainda é a melhor forma de prevenção. Nesse sentido, 
há cartaz com dizeres: escolha sua forma de prevenção 
(camisinha, PEP, pré-natal, tratamento e teste).  
 Rosa (2019) e Corrêa (2017) também encontraram o 
enfoque no uso do preservativo como prevenção, bem como 
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seringas, transfusão de sangue, mãe para filho, mas não 
encontraram indicações da profilaxia pré e pós exposição (PrEP 
e PEP). O que difere do presente trabalho, nas edições de PNLD 
2020 em livros de Ciências. Pereira (2013), em pesquisa com 
LD de Ciências indicou um viés preventivo e prescritivo nas 
abordagens sobre riscos de contaminação por DSTs/aids, o que 
vai de encontro da perspectiva encontrada nesta pesquisa., 
assim com uma abordagem pautada no discurso 
heteronormativo.  
 Desta maneira, a análise do conteúdo das coleções aqui 
verificadas revelou um aspecto prioritariamente biológico ao 
dialogar com leitores e leitoras com enfoque na prevenção por 
uso de preservativo e destaque para as formas de transmissão. 
Pesquisa como a de Rosa (2019), Corrêa (2017) e Pereira 
(2013) também revelaram aspectos mais direcionados à 
prevenção da aids. Todavia, importantes avanços no diálogo do 
LD de Ciências/ Biologia sobre a temática da aids surgiram na 
última edição do PNLD, nos livros de Ciências. 
 
3.2. Aproximações e desafios: aids e COVID-19 
 
 Ao utilizar de grupos e fatores de risco, muito se tem a 
refletir em relação aos termos. Essas discussões foram 
amplamente trabalhadas em relação à aids, devido a 
estigmatização de pessoas tidas como “população-chave” ou 
“grupos de risco”. Primeiramente, tem-se a perspectiva do 
afastamento em relação àquele/a que é considerado/a o 
transmissor/a, ou seja, o/a responsável, o/a que é 
culpabilizado/a pela propagação do vírus e aumento da 
incidência da doença. Essas pessoas são evitadas, afastadas 
pelas consideradas “saudáveis”, que não possuem o vírus.  
 Ainda hoje, mas principalmente no início da descoberta 
do vírus HIV, e dos primeiros casos se aids no mundo, as 
pessoas infectadas ou com manifestações de sintomas da 
síndrome eram isoladas, tidas como contagiosas e não deveriam 
ser tocadas; eram (e ainda são) muitas vezes privadas de 
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carinho, de proximidade. Da mesma forma que ocorre na 
infecção por HIV, as pessoas que são positivas para SARS-CoV-
2 são evitadas pelas outras, isoladas, são “contagiosas”. Ainda 
mais sendo esse último um vírus de elevada transmissibilidade 
que se dá de forma direta, diferentemente do HIV. Contudo a 
privação da afetividade gera consequências a essas pessoas, 
que impactam na sua própria condição de saúde e de qualidade 
de vida.  
 Outro aspecto que aproxima as duas infecções virais é a 
invisibilidade das pessoas que possuem o vírus, quando as 
mesmas estão assintomáticas e não realizaram testes. O que se 
tem, nesse caso, é que a transmissão ocorre sem que a pessoas 
que contêm o vírus saibam que estão com o parasita em seu 
organismo. No caso da COVID-19, há uma maior virulência em 
idosos (acredita-se que seja devido à associação com outras 
comorbidades que tende a ser mais frequentes em pessoas 
acima de 60 anos), fazendo com que o/as mais jovens sejam 
melhores transmissore/as. 
 O terceiro ponto de proximidade entre a infecção por 
HIV e por SARS a ser refletido aqui é exatamente determinação 
de grupos de riscos, baseados em fatores de risco biológicos e 
comportamentais, no caso do HIV principalmente. A aids era 
tida como uma doença de homossexuais, prostitutas e pessoas 
com comportamentos sexuais “inadequados”. Até então, essas 
pessoas eram consideradas culpadas por se infectarem, pois 
teriam um por seu “mau comportamento”. Mas como evoluir da 
doença na população, a aids começou a ser registrada em 
pessoas fora desses grupos ou comportamentos de risco.  
 Ocorreu assim, a necessidade de se avançar em relação 
à alteração dos termos “grupos de risco” e “comportamento de 
risco” para o conceito de vulnerabilidade, o que foi essencial 
para que a aids não se mantivesse associada a determinados 
grupos na sociedade, os quais tendem a ser responsabilizados 
por sua infecção e tampouco pela transmissão a outros. Sabe-
se que tais “grupos” são determinados a partir de análises 
estatísticas de casos relacionados a determinadas 
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características. No caso da COVID-19, determinadas 
características biológicas que possuem maior incidência de 
casos graves e óbitos são tomadas como fatores de risco.  Em 
ambos os casos a prevenção recai para aqueles se enquadram 
nos “grupos de risco” e não como atitudes necessárias à 
população como um todo. Por outro lado, pouco é considerado 
em relação às condições socioculturais da população.  
 Cabe aqui retomar o conceito de necropolítica, pois são 
desconsideras as pessoas que pertencem a determinadas 
condições socioeconômicas, como se o óbito a elas fosse 
inevitável. No caso da aids, são aquelas pessoas de 
comportamento sexual considerado inadequado ou que não 
têm acesso a condições de cuidado e prevenção. Da mesma 
forma, na COVID-19, pessoas que não têm condições 
socioeconômicas para realizaram o afastamento social, a 
higiene, a nutrição e o cuidado adequado da saúde para a 
promoção de uma qualidade de vida. Isso reforça a importância 
da evolução para o conceito das vulnerabilidades em relação às 
doenças/ infecções. A doença não é algo estritamente biológico, 
mas é secundária à condição social. As pessoas não estão em 
uma mesma posição social frente a uma doença. 
 Em estudo da FGV e Fiocruz (FIOCRUZ, 2020), foi feito 
um levantamento das microrregiões brasileiras sobre a 
vulnerabilidade socioeconômica e COVID-19, considerando-se 
fatores como desigualdade, infraestrutura, pobreza, água e 
esgoto, eletricidade e IDH. Esse estudo mostrou que as 
microrregiões que possuem elevada vulnerabilidade social e alta 
probabilidade de epidemia em curto prazo concentram-se na 
região Nordeste, nos estados do Ceará, Paraíba e Bahia, regiões 
que também têm grande aporte de viajantes.  
 Vale ressaltar que nos estados e cidades do país as 
microrregiões manifestam-se de maneira diversas e que, além 
dos fatores de vulnerabilidade socioeconômica indicados 
anteriormente, o acesso aos leitos e recursos necessários ao 
tratamento, bem como o número de idosos são outros aspectos 
considerados na pesquisa. 
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 Podemos retomar o conceito das vulnerabilidades e os 
fatores a que essas pessoas se encontram expostas. A Unifesp 
(FAPESP, 2020) realizou uma pesquisa sobre a relação fatores 
de risco (biológicos) e a situação socioeconômica no caso da 
COVID-19 no Brasil que ilustra exatamente isso. Foi encontrado 
que 80% dos adultos com escolaridade até o Ensino 
Fundamental pertencem aos grupos de risco e 46% dos adultos 
com Ensino Superior pertencem aos grupos de risco. Isso 
porque as pessoas com menor escolaridade refletem a sua 
situação socioeconômica mais precária, lhes sendo 
impossibilitado, muitas vezes, o distanciamento físico e trabalho 
remoto, por seu vínculo empregatício frágil; além de estarem 
mais sujeitas à desnutrição e possuírem menos acesso aos 
serviços de saúde e condições de promoção da qualidade de 
sua vida. 
 Portanto, a COVID-19, assim como a aids e outras, leva 
a consequências que não estão vinculadas ao estado de saúde, 
em especial, a situação das crianças, as quais a ONU alerta 
como as vítimas ocultas da pandemia.  
 
Considerações finais 
 
 A pandemia fez surgir rapidamente às alternativas das 
tecnológicas para substituírem as aulas presenciais. Todavia, o 
que se tem não atingirá grande parte das crianças e 
adolescentes, pelos mesmos motivos que observamos em 
relação às vulnerabilidades socioeconômicas discutidas 
anteriormente. A disponibilidade de recursos básicos e 
manutenção da qualidade de vida já são escassos para muitos, 
no que tange aos recursos de tecnologias e internet isso é 
intensificado.  
 A análise dos LD revelou que as coleções verificadas 
neste trabalho reduziram e/ou retiraram a aids dos livros dos 7º 
anos no PNLD 2020. Já nos livros de 8º ano o conteúdo 
permaneceu e tendeu a ser mais amplo do que no PNLD 2017.  
 Aspectos como a Lei 12.984/14, contra a discriminação 
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das pessoas que vivem com aids/HIV, e as profilaxias pré e pós-
exposição (PEP e PrEP) foram acrescentados na última edição 
do PNLD. Porém a responsabilização da transmissão ainda recai 
em grande parte aos/às que possuem o HIV. 
 Desta maneira, embora haja uma predominância de 
aspectos relativos à saúde e prevenção, no PNLD 2020, tende-
se a discutir mais sobre as pessoas e seus direitos e o que os 
governos devem garantir. Portanto, verificou-se que nos LD a 
reflexão sobre o sujeito para além da saúde tornaram-se mais 
presentes, permitindo-se expandi-la para a relação entre aids e 
COVID-19. Contudo, para que seja possível a discussão sobre 
as vulnerabilidades ainda depende muito da iniciativa e do 
conhecimento do/a professor/a,  pois são necessários muitos 
avanços e pesquisas com LD nesse sentido, para que haja um 
movimento nessa direção, oportunizando materiais em sala de 
aula que estimulem tais discussões, relacionando-as ao 
contexto em que se vive. 
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LITERATURA INFANTOJUVENIL, GÊNERO E 
SEXUALIDADE NA INFÂNCIA: DIÁLOGOS 
PERTINENTES NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Luciana Kornatzki 

Gabriela Maria Dutra de Carvalho 
 
 

À guisa de introdução 
 
 Em tempos pandêmicos, a educação na modalidade a 
distância na formação docente continuada assumiu uma 
relevância ainda maior, pois se tornou espaço privilegiado de 
encontros e possibilidades de experiências (trans)formativas, 
uma vez que os encontros presenciais se tornaram limitados 
pelos protocolos de segurança e controle à disseminação do 
vírus SARS-COV2. Tomamos como pauta de nossas ações de 
formação as questões de gêneros e sexualidades, diferenças e 
diversidades e suas relações com a literatura infantil, a fim de 
pensar com professoras da infância os processos pedagógicos 
que envolvem essas questões e debater verdades instituídas 
sobre o sujeito infantil. Também pelo momento histórico, 
político, cultural e social em que grupos religiosos e reacionários 
levantam bandeiras contra esse trabalho no espaço escolar 
(XAVIER FILHA, 2017; JUNQUEIRA, 2017), este curso busca 
desconstruir esses discursos, provocando a pensar sobre os 
processos de construção do gênero e da sexualidade na e pela 
infância. Além disso, visa compreender que a abordagem 
desses temas na escola busca garantir os direitos de proteção, 
cuidado, combate às violências, liberdade de ser e de existir 
sem preconceitos e discriminações por parte das crianças. 
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Concordamos com Constantina Xavier Filha (2017, p. 222) ao 
afirmar que  
 

[...] parece difícil a tarefa de se trabalhar 
com essas temáticas na formação docente. 

No entanto, esta é uma atividade possível 
na prática de propósitos pedagógicos 

quando se têm em vista os direitos humanos 
de meninas e meninos nas instituições 

educativas.  

 
 Nessa perspectiva, compreende-se a criança como 
sujeito de direitos, do quais destacamos os direitos de 
aprendizagem conforme expostos na Base Nacional Comum 
Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 2018), que 
compreendem o direito a brincar, conviver, participar, 
expressar, explorar e conhecer-se. Para que possamos garantir 
esses direitos às crianças, é preciso se ter a clareza de que é 
pelo corpo que elas aprendem, brincam, exploram, convivem, 
expressam e conhecem(-se); um corpo que é histórico, social e 
cultural, generificado e sexualizado sobre o qual atuam normas 
e regras de gênero e sexualidade, assim como modelos de ser 
e existir (XAVIER FILHA, 2017; RIBEIRO, 2011). 
 Assim sendo, inicialmente, apoiadas em autoras que 
discutem sobre as temáticas de gênero, sexualidade, diferenças 
e diversidade na infância (XAVIER FILHA, 2014, 2017; RIBEIRO, 
2011; GUIZZO; BECK; FELIPE, 2013), assim como autoras que 
discutem essas relações com a literatura infantil (XAVIER 
FILHA, 2014; 2017; FERREIRA, 2013; ARGÜELLO, 2013), 
apresentamos um curso de extensão, na modalidade a 
distância, oferecido a docentes que trabalham com crianças. O 
curso tem como finalidade provocar discussões e reflexões 
sobre as relações entre literatura infantil, gênero, sexualidade, 
diferenças e diversidades na infância. Na sequência, trazemos 
a perspectiva da literatura infantil como artefato pedagógico na 
abordagem das temáticas aqui discutidas. Em seguida, 
provocadas pela compreensão de Jorge Larrosa (2002b, 2018) 
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sobre experiência, buscamos algumas inspirações para pensar 
e discutir uma das questões propostas na avaliação final do 
curso.  
 
Apresentando o curso 
 
 Este curso faz parte do Programa de Extensão 
universitária denominado Direitos Humanos e Sexualidade do 
Centro de Educação a Distância da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, coordenado pela professora Gabriela Dutra de 
Carvalho, e em 2021 realizou sua segunda edição. Nasceu de 
um interesse por parte das autoras em mobilizar discussões 
sobre as questões de gênero, sexualidades, diferenças e 
diversidades com professoras/es da infância, bem como de uma 
caminhada acadêmica e pedagógica sobre essas temáticas 
aliadas à literatura infantil. Pretende promover espaços de 
formação continuada para dialogar sobre questões relacionadas 
aos gêneros, sexualidades, diferenças e diversidades por meio 
de obras contemporâneas de literatura infantil, a fim de 
problematizar as construções sociais, históricas e culturais 
dessas questões. Dessa forma, pretendemos construir com 
os/as cursistas saberes sobre a abordagem dessas temáticas na 
e com a infância, tendo em vista contestar verdades, 
preconceitos e discriminações que cercam esse trabalho. Nesse 
percurso, produzir possibilidades de abordagem não como 
caminhos instituídos a serem seguidos, mas na perspectiva de 
buscar e construir inspirações por meio da literatura infantil. 
 A formação é composta por oito tópicos de discussão, 
cada qual contendo um fórum de discussão, um encontro 
síncrono e leituras básicas e complementares. Cada tópico é 
oferecido em um prazo de duas semanas, no entanto, eles 
permanecem abertos até a conclusão do curso. Selecionamos 
como temáticas para compor os tópicos um debate inicial sobre 
literatura infantil como artefato pedagógico e as relações entre 
gênero e sexualidade na infância (XAVIER FILHA, 2014, 2017); 
na sequência a pergunta "de onde vêm os bebês?"; a 
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brincadeira do namoro na infância como um jogo sexual (MAIA; 
SPAZIANI, 2010); as diferentes configurações familiares 
(KORNATZKI, 2019); a violência sexual na infância (LAVAREDA; 
QUEZADO; 2015); as relações étnico-raciais (ALCARAZ; 
MARQUES, 2016); a construção das questões de gênero na 
infância; e, por fim, discussões sobre diferenças e diversidades 
(RIBEIRO, 2011; GUIZZO; BECK; FELIPE, 2013; XAVIER FILHA, 
2014, 2017; FERREIRA, 2013; ARGÜELLO, 2013). A seleção 
desses temas deu-se a partir de observações em contextos 
educacionais nos quais percebe-se a ausência de uma formação 
docente sobre tão importante temática, o que impede a 
presença de propostas pedagógicas que contemplem esses 
temas, proporcionando momentos de aprendizagem sobre 
gênero, sexualidade, diferenças e diversidades pelas crianças. 
Sobre a importância da formação docente nesse âmbito, Xavier 
Filha (2017, p. 227) afirma que 
 

[...] se impõe a necessidade de momentos 
de formação docente para se pensar que a 

escola e as demais instituições educativas 
são espaços em que os corpos estão 

presentes e em evidência, e por isso, 
educadoras/es necessitam de 

embasamento teórico-metodológico para 

pensar a esse respeito, entender da 
sexualidade na infância e na adolescência, 

dentre tantos outros conceitos e temas a 
serem estudados. 

 

 Nessa perspectiva, visando desenvolver um 
embasamento teórico-metodológico e favorecer a compreensão 
dos conceitos que optamos trabalhar, os textos de leitura 
obrigatórios foram produzidos por nós, como uma "conversa" 
com as/os cursistas. No entanto, algumas temáticas também 
eram acompanhadas de outras leituras obrigatórias, assim 
como disponibilizamos artigos científicos para leitura 
complementar. Entendemos que essas leituras são 
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possibilidades de formação dos/as sujeitos/as, pois “a leitura 
[...] tem a ver com aquilo que nos faz ser o que somos” 
(LARROSA, 2002a, p. 134). Assim, colaboram na constituição 
das subjetividades das/os cursistas. Em cada um dos textos por 
nós produzidos, trouxemos uma ou mais obras de literatura 
infantil como sugestão de leitura e questões potenciais para 
serem dialogadas com as crianças. 
 Apesar de ser um curso de formação continuada, em 
que se supõe aprofundar conhecimentos, sabemos dos limites 
impostos pelas questões de carga horária e exigência de 
dedicação por parte das cursistas no aprofundamento das 
questões propostas. Trazer distintas temáticas justifica-se em 
função da importância que conferimos a elas e da possibilidade 
de oferecermos um repertório de livros possíveis como artefatos 
(e não ferramentas ou instrumentos) para o desenvolvimento 
de propostas pedagógicas que abordem questões de gênero, 
sexualidade, diferenças e diversidades. No entanto, sabendo da 
necessidade de avançarmos no debate dos temas propostos, 
proporcionamos, nos encontros síncronos, momentos teóricos 
e práticos e de debates com as/os cursistas presentes. 
 As inscrições são oferecidas amplamente pelas redes 
sociais, de modo que o público é composto por professoras/es 
e de outros profissionais de diversos estados brasileiros, sendo 
na primeira oferta um maior público catarinense e na segunda 
a maioria do grupo era composta por professoras 
pernambucanas. Percebe-se uma maior dificuldade no 
cumprimento dos prazos estabelecidos de participação nos 
fóruns, de modo que é necessário deixá-los abertos até a 
conclusão do curso. Observa-se ao final uma evasão em torno 
de 70%, sendo das 120 vagas oferecidas e preenchidas, uma 
média de 40 concluintes. Parte dos/das cursistas também não 
consegue acompanhar os encontros síncronos por motivos 
profissionais ou pessoais, de modo que assistem à gravação.  
 Ao final, propõe-se a entrega de um trabalho de 
conclusão, sendo na primeira edição uma narrativa digital 
(KORNATZKI; CHAGAS, 2015) e na segunda uma proposta de 
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oficina sobre uma das temáticas discutidas pelo curso, tendo 
como artefato pedagógico a literatura infantil. Para obtenção do 
certificado de oitenta horas, é necessária a leitura dos textos 
obrigatórios, a participação nos fóruns de discussão e nos 
encontros síncronos, bem como a entrega do trabalho final.  
 A avaliação final, que correspondeu a um questionário 
com perguntas abertas e de múltipla escolha, possibilitou 
aprendizagens para a qualificação do curso, desde a 
importância dos encontros síncronos para aprofundamento dos 
temas discutidos, a necessidade de continuidade das discussões 
para ampliar o estudo sobre gênero e sexualidade na infância, 
conforme já constatado por Xavier Filha (2017), um olhar crítico 
para determinadas obras de literatura infantil, como também 
outros artefatos para complementar os diálogos. No entanto, 
nosso debruçar-se sobre a avaliação final, nomeadamente para 
a questão aberta em que as/os cursistas poderiam colocar algo 
que gostariam ainda de destacar sobre o curso, algum 
comentário pessoal, nos permitiu visualizar um ou mais 
aspectos que as/os havia marcado, ou, em outras palavras, o 
que o curso as/os mobilizou e que, nesse momento de 
autorreflexão proporcionado pela avaliação, merecia ser 
destacado. 
 Para falar dos limites do artigo, como o foco em apenas 
uma questão da avaliação final, embora outras também sejam 
merecedoras de problematização, bem como os fóruns de 
debates, justificamos que as escritas das cursistas a partir do 
convite "deixe aqui algum comentário que desejar" nos pareceu 
ser potente para o propósito de construir análises iluminadas 
pelas provocações de Larrosa (2002b, 2018) sobre a 
experiência. Vemos em algumas respostas elementos para 
identificarmos o que o curso modificou e lhes provocou alguma 
diferença, a partir do exercício de pensar sobre o processo, 
sobre o antes e o depois. Destacamos que a avaliação final não 
requereu a identificação, portanto, evitávamos qualquer 
constrangimento por parte das cursistas que as impedissem de 
colocar suas críticas. Não queremos, com o texto, apresentar 
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argumentos de um suposto "sucesso do curso", não é o que 
pretendemos aqui. Sentimo-nos provocadas a pensar de que 
modo, ou que diferenças o curso produziu na formação 
docente, na prática, nos/as sujeitos/as cursistas, nos saberes e 
entendimentos e o que desejaram compartilhar, ainda que 
anonimamente. 

 
Literatura infantil como artefato na abordagem dos 
gêneros, sexualidades, diferenças e diversidades 

 
 Partimos da compreensão de que os livros de literatura 
infantil são artefatos culturais possuidores de pedagogias 1 . 
Fundamentando-nos em Marisa Vorraber Costa, Rosa Hessel 
Silveira e Luis Henrique Sommer (2003), compreendemos que 
os artefatos culturais, como jornais, revistas, filmes, programas 
de TV, livros, músicas, propagandas, seriados, entre outros, 
correspondem mais que expressões culturais, pois envolvem 
práticas de representação por meio da fabricação e circulação 
de sentidos e significados. São espaços de lutas, de 
(re)produção de hierarquias, mas também de educação, 
capturando os sujeitos e mobilizando-os em torno de valores, 
práticas e normas inclusive sobre corpo, gênero e sexualidade. 
 Artefatos culturais podem ser compreendidos também 
como artefatos pedagógicos, na medida em que possuem 
pedagogias que colaboram no processo de construção de 
identidades e subjetividades determinadas, a partir de distintos 
marcadores de classe, gênero, raça, sexualidade e das 
diferenças como um todo. Quando tratamos de livros de 
literatura infantil como artefatos pedagógicos, chamamos a 
atenção para o fato de serem artefatos que circulam na cultura 
                                                           
1 A respeito do conceito de pedagogia aqui empregado, nos apoiamos em 
Marisa Vorraber Costa (2010) ao estabelecer que não é apenas no espaço da 
escola em que se produzem aprendizagens e se constituem sujeitos e 
subjetividades, mas pelas mais diferentes mídias, artefatos e lugares sociais 
são forjadas identidades, práticas e condutas são disseminadas, como 
também traçados modos de ser e viver. 



 

218 

e refletem maneiras e modos de viver que seus autores e 
autoras buscam expressar, assim como são utilizados em 
práticas pedagógicas escolares para fins determinados, mas 
que muitas vezes desconsideram seu potencial de formação de 
subjetividades infantis. Nesse sentido, não os compreendemos 
como meros objetos ou instrumentos que favorecem o ensino 
e aprendizagem da língua, de estruturas linguísticas, ou pela 
função de ensinar a leitura ou o gosto por essa prática, ou como 
instrumento para moralizar ou educar para o que espera que 
seja útil, como um instrumento adequado para um determinado 
fim em si mesmo, ou apenas para simples diversão e 
encantamento. Buscamos, no entanto, questionar o caráter 
pedagogizante dado aos livros de literatura infantil que muitas 
vezes suprimem seu valor poético e estético, mas também o 
encantamento das crianças pelas obras, por meio de processos 
avaliativos que visam quantificar ou controlar o que a criança 
memorizou da narrativa. 
 Questionamos esse uso como ferramenta, mas 
buscamos pensá-los como possibilitadores de inúmeras 
aprendizagens, como encantamento, diversão, fruição e 
aprendizagem estética. Olhamos para a literatura infantil, 
observando sua função poética, estética e pedagógica, para o 
que seus textos e ilustrações possibilitam à criança aprender, 
assim como que sujeito a literatura infantil possibilita formar, 
que valores, normas, preceitos e regras faz circular e ensina a 
cada criança leitora ou ouvinte. Nesse percurso, 
problematizamos esses livros como mobilizadores de 
aprendizagens que realizam, tendo como foco os corpos, 
gêneros, sexualidades, raças, diferenças e diversidades.  
 Desse modo, ao trabalhar livros de literatura infantil com 
professoras da infância, temos por intuito provocar olhares e 
problematizações para os discursos neles presentes em relação 
aos modos de ser homem e mulher, menino e menina. Nessa 
direção, nos apoiamos em Suyan Ferreira (2013, p. 94) ao 
afirmar que  
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as obras literárias entendidas como 
artefatos pedagógicos legitimadores de 

identidades sociais e de gênero estabelecem 
relações de poder entre leitores(as) e 

escritores(as) de tais textos, constituindo 

um circuito produtor e reprodutor de 
práticas sociais masculinas e femininas 

hegemônicas. 

 
 Desse modo, as representações de masculinidade e 
feminilidade presentes nos livros, como efeitos de processos 
culturais de produção e reprodução de significados, se 
relacionam aos significados experimentados pelas crianças no 
cotidiano, apoiando, constituindo, fortalecendo ou mesmo 
rompendo com as formas legitimadas de gênero. Ao buscarmos 
problematizar textos e ilustrações presentes em obras de 
literatura infantil com professoras/es da infância, propomos 
também olhar para outros aspectos que constituem a 
identidade dos sujeitos, como as questões étnico-raciais, as 
sexualidades e outras diferenças e diversidades. Não obstante, 
construímos discussões em torno de possibilidades de 
abordagem de temas considerados difíceis de abordar com 
crianças, como violência sexual na infância.  
 Propomos, para tal abordagem, livros contemporâneos 
de literatura infantil, os quais, segundo Xavier Filha (2014), em 
relação a obras tradicionais, trazem uma linguagem mais lúdica, 
uma abordagem estética e conteúdos que possibilitam dialogar 
com as crianças sobre problemas que enfrentam ou dúvidas que 
possuem. No entanto, é preciso ter em atenção que essas obras 
capturam as crianças, "[...] produzindo neles/as a identificação 
do reconhecimento dos saberes instituídos pelos livros, o que 
os/as leva à autoanálise e à autocondução diante daqueles 
saberes-poderes-verdades expressos pelos livros" (XAVIER 
FILHA, 2014, p. 158). Ou seja, as obras não são inocentes, mas 
contribuem no governo da infância e na condução e orientação 
de suas condutas, pensamentos, atitudes e valores. 
 Com esse aporte teórico, reflexivo e epistemológico, 
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aqui apresentado de maneira breve sobre as relações entre 
literatura infantil, gênero, sexualidade, diferenças e 
diversidades, propusemos debates por meio de encontros 
online e fóruns de discussão, a partir de obras previamente 
selecionadas, tendo em vista aprofundar saberes e fortalecer a 
abordagem dessas questões junto à infância. Com esse 
movimento de formação docente continuada, esperamos 
mobilizar as/os professoras/es para outras práticas pedagógicas 
encorajadas na abordagem de gênero, sexualidade, diferenças 
e diversidades, principiar acontecimentos2 e fazer pensar em 
outros fazeres docentes.  
 Encontramos em Larrosa (2002b, 2018) algumas 
inspirações para pensar os movimentos provocados pelo curso na 
formação das/os professoras/es cursistas, buscando pensar o que 
as/os tocou, se lhes provocou outras formas de pensar e 
compreender a abordagem das questões de gênero, sexualidade, 
diferenças e diversidades com as crianças, por meio da literatura 
infantil. Assim, no próximo tópico, exploramos a compreensão de 
Larrosa sobre experiência, procurando alguns elementos, sentidos 
e significados que nos inspirem na análise das enunciações das/os 
professoras/es cursistas. 
 

Construindo alguns diálogos com a noção de 
experiência em Jorge Larrosa 
 
 Na obra Tremores: escritos sobre a experiência, Larrosa 
aponta que "A experiência é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 
acontece, ou o que toca" (LARROSA, 2018, p. 18). Dessa 

                                                           
2 Segundo Foucault (2015, p. 73) "é preciso entender por acontecimento não 
uma decisão, um tratado, um reino, ou uma batalha, mas uma relação de 
forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e 
voltado contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, se 
distende, se envenena e outra que se faz sua entrada, mascarada". Assim, 
um acontecimento pode ser entendido como uma uma ruptura ou uma 
mudança nas relações de força, dando a ver outras relações, outros poderes, 
outras verdades. 
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citação podemos começar a questionar a experiência não como 
algo vivenciado pela pessoa e que não lhe deixa marcas. 
Experiência ocorre na medida em que mobiliza no sujeito 
alguma transformação no seu fazer e pensar. Larrosa aponta 
que precisamos desconstruir a forma como temos lidado com o 
que acontece, visto que o que passa não nos acontece de fato, 
mas apenas acontece, sendo passageiro e não nos 
interpelando. Como afirma o autor  
 

A experiência, a possibilidade de que algo 

nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer 

parar para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, olhar 

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

demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, 

cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 
olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos 

outros (LARROSA, 2018, p. 25). 
 

 Nessa poética passagem, Larossa nos provoca a pensar 
um modo diferente de lidar com o que nos chega, fugindo à 
rapidez, ao automatismo e da superficialidade como temos nos 
deixado envolver pelos processos contemporâneos de acesso à 
informação, de trabalho, bem como nas relações que 
estabelecemos com os/as demais.  
 O autor também afirma que a experiência na 
contemporaneidade tornou-se cada vez mais rara por quatro 
fatores: por excesso de informação, por excesso de opinião, por 
excesso ou falta de tempo e por excesso de trabalho. Conforme 
o autor, nada nos acontece porque "nós somos sujeitos 
ultrainformados, transbordantes de opiniões e 
superestimulados, mas também sujeitos cheios de vontade e 
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hiperativos" (LARROSA, 2018, p. 24). Nesse sentido, a rapidez 
com que somos envolvidos nos diferentes processos sociais, de 
acesso à informação, de trabalho, o tempo que nos dedicamos 
a algo e o excesso de opinião nos impede de pensarmos com 
mais profundidade, de questionarmos o que chega até nós, de 
nos demorarmos nos detalhes. A experiência requer que o 
sujeito que deseja vivenciá-la deva entregar-se àquilo que não 
é conhecido e ao inusitado. Há necessidade de se arriscar, pois 
ela envolve paixão e, portanto, resulta em sentimentos e 
emoções que, muitas vezes, não conseguimos dominar. 
Construir experiências está cada vez mais difícil na atualidade 
visto que ela exige o silêncio, a parada, o olhar-se a fim de que 
algo se lhe aconteça na pessoa que a vive. Vivemos quase 
sempre com pressa e sem tempo para as experiências diárias 
que nos são oferecidas. 
 De que forma essas provocações podem servir de 
inspiração para pensar as enunciações das/os cursistas à 
questão "deixei aqui seu comentário livre"? Apostamos, 
primeiramente, em buscar as participações das/os cursistas que 
evidenciaram mudanças em seus modos de pensar e fazer 
possibilitadas pela realização do curso. Conforme Larrosa 
(2018), não podemos dizer da experiência do/a outro/a, assim, 
não pretendemos afirmar que provocamos experiências nas/os 
curistas, mas sim buscamos enunciações em que percebemos 
expressões sobre o que lhes aconteceu, o que as/os tocou. 
 Tomamos as escritas das cursistas como enunciações 
(FOUCAULT, 2004), isto é, como um conjunto de signos que se 
situam espaço-temporalmente e que, apesar de singulares, dão 
a ver algumas constantes, evidenciam apropriações de 
discursos e a constituição de subjetividades. Por meio das 
enunciações das/os cursistas, pretendemos identificar o que o 
curso as/os mobilizou a pensar, o que as provocou, o que "lhes 
aconteceu" e que transformações lhes provocaram. 
Destacamos, portanto, algumas enunciações registradas no 
questionário de avaliação que demonstram ter sido o curso um 
acontecimento que lhes possibilitou mudanças, novos 
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conhecimentos e outras formas de pensar e discutir sobre as 
temáticas propostas. As participações serão identificadas por 
ordem de resposta no questionário, uma vez que foi 
possibilitado o anonimato na escrita das respostas. 
 
Por causa desse curso mudei minha visão em muitos aspectos, 
me sinto envergonhada por coisas que já pensei e disse! Mas 
essa é a beleza da vida, somos seres em constante 
transformação, nada é imutável!!! [...]. (Participante 12)  
[...] Posso afirmar que o curso contribuiu muito para minha 
formação acadêmica e com certeza levarei muitos ensinamentos 
para minha futura prática docente. (Participante 31) 
Agradeço por essa oportunidade de desenvolver esse assunto 
tão importante e que eu tinha tanta dificuldade para abordar 
em sala de aula [...]. (Participante 27) 
Gostaria de agradecer [...] pela oportunidade e pela ótima 
condução do curso, bem como das falas abertas e livres de 
preconceitos, isso nos prova que é possível sairmos do preto e 
branco, pois a vida com cores é muito mais significativa e 
prazerosa. (Participante 11)  
[...] o curso, nos fez amadurecer, e nos sentir seguros para 
conversar sobre alguns temas "TABUS", mas que aos poucos o 
tempo está sendo acolhedor e mostrando a real intenção de 
todo estudo e esforço para evitar o despreparo dos profissionais 
frente a esta temática. (Participante 13)3 
 
 Destacamos nessas enunciações alguns elementos que 
permitem localizar possibilidades de mudança em seus modos 
de pensar e fazer docente, na abordagem das temáticas em 
discussão, como nos excertos "mudei minha visão em muitos 
aspectos", “isso nos prova que é possível sairmos do preto e 
branco, pois a vida com cores é muito mais significativa e 
prazerosa”, "levarei muitos ensinamentos para minha futura 
prática docente", "eu tinha tanta dificuldade" e "nos fez 

                                                           
3 A escrita das enunciações respeitou o modo como foi posta na avaliação. 
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amadurecer, e nos sentir seguros para conversar sobre alguns 
temas 'tabus'". 
 Nessas enunciações percebe-se a importância das 
cursistas se darem a possibilidade de sair de si e se olhar sob 
outro ângulo, o externo, mas, para que isso ocorra, certamente 
precisam de pausa, silêncio e disponibilidade. O cotidiano 
agitado, o excesso de informações e a falta de diálogo 
característicos da modernidade líquida, para utilizar os termos 
de Zygmunt Bauman (1999), quase sempre não nos permitem 
essa reflexão. O que apreendemos com a experiência tem 
estreita relação com a existência. E, assim, por meio da 
experiência, é possível adentrar a essa passagem da existência. 
Em seus escritos, as/os cursistas demonstraram que, depois de 
terem parado para refletir, trocado experiências com as/os 
demais participantes e com as professoras do curso, algo novo 
aconteceu que “contribuiu para sua formação pessoal e 
profissional”. Assim, retomamos o que o que Larrosa (2003) nos 
diz sobre a experiência como algo diferente de experimento e 
de pragmatismo. De acordo com sua teoria, ela somente é 
válida como experiência se formos capazes de estabelecer 
relações com o que nos faz sentido do mundo exterior, que 
atinge o nosso interior e nos permite pensar e repensar, rever 
conceitos e valores que, muitas vezes, são carregados de 
preconceitos e naturalizados pela sociedade. Dessa forma a 
experiência está relacionada ao pensar e pensando damos mais 
sentido ao que somos e ao mundo das palavras. O fazer ou não 
fazer sentido a nós está diretamente relacionado com as 
palavras, pois pensamos a partir delas.  
 Destacamos, ainda, mais duas enunciações que 
evidenciam o encontro com a literatura infantil como 
possibilidade de abordagem das temáticas em discussão: 
 
Gratidão!! [...] pela oportunidade em aprender e conhecer, 
Literaturas encantadoras para se trabalhar com as crianças 
diversas temáticas da contemporaneidade [...]. (Participante 30) 
Agradeço, pois foi muito significativo o curso. Temas difíceis de 
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serem abordados com as crianças e famílias, mas que no 
mesmo recebi muitas possibilidades de desenvolver os temas 
no cotidiano. (Participante 24) 
 
 As/os participantes apresentam nessas falas, assim 
como percebido em outras enunciações localizadas em outras 
questões da avaliação, o reconhecimento da possibilidade de 
trabalho sobre gênero, sexualidade, diferenças e diversidades a 
partir de livros de literatura infantil. Para além de provocar 
sobre a importância do debate dessas questões com as 
crianças, nosso objetivo também consistiu em mobilizar as/os 
cursistas para a literatura infantil, para outro modo de olhar 
para esse artefato pedagógico como inspiração para abordagem 
dessas temáticas de forma lúdica. No entanto, destacamos em 
cada encontro síncrono e em cada uma das leituras, a 
importância e alguns caminhos para análise das obras de 
literatura infantil, buscando questionar seus textos e 
ilustrações, segundo caminhos apontados por Xavier Filha 
(2014), Ferreira (2013) e Argüello (2013). 
 As/os participantes do curso, ao fazerem reflexões sobre 
discursos hegemonicamente estabelecidos sobre identidade e 
sexualidade na infância, proporcionados pelas leituras e literaturas 
infantis que lhes foram oferecidas, assim como pelos diálogos 
síncronos e fóruns de debates, puderam fazer suas inferências 
sobre as leituras das obras literárias contemporâneas para 
infância. Dessa maneira, compreenderam que obras 
contemporâneas que abordam essas temáticas são contingentes 
e resultado de processos históricos e culturais. Por estarem 
imersas em relações de força e em condições de possibilidade 
determinadas, podem ser tomadas como acontecimentos. Isso 
porque, conforme Foucault (2015), os acontecimentos são 
regulados pelas práticas discursivas de diferentes instâncias, 
dentre as quais citamos o saber pedagógico que está presente na 
escrita e edição de uma obra de literatura infantil. 
 Nós, professoras, também experienciamos novos 
acontecimentos. Podemos dizer que a construção e 
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desenvolvimento do curso, como a própria construção desse 
texto é uma possibilidade de experiência, na medida em que 
paramos para nos deter aos detalhes, pensar sobre os 
processos realizados no percurso de construção e realização do 
que desejávamos e o que foi possível acontecer.  
 Benjamin (1993) traz uma diferença entre vivência e 
experiência: enquanto a primeira é pontual e efêmera, a 
segunda é o que nos move, nos toca profundamente, nos leva 
a reflexão; por isso, possui um potencial formador, elucida a 
noção do coletivo, da participação do outro e marca uma 
abertura por seus múltiplos sentidos e leituras. Avaliando o 
conceito de experiência, Larrosa (2002b, p. 25) desenvolve uma 
bela reflexão, citando Heidegger (1987): "[...] fazer uma 
experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 
alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos 
transforma [...]". Assim sendo, esse autor diz que um dos 
grandes entraves da impossibilidade de se ter experiências é a 
ausência de silêncio e de memória. Sem silenciarmos para 
darmos abertura ao que possa nos acontecer, nada nos 
acontece. Se não pudermos reavivar nossas memórias a fim de 
ressignificá-las a partir do novo, não teremos experiências. 
Assim, entendemos que a escrita do presente texto por nós 
autoras, também representa uma possibilidade de experiência. 
 
Considerações Finais  
 

Quando eu era criança, tinha clareza de que 

a vida não valia ser vivida se não 

conhecêssemos o amor. Quem me dera 
pudesse dizer que atingi essa consciência 

por causa do amor que sentia. Foi sua falta, 
no entanto, que me fez saber quanto ele é 

importante. […] Despertei do meu estado 
de transe e fiquei atordoada ao descobrir 

que o mundo em que eu vivia, o mundo do 

presente, já não era um mundo aberto ao 
amor. E percebi que tudo o que eu ouvia ao 



 

227 

meu redor evidenciava que o desamor tinha 
se tornado a ordem do dia. Sinto nosso país 

se afastando do amor com a mesma 
intensidade que senti o abandono do amor 

na infância. Com esse afastamento, nos 

arriscamos a penetrar em um quadro de 
selvageria de espírito tão intensa que talvez 

jamais encontremos o caminho de volta. 
(HOOKS, 2020). 

 
 Neste momento em que registrarmos nossas 
considerações finais deste artigo, iniciamos nossas reflexões 
com a epígrafe da escritora negra, feminista e ativista em prol 
dos direitos humanos: beel hooks. Isso porque estamos muito 
sensibilizadas com a sua morte ainda jovem, mas a sua 
mensagem sobre o amor vem ao encontro de nossas 
experiências acontecidas nos encontros e desencontros durante 
o curso de extensão, o que exigiu de nós amorosidade e 
comprometimento.  
 Assim, neste percurso, visamos reforçar a importância 
do diálogo afetuoso, da valorização das diferenças, da busca da 
problematização acerca das temáticas: literatura, gênero, 
sexualidade, diferenças e diversidades na infância. Tais 
questões tornam-se ainda mais relevantes para o momento 
histórico em que vivemos, no qual grupos gestores produzem 
discursos distorcidos sobre a abordagem dessas temáticas com 
as crianças, trabalho este que visa a segurança de seus corpos, 
a compreensão de si, do/a outro/a, das diferenças, a partir da 
amorosidade pedagógica. Queremos mais amor, mais inclusão, 
mais sabedoria e menos ódio, preconceitos e violências. 
Destacamos, por fim, a importância da extensão universitária 
para esse trabalho, buscando interpelar professoras/es, a partir 
da formação continuada, a pensar novas e outras possibilidades 
pedagógicas com as crianças, visando experiências. 
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se tornou uma “ameaça à família natural”? In: RIBEIRO, P. R. C. 
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DA PALAVRA QUE É LIDA A PALAVRA QUE É ESCRITA: 
O MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA NA/DA ESCOLA COMO 

PROMOTORA DA IGUALDADE DE GÊNERO 
 

Luciane Botelho Martins 
 
 

Introdução 
 
 O ano de 2017 foi para a EMEF Bento Gonçalves, um 
ano bastante significativo: primeiro porque a escola voltou a 
integrar o Projeto Escola Promotora da Igualdade de Gênero 
GESE/FURG e segundo porque a esse (re) começo somou-se o 
desafio de resistir aos constantes ataques do movimento Escola 
sem Partido. Esse movimento é responsável pela articulação de 
inúmeros outros projetos de lei que visam a extinção das 
discussões sobre gênero e sexualidade no espaço escolar.  
 Em Rio Grande, embora exista respaldo legal para o 
desenvolvimento de projetos voltados para a promoção da 
igualdade e o respeito às diversidades conforme prevê o Plano 
Municipal de Educação PME, isso não impediu, nem impede que 
projetos proibindo e até criminalizando quem desenvolve 
atividades/discussões sobre gênero e diversidade no espaço 
escolar sejam submetidos a votação na Câmara de vereadores.  
 Frente a esse cenário, a resistência tornou-se palavra de 
ordem na nossa escola e a Literatura/Língua Portuguesa a 
principal ferramenta de enfrentamento ao preconceito, ao 
racismo e às diferentes formas de violência. Diante disso, este 
artigo reflete sobre a prática desenvolvida nas escolas Bento 
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Gonçalves (a partir de 2017) e Manoel Martins Mano1 (2020) ao 
longo desses últimos anos de vínculo com o Projeto Escola 
Promotora da Igualdade de Gênero – GESE/FURG.  
 Nossa proposta é descrever e refletir sobre práticas que 
desde o início se propõem como desafio para os estudantes 
leitores: produzir textos feitos para circular além dos muros da 
instituição visando a construção de uma sociedade mais 
humana, menos preconceituosa e menos racista. Assim, a 
palavra que é lida se (re)significa no gesto de escrever de cada 
estudante para dizer que: “Sim, discutiremos sobre gênero(s) 
na escola” a fim de transformar o espaço em que vivemos em 
um espaço de práticas para a igualdade e o respeito às 
diferenças. 
 
Referencial teórico 
 
 De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica – 
IPEA, apesar dos avanços conquistados pela implantação da Lei 
Maria da Penha (Lei 11.340/2006), as taxas de feminicídio 
colocam o país em alerta. Dados do Atlas da Violência de 2020 
destaca que em 2018, a cada duas horas pelo menos uma 
mulher foi morta no Brasil, sendo que 30,4% dessas mortes 
ocorreram dentro de casa. Situação que vem se agravando com 
a pandemia de Covid-19. Somam-se a esses dados o 
crescimento de 54% nos casos de homicídios de mulheres 
negras nos últimos 10 anos segundo informações do Instituto 
Patrícia Galvão, isso tudo sem contar o número de 503 2 

                                                           
1  A EMEF Manoel Martins Mano insere-se neste trabalho porque 
excepcionalmente ao longo do ano letivo de 2020 a professora e autora deste 
texto exerceu a docência em Língua Portuguesa nas turmas de 9° ano da 
escola. Vale ressaltar que a instituição não só acolheu a proposta como 
também incentivou a realização de projetos voltados para a promoção da 
igualdade de gênero oferecendo todo o suporte necessário para o 
cumprimento dos objetivos propostos. 
2  Dados do DataFolha/FBSP, 2017 disponível em: 
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual-a-
dimensao-do-problema-no-brasil/  

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual-a-dimensao-do-problema-no-brasil/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual-a-dimensao-do-problema-no-brasil/
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mulheres agredidas por hora, considerando apenas as 
denúncias registradas. 
 Ainda compondo esse triste cenário, temos o 
quantitativo3 de 45 mil crianças vítimas de violência sexual por 
ano, com a prevalência de 86% dos casos cometidos por 
autores conhecidos, muitos deles parentes e/ou residentes na 
mesma casa das vítimas. Vale lembrar que apesar de 
alarmantes, esses dados ainda não retratam nem a gravidade, 
nem a realidade vivida pelas vítimas em função da 
subnotificação, o que funciona como um alerta sobretudo para 
a escola – espaço de acolhida, de formação, de orientação e de 
educação em prol da garantia de direitos das crianças e em 
favor do respeito aos corpos. 
 O que entretanto nos surpreende é que na contramão 
de propostas que visam a promoção do respeito aos corpos, do 
respeito às diversidades e o combate as diferentes formas de 
violência persiste a ameaça à liberdade de ensinar/aprender 
através de projetos de lei que seguindo a lógica da Escola Sem 
Partido4 seguem distorcendo o que de fato a escola se propõe 
a desenvolver, um trabalho que está em consonância com a 
Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/1996. 
 O Projeto de lei 867/2015, calcado no desejo de uma 
escola “neutra” ancora-se no programa “Por uma lei contra o 
abuso da liberdade de ensinar” e ataca principalmente àqueles que 
vêm realizando projetos sobre gênero e sexualidade na escola. 
Uma vez que entendemos a importância de tais projetos como 
instrumentos indispensáveis no processo de enfretamento do 

                                                           
3 Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Unicef de 2021 
disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/22/cerca-
de-100-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-sao-estupradas-por-dia-no-
brasil-dizem-unicef-e-forum.ghtml 
4  O projeto de lei 867/2015 – Escola Sem Partido – foi construído pelo 
deputado federal, Izalci Lucas Ferreira (PSDB/DF) e vem servindo de modelo 
para estados e municípios que visam implementar leis que interferem nos 
planos de ensino das escolas em suas esferas, entre elas a esfera municipal 
de Rio Grande/RS. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/22/cerca-de-100-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-sao-estupradas-por-dia-no-brasil-dizem-unicef-e-forum.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/22/cerca-de-100-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-sao-estupradas-por-dia-no-brasil-dizem-unicef-e-forum.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/10/22/cerca-de-100-criancas-e-adolescentes-de-ate-14-anos-sao-estupradas-por-dia-no-brasil-dizem-unicef-e-forum.ghtml
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preconceito, das desigualdades sociais e das violências 5 , 
propomos uma reflexão sobre os efeitos práticos do trabalho 
desenvolvido junto aos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental da EMEF Bento Gonçalves e estudantes dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental da EMEF Manoel Martins Mano. 
 É importante lembrar que em nível federal, o projeto de 
lei 867/2015 não foi aprovado, mas de tempos em tempos a 
temática ressurge com outro nome, outros autores. No 
município de Rio Grande/RS, o vereador Júlio Cesar Pereira da 
Silva (MDB/RG) – foi o autor do projeto de lei 136/2017 cujo 
objetivo era o de instituir o “Programa Escola sem Ideologia de 
Gênero”. Entre os tantos absurdos que o projeto previa, 
lembramos a criminalização do/a professor/a que propor 
qualquer tipo de trabalho sobre gênero na escola. Esse projeto 
contraditoriamente ideológico e, em uma vertente negacionista 
ignora os dados estatísticos apresentados no início da seção e 
se recusa a discutir os termos equivocadamente postos como 
IDEOLOGIA DE GÊNERO. Conforme apontam Oliveira e Batalha, 

 
... a chamada “ideologia de gênero” emerge 

como deturpação do que na realidade seria 
ampliar a discussão da diversidade de 

gênero nas escolas e consequentemente 
desconstruir padrões que estabelecem 

                                                           
5 O tratamento do termo no plural tem o objetivo referenciar os diferentes 
tipos de violências as quais as mulheres estão submetidas, conforme 
especificado pelo Instituto Maria da Penha (2018): violência física 
(espancamento, lesões corporais e tortura), violência sexual (estupro, 
limitar ou anular os direitos da mulher), violência patrimonial (controlar o 
dinheiro, estelionato, privar de bens e valores, deixar de pagar pensão 
alimentícia), violência psicológica (ameaças, constrangimento, 
humilhação, perseguição, ridicularização, exploração, submetendo-se a uma 
relação de dependência emocional em relação ao agressor), violência moral 
(acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, expor a 
vida íntima da mulher, desvalorizá-la pelo modo de vestir), além da violência 
simbólica (piadas, charadinhas e comentários - bullying que resultam em 
danos de ordem psicológica, emocional e cognitiva na vítima) a mais comum 
e naturalizada entre as violências que ocorrem na sociedade. 
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desigualdades, mantém privilégios e 
promove exclusões (2017, p. 54). 

 
 Um bom exemplo para iniciarmos a discussão e o debate 
na sala de aula é o famoso argumento “legítima defesa da 
honra” amplamente utilizado no meio jurídico por advogados de 
defesa, principalmente em casos de feminicídio, para inocentar 
réus brasileiros de seus crimes, tese essa que só passou a ser 
inconstitucional após decisão conjunta do Supremo Tribunal 
Federal em março de 2021. Isso significa que, até o ano 
passado um grande número de assassinos está gozando de 
liberdade com amparo da lei, o que explica o índice crescente 
no quadro da(s) violência(s) contra a mulher. 
 A partir disso, o que a escola busca é, enquanto espaço 
de (con)vivência social entre diferentes a problematização e a 
discussão das relações historicamente construídas para as 
desigualdades, a fim de reconstruir uma sociedade que respeite 
as diferenças e ofereça oportunidades (de convívio, trabalho, 
estudo, crescimento pessoal/profissional...) iguais para todos. 
Conforme afirma Louro, 
 

...pretende-se dessa forma, recolocar o 

debate no campo social, pois é nele que se 
constroem e se reproduzem as relações 

(desiguais) entre os sujeitos. As 
justificativas para as desigualdades 

precisariam ser buscadas não nas 

diferenças biológicas (se é que mesmo 
essas podem ser compreendidas fora de sua 

constituição social), mas sim nos arranjos 
sociais, na história, nas condições de acesso 

aos recursos da sociedade, nas formas de 
representação (2014, p. 26). 

 
 Daí a escola enquanto espaço de aprendizagem e de 
produção de conhecimento ser o espaço profícuo para o debate 
e para um movimento inicial rumo a mudança. Dito isso, assim 



 

235 

como Silva, entendemos que é na escola que “crianças e 
adolescentes em uma sociedade atravessada pela diferença, 
forçosamente interagem com o outro” (2014, p. 97), o outro 
que é o outro gênero, que é a outra cor, que é a outra 
sexualidade, que é a outra raça, que é a outra nacionalidade, o 
outro que é o corpo diferente, conforme postula o autor. E, essa 
é a diversidade sobre a qual estamos tratando, uma diversidade 
que é sempre já constitutiva da sociedade, mas que por 
questões histórico-culturais estão sujeitas a ocupar lugares 
dicotômicos (em que um é de prestígio e o outro é de 
marginalidade). 
 Frente a isso, nossa proposta é a de um trabalho 
pedagógico que em consonância com o que determina a 
Constituição de 1988, o Plano Nacional de Educação 
13.005/2014 e os demais documentos que regulamentam e 
orientam os currículos escolares (no caso do nosso município o 
Documento Orientador Curricular do Território Rio-grandino – 
DOCTRG) procura acolher o outro como esse outro é, e em sua 
irredutível diferença o conservar, o preservar como é, 
parafraseando Blanchot (1969 apud Silva, 2014, p. 101). 
 
“Da palavra que é lida a palavra que é escrita” – Como 
isso funciona na prática? 
 
 Ao passarmos para a descrição do trabalho e seus 
efeitos na prática, é necessário ressaltar que as propostas 
foram/são organizadas em forma de projetos de ensino-
aprendizagem segundo a perspectiva de Hernández (1998). 
Para o autor, por meio da metodologia de projetos oferecemos 
possibilidades de investigação para um tema a partir de um 
enfoque relacional que vincula ideias-chave a metodologias 
variadas (respeitando as peculiaridades de diferentes 
disciplinas), corroborando assim para uma proposta 
interdisciplinar comprometida com a reflexão-ação. 
 Entre os projetos de ensino desenvolvidos, 
destacaremos três: “Sonhos e medos, o que guardo na 
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bolsa amarela?”, desenvolvido em 2017; “O que cabe no 
meu mundo: respeito e igualdade para todos”, 
desenvolvido em 2018 (ambos com os Anos Iniciais da EMEF 
Bento Gonçalves) e “Revistas Digitais como artefatos 
culturais na promoção da Igualdade de Gênero”, 
desenvolvida em 2020 (com os Anos Finais da EMEF Manoel 
Martins Mano). A inspiração para a realização dos projetos teve 
dupla motivação: a primeira, a necessidade de resistir, isto é, 
de romper com o ciclo de repetição do mesmo (que perpetua 
preconceitos, naturaliza violências e estabiliza lugares segundo 
um modelo binário) e a segunda motivação veio da Literatura, 
isso porque conforme nos diz Boudieu (2006, p. 7) “O poder da 
palavra é o poder de mobilizar a autoridade acumulada pelo 
falante e concentrá-la num ato linguístico”, nesse sentido ao 
entendermos a língua como materialidade das relações de 
poder, buscamos na Literatura o suporte necessário para o 
processo que leva a inclusão social e política dos estudantes na 
sociedade.  
 Para o projeto Sonhos & medos – O que guardo na bolsa 
amarela?, a inspiração veio da obra A bolsa amarela da escritora 
pelotense Lygia Bojunga. O texto apresenta a história de Raquel 
que por ser a menina caçula da família é impedida de fazer 
coisas simples como jogar futebol ou sonhar com profissões 
predominantemente exercidas pelos homens (detetive, por 
exemplo). Em suma, ela tem vontades que lhe são negadas 
pelos simples fato de ser menina, daí o primeiro conflito da 
protagonista, o desejo de ter nascido menino. Assim como 
esses, outros questionamentos são lançados na obra, por meio 
da perguntas da protagonista. A obra portanto, possibilita uma 
série de reflexões sobre as convenções binárias que 
determinam o que é ser menino e ser menina em nossa 
sociedade. 
 A bolsa amarela, objeto que a protagonista recebe 
depois da divisão de roupas e itens de uma tia, serve como 
espaço para reunir, por meio de representações, todas as 
angústias que Raquel vive enquanto cresce, isto é, enquanto 
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faz a transição da infância para a adolescência e vida adulta. A 
obra é de fato bastante instigante e desperta o interesse dos 
leitores pelos efeitos mágicos/fantásticos nela contidos.  
 Retomando nossas reflexões, lembramos a afirmação de 
Beauvoir sobre a construção de binarismos como produto social 
de um “conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de 
feminino” (1967, p. 9), determinando e ditando o que cabe a 
dois gêneros como se esses fossem “caixas” uma maior (cheia 
de possibilidades) e outra menor (restrita em escolhas e 
oportunidades). A definição da autora esclarece que identidade 
e gênero são construções sociais que em um modelo tradicional 
de sociedade está a serviço da estabilização de padrões que 
determinam lugares hierárquicos para os sujeitos, ou seja, o 
sujeito ou é homem ou é mulher, condição posta em uma 
relação de bipolaridade que constrói e mantém os discursos do 
preconceito, da exclusão e até de ódio, camuflados sob a forma 
de piadas, charadas, músicas, gestos e ações violentas.  
 Diante disso, a necessidade de romper com essas 
práticas emerge com igual ou maior intensidade que aquela que 
moveu a famosa professora Erin Gruwell a transformar a escola 
pública periférica e marginal de Los Angeles em um terreno 
fértil para o despertar dos “Escritores da Liberdade”. Assim, a 
exemplo da experiência de Gruwell nossas duas turmas de 5° 
ano (turmas 51 e 52) foram desafiadas a construir diários que 
cuidadosamente guardados em bolsas amarelas só podiam ser 
lidos quando autorizados por seus fiéis autores. As bolsas 
amarelas, identificadas com o nome de cada estudante ficavam 
guardadas em um armário na sala de aula e eram 
disponibilizados sempre nas aulas de Língua Portuguesa para 
que ali fossem registradas as propostas de escrita inspiradas 
por cada capítulo das obras lidas, além de textos livres 
produzidos conforme o desejo de cada um. 
 A ideia de escrever nos diários visa estimular a leitura, a 
reflexão e a produção escrita dos estudantes com base em 
temas, assuntos que demandam diálogo, debate e uma 
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mudança de atitude em prol da igualdade no espaço escolar e 
fora dele. Desse modo, as “bolsas” metaforicamente guardavam 
sonhos e medos de cada estudante frente à realidade debatida 
em sala de aula. Após a leitura de um capítulo de livro, conto 
ou poema - textos previamente selecionados, segundo critérios 
contidos na proposta de uma escola promotora da igualdade de 
gênero, o debate era posto. E assim, os diários, sem cadeado e 
sem chave permitiam o registro de questionamentos, reflexões 
e desejos dos estudantes do 5º ano. Entre as obras literárias 
trabalhadas ao longo do ano de realização do projeto estão: 
“Malala a menina que queria ir para a escola”, de Adriana 
Carranca, “Eugênia e os robôs”, de Janaina Tokitaka, 
“Chapeuzinho esfarrapado e outros contos feministas”, 
organizado por Ethel Johnston Phelps, “Coisas de menino”, de 
Eliane Ganem e “Pinóquia”, de Jean Claude.   

Importante lembrar que como estratégia de incentivo à 
leitura e à escrita foi fixada em uma das paredes da sala de aula 
uma bolsa amarela no tamanho de 1m2, feita com isopor e TNT. 
Nessa bolsa (conforme imagem ao lado), impressões das capas 
de livros lidas ao longo do projeto eram fixadas, uma forma de 
registrar por meio da imagem a quantidade de livros lida ao 
longo do ano. O recurso funcionou como auxílio à memória 
visual dos estudantes que mantinham presentes o enredo, 
tema, contexto de cada livro trabalhado. 
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 Importante destacar que o projeto foi muito além do 
trabalho de escrita, sobretudo porque cada leitura fomentou 
também uma atividade prática e lúdica para a conscientização 
e formação crítica coletiva. Construímos poemas, participamos 
de concursos, de Mostras no âmbito municipal e tivemos a 
oportunidade de expor os materiais e os textos produzidos nas 
redes sociais para que ao atingir um número maior de leitores 
esses textos pudessem cumprir sua função social que é 
conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito ao 
próximo. 
 O segundo projeto intitulado “O que cabe no meu 
mundo? Respeito e Igualdade para todos” e desenvolvido ao 
longo de 2018 segue a mesma linha do projeto anterior, mas 
nos faz refletir sobre outras formas de inclusão social: a de 
indígenas e a de negros. Problematizar situações em que o 
discurso de ódio e intolerância se propagam através das mídias 
tornou-se imprescindível e extremamente necessário. Dessa 
vez, o projeto com as turmas de 5º ano teve como ponto de 
partida obras literárias escritas por autores indígenas e 
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afrodescendentes devido à importância desse lugar social e de 
fala para o debate cultural e de gênero. Quanto a inspiração 
para o título do projeto podemos dizer que essa veio da coleção 
literária infantil sobre valores, elaborada especialmente para a 
Educação Infantil, por Katia Trindade. 
 Retomando a descrição do trabalho, temos abaixo a 
imagem dos bonecos que representam as diversidades étnica e 
de gênero trabalhadas. Esses dois personagens percorreram as 
casas dos estudantes durante o projeto e acompanhados de um 
diário de bordo e um livro literário incentivavam a leitura e a 
escrita. Já para a sala de aula, tínhamos previsto a leitura das 
seguintes obras: “Kabá DareBu” e “Karu Taru – o pequeno 
Pajé”, de Daniel Munduruku, “Índio vivo”, de Julieta Godoy, “A 
memina Japinin”, de Ana Miranda, “Histórias do tio Jimbo”, de 
Nei Lopes, e pretendíamos encerrá-lo com a obra “O Mundo de 
Anne Frank”, de Janny Van Der Molen (uma jornalista que conta 
em uma linguagem jovem e atual a história de Anne Frank). O 
objetivo do projeto com o encerramento era refletir sobre uma 
história real e sobre as consequências da intolerância, tomando 
como exemplo a história de vida de uma adolescente que viveu 
isso através do Holocausto na Alemanha nazista. 
 

 
 
 No entanto, o que parecia ser o fim do projeto pelo 
cumprimento das etapas previamente definidas faz emergir um 
novo momento, aquele em que os estudantes se apropriam da 
palavra para dizer o quanto desejam conhecer a história de 
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Anne Frank através de sua própria escrita (de seu lugar de fala, 
de suas percepções). A curiosidade dos estudantes era imensa. 
Todos queriam saber se o diário de Anne Frank realmente 
existia, onde estava e como poderiam ter acesso a ele. A cada 
dia, um novo estudante da turma fazia questão de compartilhar 
descobertas adquiridas por meio de pesquisa autônoma 
realizada em sites por ele mesmo. A literatura por meio de um 
projeto sério e comprometido com a promoção de uma 
sociedade mais justa e humana fazia nascer um grande grupo 
de pesquisadores, de leitores autônomos e capazes de fazer 
suas próprias escolhas literárias.  
 Vale registrar que a curiosidade das turmas somou-se 
ao desejo individual de cada um: ler o Diário de Anne Frank, tal 
qual escrito por ela (e traduzido para o português brasileiro). 
Nesse momento, nossa escola se deparou com um obstáculo: 
não havia exemplares suficientes da obra para que os 52 
estudantes pudessem individualmente ler o livro. Frente ao 
problema fazia-se necessário buscar uma solução conjunta. Foi 
então que organizamos uma campanha nas redes sociais. A 
campanha durou pouco mais de duas semanas e resultou na 
doação de 21 exemplares da obra “Diário de Anne Frank”. Os 
exemplares foram doados por parceiros como o Grupo 
HISALES 6 /UFPel, o NELP 7 /FURG, através da bolsista e 
acadêmica do curso de Letras Keller Matos Rocha entre outros 
colaboradores anônimos que não mediram esforços para que a 
leitura autônoma dos estudantes pudesse ser realizada.  
 A leitura da obra trouxe um significado diferente ao 
projeto. Foram criados espaços de debate e discussão sobre a 
obra literária e, posteriormente sobre a produção fílmica 
permitindo que os estudantes pudessem entender e refletir 
sobre o que de fato acontece com as pessoas quando vítimas 

                                                           
6 HISALES é o nome do grupo que forma o centro de pesquisa História da 
alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares da Universidade Federal 
de Pelotas. 
7 NELP é a sigla do Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa da Universidade 
Federal do Rio Grande. 
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da intolerância legitimada. Conforme aponta Martins, 
 

... quando pensamos sobre diversidade, 
estamos pensando nas relações de poder 

que se estabelecem entre gêneros e 

diferentes grupos étnicos. Essas relações 
de poder são também relações políticas. 

Nesse sentido, pensar a Língua e Literatura 
como um bem cultural e ao mesmo tempos 

instrumento para o empoderamento é uma 

forma de romper com o ciclo que divide os 
sujeitos [...] é imprescindível que gênero e 

relações étnico-raciais sejam discutidos e 
problematizados no espaço escolar (2019, 

p. 120). 

 
 Assim, uma das principais questões que norteiam esse 
projeto é a de refletir sobre as práticas discursivas que circulam 
e (des)constroem uma série de repetições históricas. São 
discursos que se entrecruzam nos diversos espaços, como a 
mídia, através de variados gêneros textuais (contos, romances, 
diários, poemas...). Com efeito, trata-se de suspeitar de tudo 
aquilo que é óbvio, desconfiar do que julgamos ver (cf. Barthes, 
1984), desnaturalizando as evidências.  
 O terceiro e último projeto que descreveremos neste 
artigo teve como público-alvo os estudantes do 9° ano da EMEF 
Manoel Martins Mano e foi desenvolvido durante o primeiro ano 
de pandemia da Covid-19.  
 Dentre as motivações já conhecidas (e que atravessam 
todos os projetos desenvolvidos pela docente e autora deste 
texto) uma em particular foi crucial para construção deste: o 
aumento da violência doméstica e do abuso infantil durante a 
quarentena a que fomos todos submetidos. As incertezas em 
relação ao dia seguinte, o crescimento do desemprego, a 
doença, as perdas de entes queridos e o distanciamento social 
(da escola) foram fatores imprescindíveis na tomada de decisão 
que levou à construção de um projeto voltado para a leitura, a 
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discussão, o afeto e a produção de textos sobre a mulher e seu 
papel na sociedade.  
 Como toda produção conjunta, o título “Revistas 
Digitais como artefatos culturais na promoção da 
Igualdade de Gênero” só foi criado no final do processo e de 
certo modo resume um pouco a proposta que passamos a 
descrever na sequência. 
 O ano de 2020 trouxe para esta professora e 
pesquisadora o desafio de um novo espaço de atuação (EMEF 
Manoel Martins Mano) e com ele novas turmas (91 e 92). Foram 
duas semanas presenciais e a surpresa de um decreto 
suspendendo as aulas. Em Rio Grande, as incertezas na área da 
saúde pública e a preocupação no campo da Educação exigiam 
cautela e planejamento de ambos os segmentos. No período de 
quatro meses (abril a julho) fomos gradativamente perdendo os 
vínculos com os estudantes. Já não éramos mais os mesmos! 
Fazia-se necessário e urgente iniciar um novo processo: a 
construção e a manutenção dos vínculos entre escola-
estudantes-comunidade. Isso ocorreu a partir de julho, através 
de plataformas digitais.  
 Mediados por tecnologias conseguimos nos reencontrar, 
nos ouvir e muitas vezes através do silêncio manifestar as 
angústias que permeavam todos os nossos lares. Foi então que, 
decidimos começar nosso trabalho com a Língua Portuguesa 
por meio da leitura e estudo de gêneros textuais de grande 
circulação, valendo-nos dos recursos tecnológicos disponíveis. 
O primeiro texto proposto foi uma reportagem sob o título: 
COVID-19 – O protagonismo feminino na ciência. O texto que 
mostra a trajetória das mulheres cientistas e suas descobertas 
apresenta a importante contribuição de Jaqueline Góes de Jesus 
ao sequenciar o genoma do novo coronavírus, bem como a 
importância da representatividade de uma mulher jovem, 
brasileira e negra na luta pela criação de uma vacina que nos 
proteja de uma doença que vem trazendo tantos prejuízos à 
sociedade. Na semana seguinte, trabalhamos com uma notícia: 
“Brasil anuncia igualdade salarial entre homens e mulheres na 
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seleção de futebol”; conhecemos a trajetória de uma mulher 
nas artes através dos textos: “A vida secreta de Frida Kahlo” e 
“Frida Kahlo ganha exposição virtual em plataforma do Google”; 
assistimos ao filme biográfico de Mary Shelley (autora do best-
seller Frankensteim); lemos a matéria da psicóloga Juliana 
Prates “Kamala Harris e sua importância para as meninas 
negras do mundo” para discutir sobre a mulher na política e a 
importância desses espaços na luta por igualdade racial e de 
gênero. E, finalmente passamos ao processo de produção das 
Revistas Digitais. 
 O projeto seguiu a dinâmica de leitura, estudo 
linguístico-discursivo, discussão sobre os temas, buscando 
estabelecer um diálogo entre a leitura e a realidade e a 
produção de textos pelos próprios estudantes. Ao longo do 
projeto, os textos foram submetidos a leitura pela professora e 
encaminhados para a reescrita visando o aperfeiçoamento da 
habilidade. 
 Entre as atividades desenvolvidas, uma em especial 
merece atenção. Concidentemente no ano de 2020 houve 
eleições presidenciais nos Estados Unidos e eleições municipais 
no Brasil, uma oportunidade para se discutir a 
representatividade da mulher na política como um todo e nas 
decisões que resultam em políticas públicas para a igualdade de 
gênero. Tendo em vista esse contexto, foi proposto que cada 
estudante escolhesse três municípios quaisquer para pesquisar 
o número de mulheres candidatas a prefeitura, assim como o 
número de candidatos negros e indígenas. O resultado das 
pesquisas gerou um conjunto de gráficos que foram utilizados 
como argumento em textos dissertativos produzidos no final no 
projeto. 
 E assim, retomamos as palavras de Bourdieu quando o 
autor diz que “o poder da palavra é o poder de mobilizar a 
autoridade acumulada pelo falante e concentrá-la num ato 
linguístico” (200, p.7) que nos leva a desafiar os estudantes a 
reunirem suas produções em uma revista digital para 
divulgação nas redes sociais. A proposta foi muito bem acolhida 
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e as oficinas sobre uso das tecnologias8 foram bem produtivas. 
Cada estudante teve a liberdade de buscar outras ferramentas 
tecnológicas, caso assim desejassem. Uma vez produzidas as 
revistas, os links foram compartilhados com a professora 
responsável pela revisão final e em seguida agrupadas em uma 
plataforma padlet com o título: “Banca on-line – Promovendo a 
Igualdade de Gênero9” para divulgação nas redes sociais da 
escola. 
 

Imagem 1 – Revistas reunidas 

 
Fonte: autora do texto 

 
Considerações finais  
 
 Ao encerrar este artigo, salientamos que o papel da 
escola é imprescindível no processo de construção de uma 
sociedade mais humana, igualitária e democrática, pois é da 
palavra lida a palavra escrita que o movimento de resistência é 
construído na escola. Dito de outro modo, a escola enquanto 
espaço de resistência é o lugar que através da leitura/escrita 
crítica e autônoma nos torna capazes de “explorar esse 
movimento de transformação, reconhecendo aí o andamento de 

                                                           
8 As recursos utilizados para a construção das revistas foram CANVA (para 
organizar o design da revistas) e FlipHTML5 (para criar o efeito de folhar da 
revista). 
9  As revistas estão disponíveis para apreciação no link: Banca On-line - 
Promovendo a Igualdade de Genero 

https://padlet.com/linguaportuguesamanoelmano/zojxkm3jkstnaf5e
https://padlet.com/linguaportuguesamanoelmano/zojxkm3jkstnaf5e
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um processo de significação que evidencia o fato de a 
identidade não ser fixa, coerente e homogênea, mas instável, 
contraditória e heterogênea, mesmo porque, nesse espaço, os 
alunos convivem com a diferença de classe, raça, credo, etnia, 
idade, sexualidade e gênero” (ERNST, 2004, p. 9). Por isso, é 
primordial que enquanto educadores sejamos capazes de 
assumir o lugar de problematizadores a fim de oportunizar aos 
estudantes que percebam o que está oculto ou silenciado nos 
dizeres e nas imagens. É preciso possibilitar espaço para 
desconfiar do óbvio! Isso requer conhecimento sobre as turmas, 
sobre a realidade que nos cerca e a disposição para buscar 
textos atuais que despertem o interesse dos estudantes (nosso 
público-leitor). Reafirmamos, é preciso que assumamos nosso 
papel. Como nos diz Pêcheux (2009) ao tratar sobre semântica 
e discurso: é preciso ‘ousar se revoltar” [...] é preciso ousar 
‘pensar por si mesmo’. É preciso resistir! 
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BRINCAR DE FAZER CINEMA: INFÂNCIA, GÊNERO E 
DIREITOS HUMANOS – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM 

CRIANÇAS 
 

Samanta Felisberto Teixeira 
Constantina Xavier Filha 

 
 
1. Palavras iniciais 
 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 
fatigadas de informar. 

(BARROS, 2003) 

 

 As palavras iniciais de um relato de experiências 
precisam ser expostas de tal forma que seja possível o 
entendimento da vida cotidiana que ocorreu em determinado 
tempo histórico. Iniciar um texto é sempre uma atividade 
desafiante, considerando que quem escreve se preocupe com 
quem acessará a versão final das palavras pensadas e 
transcritas do pensamento para um artigo, por exemplo.  
 Este texto foi pensado a partir do artigo intitulado 
“Cinema, educação, fazer cinema nas práticas pedagógicas com 
as crianças”, apresentado no XX Endipe – Rio – 2020 - 
Didática(s) entre diálogos, insurgências e políticas: tensões e 
perspectivas na relação entre educação, comunicações e 
tecnologias / organização: Adriana Hoffman; Andrea Vilella 
Mafra da Silva; Edmea Oliveira dos Santos; Walcéa Barreto 
Alves. - 1. ed. - Rio de Janeiro/Petrópolis: Faperj; CNPq; Capes; 
Endipe /DP et Alii, 2020. 
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 Este registro histórico da realidade, por meio da escrita, 
da narrativa, visa estabelecer uma marca no tempo, ou seja, 
deixar reservado fatos e momentos ocorridos em determinado 
período, com algumas pessoas, num vínculo existente por meio 
da educação.  
 As trocas realizadas de muitas formas entre os sujeitos 
desse relato ocorreram de maneiras diversas: troca de 
experiências, contação de histórias, conversas, atividades 
escritas e práticas, interações entre todas as pessoas do grupo 
participante e envolvimento diuturnamente da equipe do 
projeto de extensão com as crianças. 
 O desafio de transcrever aquilo que foi habitado e 
conhecido cotidianamente com tanto anseio, com tanto ânimo, 
pareceu-nos estimulador para o compartilhar, para o dividir da 
história. Então, seguimos com as intenções... 
 Ainda na seara das palavras iniciais, é preciso retomar à 
epígrafe deste texto. Desejamos que este artigo, em forma de 
narrativa, não se torne palavra cansada de dizer, ou seja, ao 
pensar a escrita desse texto o intuito é auxiliar, é realizar trocas, 
é expor formas de trabalho, é experimentar, é deixar fruir...  
 Por conseguinte, a preferência ao silêncio se dá porque 
as possibilidades de troca e de conexões podem ser ampliadas 
por meio das reflexões que desenvolvemos. Essas trocas podem 
ocorrer de muitas formas: conversas, leituras, 
problematizações, meditação, trabalhos individuais, em grupo, 
entre tantas outras formas. Assim, a relação que formamos aqui 
é de que quem proporciona a reflexão entende, realiza trocas, 
provoca, alarga o senso crítico a partir das conexões que 
consegue estabelecer consigo e com o mundo. 
 Desse modo, abordaremos neste artigo as experiências 
de produção de filmes de animação com crianças por meio do 
Projeto de Extensão “Brincar de Fazer Cinema com Crianças”, 
ocorrido durante os anos de 2017 e 2018, em uma escola 
pública municipal da cidade de Campo Grande-MS, cidade do 
interior do Brasil, capital do Mato Grosso do Sul. O projeto em 
questão é coordenado pela Faculdade de Educação da 
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pela professora 
doutora Constantina Xavier Filha, e teve início no ano de 2010. 
Vem se realizando anualmente em escolas públicas municipais 
com públicos diferentes de crianças com faixa de idade entre 7 
e 12 anos de idade, do 3.º ao 5.º ano do Ensino Fundamental. 
As temáticas privilegiadas dos projetos são: gênero, corpo, 
direitos humanos, violência contra crianças, infâncias. O projeto 
tem por objetivo discutir temáticas que são do universo de 
vivência das crianças, refletir coletivamente sobre elas, elaborar 
narrativas pessoais e coletivas para a produção coletiva de 
filmes de animação com e para as crianças. Até o momento 
foram produzidos 12 filmes1 infantis e livros para a infância com 
a colaboração e protagonismo das crianças que participaram 
dos projetos. O projeto é uma ação extensionista e contou com 
participação de acadêmicas e acadêmicos como bolsistas e 
voluntárias/os, especialmente do curso de Pedagogia e técnica 
da universidade, na composição da equipe. A Pró-Reitoria de 
Extensão e cultura – PROECE apoia o projeto ao longo de sua 
existência. 
 Neste texto, a descrição e vivência ocorreram nos anos 
supracitados de 2017 e 2018. O objetivo deste artigo é a 
descrição da trajetória das vivências e experiências do projeto 
de uma professora, que também fazia parte efetiva da equipe 
do projeto, mas que estava diretamente presente nos micros 
cotidianos das crianças, para além das ações semanais 
desenvolvidas na produção do filme de animação. 
 Mesmo que a cronologia não seja a forma mais evidente 
para indicar as idas e voltas para a construção do 
conhecimento, ela serve para registrar os momentos e os 
tempos. Que por sua vez, ao retomá-los pode auxiliar no 
processo de amadurecimento, e assim propiciar uma 
interlocução com o conhecimento que se pretende construir, ou 

                                                           
1  Os filmes estão disponíveis na página do YouTube 
https://www.youtube.com/c/Brincardefazercinema e no site descrevemos as 
etapas desenvolvidas do projeto em escolas públicas municipais de Campo 
Grande - https://www.youtube.com/c/PrincesaPantaneira 

https://www.youtube.com/c/Brincardefazercinema
https://www.youtube.com/c/PrincesaPantaneira
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seja, parece-nos que os retornos mesmo que cronológicos 
podem propiciar problematizações e novas aprendizagens antes 
não efetivadas. 
 Neste texto, destacamos dois momentos desse processo 
de dois anos de muito trabalho, trocas, recomeços e alegrias: o 
projeto e as crianças e o processo formativo. Ainda, em tempo, 
cabe indicar, como já destacado, que o projeto de produção de 
filmes de animação com crianças é anterior aos momentos 
evidenciados neste artigo. Entretanto, priorizamos os anos em 
que eu, Samanta, estive mais envolvida com a turma como 
docente da sala que participou das ações do projeto. 
 
2. O projeto e as crianças  
 

“Muita coisa se passou 
desde que eu te conheci, 

E o tempo vai voando 
se você está aqui. 

É tão difícil de entender 

Tão pouco tempo, 
mas um tanto pra dizer” 

(Filho dos Livres) 
 

 A profissão docente vem recheada de desafios, um deles 
é se manter em formação continuada por toda uma vida. Certo 
que não é uma prerrogativa exclusiva da vida professoral. Mas, 
sorte tem a pessoa que tomou gosto pela educação, pela 
formação e pelo conhecimento na meninice... 
 Muitos acontecimentos ocorreram nos anos de 2017 e 
2018 no projeto intitulado “Brincar de Fazer Cinema com 
Crianças”. As minúcias e encontros periódicos garantiram o 
alcance dos objetivos pensados no referido projeto de extensão 
da UFMS.  
 Em meados de 2017, o projeto foi apresentado às 
famílias e crianças de uma turma de terceiro ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede municipal de ensino da 
cidade de Campo Grande/MS.  
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 Por ocasião dessa reunião foram apresentados os 
objetivos do projeto, o convite para participação das crianças, 
informações sobre a execução do projeto em anos anteriores, 
apresentação da equipe de trabalho, entre outras ações 
relativas à execução do projeto naquele ano. As pessoas 
responsáveis pelas crianças assinaram uma autorização para a 
criança participar das ações do projeto e, também, cada uma 
delas concordou com a participação assinando seu referido 
documento. 
 Após o retorno das férias do meio do ano, as crianças 
autorizadas a participar do projeto iniciaram as ações do 
projeto. A participação envolvia conhecer a história do cinema, 
realizar leituras, assistir aos vídeos e filmes, aprender a 
manusear máquina fotográfica, executar vídeos-experiência, 
trabalhar em grupo, produzir materiais, discutir sobre as 
temáticas de cada encontro, refletir sobre ser criança, conhecer 
sobre o direito das crianças, produzir roteiro, storyboard, 
capturar as imagens, entre tantas outras ações que envolvem o 
fazer filme de animação e a construção da linguagem 
cinematográfica. 
 Os encontros aconteciam, em geral, uma vez por 
semana por quatro horas. Esses momentos em que as crianças 
estavam envolvidas pelas dinâmicas do projeto ora eram 
mediadas de forma em grupos, ora com a turma inteira. Na 
etapa da filmagem houve momentos individualizados para que 
cada criança pudesse manusear as personagens para a 
gravação do filme.  
 É possível afirmar que após o início das atividades do 
projeto a turma ficou mais integrada e o trabalho em grupo fluía 
mais, ou seja, as crianças foram aprendendo como trabalhar 
em grupo, como trabalhar para um objetivo comum. No caso, 
em especial, foi para a produção do filme. Mas, foi possível 
observar essa integração em outros momentos, como na 
elaboração de trabalhos coletivos para além do projeto. Esse é 
um aspecto importante relacionado ao aprendizado do projeto 
para além do seu objetivo principal.  



 

253 

 No decorrer do processo das experiências 
compartilhadas, há aprendizados emocionais e cognitivos. As 
crianças aprendem a se relacionar na medida em que se 
envolvem com atividades de cunho coletivo. O cinema é uma 
arte coletiva. As crianças vão aos poucos percebendo que não 
poderão fazer um filme sozinhas e para isso precisam de ações 
coletivas, precisam sair de um suposto individualismo para se 
tornar um grupo. O filme não é de uma pessoa, mas de todas 
as que se envolveram naquelas atividades lúdicas e trabalhosas 
para finalizar o produto audiovisual. Esse foi um dos 
aprendizados desenvolvidos com a turma que propiciou outros 
ganhos na apropriação de outros conhecimentos nas aulas para 
além do projeto. 
 Durante o segundo semestre de 2017 a rotina do projeto 
preencheu a esperança e a felicidade das crianças. Elas 
relatavam com bastante expectativa e alegria a vinda semanal 
da equipe na escola, diziam sobre o que faziam durante as aulas 
e as dinâmicas do projeto com bastante entusiasmo. Sentiam-
se queridas por todas as pessoas envolvidas no projeto e 
retribuíam com amor e dedicação à produção do filme. 
 O envolvimento das integrantes do projeto e das 
crianças possibilitou que o projeto fosse executado em uma 
turma de crianças com faixa de idade menor do que o de 
costume das ações desenvolvidas no projeto. Esse foi o primeiro 
ano que o projeto ocorreu em uma turma de crianças com 7 e 
8 anos, anteriormente o projeto havia sido executado com 
crianças de 9 a 12 anos. 
 No ano de 2017, o filme de animação produzido no 
âmbito do projeto recebeu o nome “Eu protejo meu corpo”. 
Para que fosse possível essa produção as temáticas de direito 
das crianças, violência, ser menino e ser menina, perpassaram 
os encontros de forma sistemática, propiciando novos 
conhecimentos para as crianças como o Disque 100, Conselho 
Tutelar, cuidado de si, entre outros assuntos importantes para 
a formação humana. O filme produzido, de acordo com 
Constantina Xavier Filha (2019), expõe, de forma narrativa, os 
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cuidados e formas de proteção que as crianças devem ter para 
se proteger e também buscar ajuda em situações de 
vulnerabilidade.  
 O filme foi baseado no livro infantil “Do meu corpo eu 
cuido e protejo” de autoria de Tina Xavier (2014), com 
ilustrações de Lorena Martins. 
 A autora descreve o livro: 
 

Ele tem por objetivo mediar a discussão 
sobre corpo e construir a possibilidade de 

autocuidado e autoproteção pela própria 
criança. Inicia-se instigando o/a leitor/a a 

pensar sobre seu próprio corpo, sobre suas 

possibilidades de brincar, pular, descobrir o 
mundo e de sentir prazer. A partir de 

imagens que expressam cenas cotidianas, 
orienta sobre como cuidar do corpo e o 

proteger. Ao longo do livro, textos e 

ilustrações estimulam as crianças a pensar 
sobre seus corpos e sobre como se 

apropriar deles, para aprender, com isso, a 
se cuidar e a se proteger. Para a construção 

desse repertório corporal e reflexivo, 

estabeleci vários pressupostos ao longo da 
narrativa; o primeiro deles é de que o corpo 
pertence à criança. É ela que tem o direito 
de descobri-lo, de receber e dar-lhe carinho. 

Outro pressuposto é o direito da criança de 
conhecer o próprio corpo, atribuindo nomes 

apropriados às partes a que comumente 

damos apelidos. Não se descarta esta 
prática para indicar nossas partes íntimas, 

mas saber os nomes corretos de algumas 
delas é importante em caso de necessidades 

de comunicar possíveis violações. Em 

consequência, a criança pode receber 
carinho, mas cabe só a ela fazer carinhos 
em determinadas partes do seu corpo. Cabe 
a ela o prazer da descoberta, da 
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possibilidade da vivência dos inúmeros 
prazeres corporais. O outro pressuposto é 

de que o segredo deve ser ponderado. Ter 
segredos é bom; mas há segredos que não 

devem ser guardados, em especial os que 

violam os corpos das crianças. Neste caso, 
o livro instiga a criança a buscar ajuda de 

uma pessoa adulta. Se esta pessoa não 
acreditar na criança, o livro sugere o 

seguinte: “se ela [pessoa adulta] não 
acreditar, procuro outra pessoa, até alguém 

me ajudar” (p. 17). Por fim, o último 

pressuposto é de que a criança deve se 
cuidar e proteger, mas, sobretudo, deve ser 
cuidada e protegida. O livro traz sugestões 
de autoproteção a ser realizada pela própria 

criança: dizendo não; contando os segredos 

que não devem ser guardados e buscando 
ajuda. Termina com a informação de que ela 

tem direito a crescer com alegria e a 
descobrir seu corpo; mas é também 

informada de que nem todas as pessoas 
adultas têm o propósito de ser agressivas e 

violadoras (XAVIER FILHA, 2016, p. 144, 

grifos da autora). 

 
 A citação, apesar de longa, é elucidativa sobre vários 
aspectos teóricos que estão também presentes no filme 
produzido pelas crianças e que foram alvo de discussões nos 
encontros do projeto com as crianças. A questão da violência 
contra as crianças é uma problemática complexa que precisa 
ser discutida por todas as pessoas, inclusive pelas crianças nas 
escolas. Também com elas deve-se tratar das temáticas 
levantadas no livro dentre elas, das crianças auto cuidarem-se 
e auto protegerem-se. Elas aprendem a ser detentoras de seu 
próprio corpo e, também, a buscar ajuda em situação de perigo 
ou de violência, como prevê a legislação vigente. As crianças 
ficaram ávidas por discutir e debater o tema e sentiram-se 
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fortalecidas para falar sobre essas e outras ideias nos encontros 
do projeto, e em outros momentos das aulas, intervalos, bem 
como em outras aulas: nas de Ciências e de Educação Física 
quando o assunto era sobre corpo e cuidado.  
 Essas aulas eram ministradas por outras professoras que 
nos contaram o quanto o grupo de crianças era diferenciado 
dos demais que não tinham participado do referido projeto. 
Conseguiam dialogar, argumentar, discutir sobre seus corpos, 
forma de se auto protegerem e de dizerem sobre as partes do 
seu corpo sem pudores priorizando os nomes científicos. 
 O que urge salientar é a possibilidade desafiadora do 
projeto de propiciar espaço para o diálogo de temáticas que 
dizem respeito às crianças e que possam construir com elas 
possibilidades de elas mesmas encontrarem formas de se 
proteger e poder falar entre si e com o grupo de pessoas adultas 
da equipe do projeto. Elas continuavam a conversa, diálogo e 
discussões nos outros dias letivos, isso se materializava em 
muitas ações e atitudes das crianças. 
 Em especial, uma aluna que participou do projeto 
relatou2 que após sua participação nos encontros e atividades 
sentia-se segura e feliz. Outra aluna relatou sentir-se livre por 
ter aprendido sobre as temáticas vivenciadas por meio do 
projeto.  
 O que mais chama atenção nos relatos das crianças é o 
fato de elas se sentirem felizes por participar do projeto, pela 
possibilidade de criar algo novo em suas vidas, mas, sobretudo, 
pelo respeito e confiança que sentiam todos os dias durante o 
projeto. Esses aprendizados reverberavam nas aulas em que 
ministrava conteúdos diversos e colaboravam na construção de 
novos saberes cognitivos. 
 Outro aluno enfatizou a importância de ter aprendido 
sobre as diferenças, e muitas crianças indicaram em suas falas 

                                                           
2 Os relatos das crianças foram registrados por meio de filmagens e incluídas 
no DVD dos Filmes de Animação produzidos por elas. Ao final do projeto as 
crianças recebem no evento de culminância o certificado de participação e o 
DVD com o filme de animação produzido. 
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como o processo de produção de um filme é difícil e que é 
preciso muita paciência para alcançar êxito. 
 Todos os relatos demonstraram o amor e afetividade, 
bem como as contribuições cognitivas, que percorreram e foram 
construídas ao longo das experiências do projeto nos momentos 
em que ele aconteceu naquela turma. A atividade exitosa com 
a turma nos fez pensar na possibilidade de continuar as 
atividades do projeto com a mesma turma no ano de 2018 para 
mais uma produção de filmes de animação. Algo novo e 
desafiador na trajetória do projeto até então.  
 Então, no ano de 2018, o projeto retornou à escola em 
meados do ano para iniciar a produção de um novo filme com 
as crianças que já haviam participado no ano anterior. A 
proposta foi encaminhada novamente para aprovação da escola 
e das famílias, devidamente aceita, os trabalhos foram iniciados 
no final do 2º bimestre do referido ano.  
 A dinâmica de 2018 foi um pouco diferenciada do ano 
anterior. Em 2017 tivemos a participação de 25 crianças no 
projeto e no ano seguinte 14. Essa mudança aconteceu em 
razão de transferências para outras escolas, troca de turno, 
entre outras prerrogativas pessoais. Desse modo, o trabalho 
ficou mais dinâmico, considerando ainda que as crianças já 
tinham experiência na produção de um filme. O propósito do 
projeto nesse ano era dar continuidade as ações com crianças 
que já haviam participado no ano anterior, por isso a priorização 
desse grupo de 14 crianças.  
 Entretanto, foi necessário retomar alguns conceitos e 
teorias sobre a produção de filmes, uma vez que as crianças 
não se lembravam com detalhes da história do cinema, do 
funcionamento dos brinquedos ópticos 3 , da produção de 
materiais, entre outros. Isso ocorreu, porque a proposta para o 
filme do ano de 2018 foi o de contar em forma de animação 
parte da história do cinema e da experiência delas próprias de 
                                                           
3 São aparelhos/mecanismos desenvolvidos para que as imagens/desenhos 
pudessem ser animadas sem o uso de energia elétrica ou projeção. Foram de 
extrema importância para o desenvolvimento do cinema de animação.  
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produzir cinema.  
 No ano de 2018 a temática priorizada foi o cinema e a 
vivência de fazer cinema de animação pelas próprias crianças.  
 Os materiais produzidos durante o ano de 2018, quando 
encaminhados para a edição foram suficientes para gerar três 
filmes de animação, cujos títulos são: “Princesa Pantaneira 
responde: cinema?”, “Brincar de fazer cinema com crianças” e 
“Princesa Pantaneira YouTuber”. Todos produzidos 
coletivamente entre as 14 crianças e pessoas adultas do projeto 
durante 2018. 
 As atividades do projeto neste segundo ano foram 
análogas as do ano de 2017. Discussões sobre as temáticas, 
estudo da linguagem cinematográfica do filme de animação, 
produção de textos pessoais e coletivos, construção coletiva do 
roteiro, produção de áudios e efeitos sonoros, filmagem na 
linguagem de stop motion4, planejamento da edição que foi feita 
por um profissional da área, organização e planejamento do 
lançamento do filme que ocorreu na universidade e na escola. 
 Dois momentos muito relevantes nos dois anos de 
projeto foram as culminâncias acontecidas em 7 de dezembro 
de 2017 e 7 dezembro de 2018. Nesses momentos de 
culminância anual do projeto as crianças foram as protagonistas 
dos eventos, com exposição dos trabalhos desenvolvidos 
durante o ano com elas: fotos, cenários, personagens, vídeos-
experiência, making-off e, principalmente, por meio de suas 
falas sobre o projeto durante uma tarde regada por muita 
emoção, gratidão e lançamento dos filmes produzidos durante 
o ano correspondente. 
 Cabe destacar que durante a culminância anual do 
projeto as crianças se apresentavam em uma mesa-redonda 
num anfiteatro da universidade e tiveram bastante desenvoltura 
para expor o trabalho que fizeram, explicaram quais foram os 
passos para a produção dos filmes, as dinâmicas dos encontros, 

                                                           
4 Técnica de animação em que são gravadas/registradas quadro a quadro as 
imagens para criar a impressão de movimento na animação. 
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as temáticas priorizadas durante o respectivo ano e, sobretudo, 
demonstraram toda afetividade e respeito que perpassavam os 
encontros semanais para o desenvolvimento e produção do 
filme de animação. 
 Outros dois pontos relevantes a serem apresentados 
aqui foram que: a) as crianças desenvolveram uma habilidade 
de oralidade, ou seja, as crianças aprenderam a se organizar 
sistematicamente para realizar uma apresentação oral: 
redigiam suas falas, realizavam ações prévias para encenarem 
suas oratórias no dia do evento e com isso se sentirem mais 
seguras, dialogavam entre si e com a equipe para se preparem 
para as apresentações; b) a integração que ocorreu entre todas 
as crianças da turma beneficiou o desenvolvimento escolar de 
todas elas, fato confirmado por meio da avaliação no IDEB5 
2019 em que a turma elevou o índice da escola para 6,3, 
indicador superior ao esperado para aquele ano, para a escola 
que estudavam. 
 A relação de afetividade entre as crianças/adolescentes 
perdura até os dias atuais, uma vez que a professora regente 
da época e as crianças continuam em seus cotidianos 
frequentando a mesma escola: as conversas, o respeito e a 
confiança ultrapassaram os momentos em sala de aula. 
 
3. Pausa necessária: borboletas e o processo formativo 
 

 “Borboletas são tão belas,  
e o que seria delas se não pudessem 

voar?” 
 (Luciana Mello) 

 
 A primavera é o momento das borboletas. Momento este 
que envolve as belezas, as vidas que florescem, que renascem, 
que pulsam. As flores, os cheiros e os sentimentos estão 
presentes em cada suspiro. 

                                                           
5  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, indicador criado pelo 
governo federal para verificar a qualidade do ensino nas escolas brasileiras. 
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 As borboletas que enfeitam e dão vida a cada primavera, 
inicialmente são lagartas com suas formas e cores muito 
diferentes, passam por um processo de “autoconhecimento”, 
em que se fecham em si, em seus casulos e depois de um 
tempo, de autorreflexão, eclodem belas e a partir desse 
momento desenvolvem a possibilidade de voar. 
 Pensar as borboletas como uma metáfora para as 
possibilidades de voos que nossas crianças podem e devem 
alçar durante todo o processo formativo é uma forma de admitir 
que o processo de aprendizagem é esse momento de reflexão 
e conhecimento.  
 Embora para as borboletas esse processo seja solo, para 
nossas crianças desenvolverem as possibilidades de altos voos 
esse processo pode e foi feito coletivamente, com trocas de 
experiências concretas, em que elas ensinam e aprendem 
simultaneamente. 
 E o que será de nossas crianças se não puderem voar? 
 Essa pergunta funciona como motivação para 
pensarmos a nossa formação e, consequentemente, a formação 
das crianças. Na atualidade, acreditamos que ensinar e 
aprender sobre temáticas como violência, ser menino e ser 
menina, direitos humanos, bem como a possibilidade de 
produzirem e pensarem sobre a produção de artefatos culturais 
como o filme, podem funcionar como uma forma de ressaltar a 
possibilidade múltipla e potente de ser criança e também de se 
tornar uma ponte para uma sociedade mais equânime, sem 
fome, sem tortura, sem violência. Desse modo, momentos 
como os propiciados pelo projeto “Brincar de Fazer Cinema com 
Crianças” certamente funcionam para a promoção da formação 
cidadã e para o processo de ensino-aprendizado integrado ao 
desenvolvimento humano. 
 O tempo de um artigo com o relato de experiência 
precisa ser suficiente. Por isso, descrever cada encontro e as 
formas de trabalho, deixariam a escrita e, consequentemente a 
leitura, extensas, repetitivas e talvez cansativas. Mas, o que de 
fato desejamos demonstrar com essa exposição de 
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acontecimentos é que propiciar trocas respeitosas com as 
crianças parece ser um caminho necessário para a Educação, 
em todos os níveis.  
 É possível afirmarmos tal necessidade porque, 
atualmente, não se constrói uma sociedade que preconiza a 
igualdade entre as pessoas de forma autoritária e que corrompe 
os direitos humanos, ou seja, que destrói os direitos 
fundamentais para a existência humana. Então, por que não 
integrar à educação e ao processo de construção do 
conhecimento uma educação respeitosa priorizando a arte 
como ferramenta potente de construção do ser e da 
aprendizagem?  
 As perguntas podem servir como propulsoras de ideias, 
de proposições e sonhos. O questionamento anterior deve servir 
como reflexão. Porquanto, queremos esse tipo de educação 
para viabilizar caminhos que podem/devem ser percorridos para 
a formação integral, crítica, problematizadora e, sobretudo, 
respeitosa. 
 Por fim, e não menos importante, não é possível 
deixarmos de registrar a necessidade de políticas públicas que 
invistam em educação, para pensarmos na construção de novos 
sujeitos e novas culturas e sociedade para os próximos 20, 30, 
40 anos. Como é possível garantir uma cultura inclusiva e, 
sobretudo, humana, se não priorizarmos a educação?! As ações 
do projeto que descrevemos aqui trazem a necessidade da 
inclusão da diferença, da opinião das crianças, da participação 
ativa e efetiva de cada uma delas na escola e na sociedade. 
 Que projetos como esse apresentado neste ensaio 
possam ser financiados e continuados! 
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DISCUSSÕES POSSÍVEIS A PARTIR DE ARTEFATOS 
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Introdução 
 
 Os artefatos culturais têm se configurado enquanto 
elemento significativo nas discussões acerca das mais variadas 
questões, inclusive em relação a gênero, sexualidade, raça e 
classe. Marlécio Maknamara (2020), Carolina Amaral et al. 
(2017) e Ruth Sabat (2001) são alguns autores e autoras que 
já se dedicaram a pensar nessa relação entre os artefatos 
culturais e seus investimentos nos pertencimentos ao gênero e 
raça, por exemplo. Categorias que não são dadas, naturais e 
tampouco homogêneas e generalizantes, o que significa que 
estamos tomando-as como resultados de discursos. Podemos 
pensar, então, que os artefatos culturais acionam discursos, são 
resultados e produtores de discursos, de tal maneira que 
trabalhar com sua produção e seus efeitos nos sujeitos é uma 
forma de perceber as relações de poder que sustentam os 
artefatos culturais como discurso que não apenas nomeiam, 
mas produzem aquilo de que fala (FOUCAULT, 2015). Entender 
os artefatos culturais como discurso, na perspectiva de Michel 
Foucault, é um convite a olhar para qualquer texto cultural 
atravessado por relações de saber-poder, como participante das 
disputas em torno do que é verdadeiro.   
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 Com isso queremos nos posicionar e defender nosso 
entendimento dos artefatos como instrumentos que 
oportunizam modos de identificação, de ser e estar, de se 
perceber ou não como parte de um contexto social, um grupo, 
como alguém representado (a), (in)visibilizado (a). Funcionam 
como uma espécie de rede de produção de significados, “por 
onde circulam e são fabricados os sentidos que damos às 
experiências de gênero e sexualidade (e tantas outras), 
indicando-nos como devemos agir e pensar, anunciando modos 
de ser e estar mais ou menos conformes com as normas” 
(FERRARI, CASTRO, 2018, p. 102). Mais do que defender, nosso 
interesse é colocar sob investigação as relações dos artefatos 
culturais com as constituições dos sujeitos e seus 
pertencimentos de gênero e seus atravessamentos com raça. É 
esse objetivo que nos une neste texto, que diz de inquietações 
advindas das nossas investigações particulares, da nossa 
participação nos grupos de pesquisas e como professores e 
professoras interessados e interessadas nos processos 
educativos dos sujeitos. 
 A partir desses entendimentos e interesses, podemos 
afirmar que os artefatos culturais não são produções sem 
intenção, sem um fim específico, pelo contrário, sua estrutura 
e organização discursiva elaboram sentidos sobre os sujeitos, 
seus corpos, sua sexualidade, o reconhecimento ou não de si e 
do outro. Assim sendo, nas palavras de Caroline Amaral, 
Fabiane Caseira e Joanalira Magalhães (2017, p. 126), “os 
artefatos culturais não são produções “inocentes”, ou mesmo 
que se resumem apenas a comercialização de produtos ou 
informações. Eles também nos educam”. Educam os nossos 
olhares, a forma de enxergar a nós mesmos e mesmas, assim 
como o outro e as construções sociais, culturais e até mesmo 
históricas que compõem a nossa sociedade. 
 Estão imersos nos mais diferentes espaços de formas 
variadas, produzindo, (des)construindo significados, sentidos, 
promovendo “valores, costumes, verdades de um sociedade” 
(AMARAL, CASEIRA, MAGALHÃES, 2017, p. 126). Engendram 
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representações de sujeitos que tem sua base nas concepções 
pré-estabelecidas socialmente. Fundamentado em tais ideias, 
os artefatos culturais enquanto pedagogia cultural nos 
oportunizam suscitar discussões a respeito das questões de 
gênero e raça, como pretendemos neste artigo. Dessa forma, 
buscamos criar um diálogo apoiados pela teoria pós-
estruturalista e com ênfase nas feministas negras a fim de 
problematizar os usos e os efeitos de alguns artefatos culturais 
em uma escola pública em tempos de pandemia da Covid-19. 
Para isso, vamos tomar como fio condutor das análises o 
trabalho com três livros de literatura com o protagonismo de 
personagens negros e negras: “Amoras”, de Emicida, “Minha 
Mãe é Negra sim” de Patrícia Santana, e “Uma princesa 
Diferente?” de Cristiane Sousa. Esses três livros fizeram parte 
de um projeto mais amplo intitulado “Relações étnicas e 
raciais”, desenvolvido em uma escola da rede pública municipal 
na cidade de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. 
 Três livros que nos seus títulos já nos remetem aos 
atravessamentos de gênero e raça, já que entendemos que não 
parece possível discutir gênero desconsiderando as variáveis de 
raça, como nos lembram as feministas negras, tais como 
Djamila Ribeiro (2018) e Patrícia Hill Coolins (2019). Mas como 
já anunciamos, nosso interesse está nos efeitos nos sujeitos e 
em se tratando de um trabalho realizado numa escola, 
queremos trazer para o debate as problematizações a partir de 
alguns relatos e desenhos feitos por alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, no desenvolvimento das atividades 
propostas pelo professor, que é um dos autores do presente 
texto. Pensando na organização da escrita, dividimos o texto 
em três partes. A primeira dedicada a uma discussão que dê 
conta do nosso entendimento dos artefatos culturais como 
pedagogias culturais. Em seguida, trazemos informações sobre 
o contexto da escola e as condições de emergência dos relatos 
e desenhos e, por último, nos esforçarmos nas 
problematizações apontando para os desafios das escolas com 
o trabalho com os artefatos culturais e suas potencialidades.  



 

266 

Artefatos e Pedagogias Culturais 
 
 Desenhos, textos, músicas, livros são alguns dos 
inúmeros artefatos culturais que contribuem para a ampliação 
da visão de mundo que os sujeitos estão construindo 
constantemente. Esses textos são significativos, uma vez que 
podem colaborar com a compreensão e entendimento sobre o 
contexto ao qual estamos inseridos e inseridas. Assim, são 
produções que vão além do meramente visual ou da escuta, 
perpassando pela construção de saberes, de relações de poder 
(FOUCAULT, 1998). Para Foucault (2014), não é possível 
dissociar poder de saber. As relações de poder dizem de 
relações de saber, de tal maneira que poder e saber estão 
mutualmente implicados. No entanto, Foucault não está 
interessado nessa discussão por acaso, ele é movido pelo 
interesse em colocar sob suspeita as formas de constituição dos 
sujeitos, entendidos como assujeitados, exatamente por serem 
resultados dessas relações de poder-saber. Não há um sujeito 
externo a essas relações, porque não há sujeito sem saber e 
sem relações de poder.  
 É a partir disso que podemos ampliar essa discussão das 
relações de poder-saber para entender os artefatos e suas 
pedagogias culturais de investimento e constituição dos 
sujeitos. Conforme nos ensina Foucault (2014, 2015), nós 
vamos nos constituindo como sujeitos em meio a uma 
diversidade de discursos, de práticas, de técnicas e de 
tecnologias particulares de contextos culturais heterogêneos. O 
processo de subjetivação na sociedade atual imagética é 
múltiplo, plural, conflitante, assim como são nossas 
subjetividades, sempre construídas pelas variadas relações de 
poder-saber pelas quais passamos. Os artefatos culturais e os 
livros, que é o nosso foco específico neste texto, são uma 
dessas tecnologias de poder que tem exercido uma função 
fundamental nesses processos de subjetivação nas escolas.  
 Cada vez mais os artefatos culturais têm estado 
presente no dia a dia dos sujeitos de variadas formas e em 
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diferentes espaços, inclusive no ambiente educacional. “Estão 
presentes no cotidiano de grande parte de nossos alunos nesses 
tempos contemporâneos, independente dos recursos 
financeiros que disponham” (AMARAL, CASEIRA, MAGALHÃES, 
2017, p. 127). Os artefatos culturais estão cada vez mais 
educativos, cada vez mais pedagógicos. Também nos parecem 
que estão cada vez mais disponíveis, misturar leitura com 
narrativa, com vídeos, com imagens, com tecnologias.  
 Os três livros selecionados estão disponibilizados em 
formato de vídeos, se constituindo como livros/vídeos. Essa 
nova forma acabou por ser um facilitador diante da necessidade 
de se pensar um novo contexto de ensino em tempo de 
pandemia da Covid-19, em que os alunos e alunas estavam em 
casa e as aulas eram feitas de forma remota. Assim, os 
livros/vídeos foram utilizados nas aulas, acessados pelo canal 
do Youtube, narrados por outras pessoas que não suas autoras, 
envolvendo outras habilidades e não somente a leitura 
silenciosa e a imaginação. 
 Após o envio dos vídeos e do livro, quando este era 
encontrado em formato PDF e com direitos autorais livres, o 
professor buscava dialogar com os alunos e as alunas por meio 
do envio e recebimento de áudios. Com isso outro artefato 
cultural entrava em cena, que era a produção de áudios tanto 
pelo professor quanto pelos alunos e alunas, para além do que 
estavam lendo/vendo nos livros/vídeos. A aula foi se 
constituindo em meio aos artefatos culturais. O professor 
buscava contextualizar a história, pedia opinião dos alunos e 
das alunas acerca dos fatos narrados nos enredos, apontava e 
pedia que apontassem as características físicas e psicológicas 
de alguns personagens e por fim, pedia que os alunos e as 
alunas produzissem um desenho. Ao produzirem os desenhos, 
os alunos e as alunas não estavam falando somente do 
livro/vídeo, mas de si mesmos e mesmas, de suas histórias, 
experiências, de tal forma que os desenhos também poderiam 
ser lidos como artefatos culturais que produzem sujeitos nas 
suas relações de poder-saber.  
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 Não existe sujeito externo as relações de poder-saber, 
já que são os campos de conhecimento que produzem os 
sujeitos. Essa talvez seja uma das grandes contribuições dos 
estudos de Michel Foucault (1988, 2015), ou seja, o 
entendimento do poder não como algo que apenas reprime, 
controla, impede e faz falar, mas como algo que produz efeitos 
positivos. O poder não seria uma força que impede o saber, mas 
sim o que produz saber. Quando os artefatos culturais são 
levados para a escola eles estão imersos nessas relações, eles 
estão envolvidos nessa produção de saberes que produzem os 
sujeitos. Ao levar livros/vídeos com temáticas de gênero e raça, 
o professor está possibilitando que a escola discuta as 
articulações entre poder e saber a partir dos artefatos culturais. 
Mais do que isso, nos parece que ele está investindo em outras 
formas de saber e, portanto, de poder. Os artefatos culturais 
podem engendrar outros domínios de saber que fazem mais do 
que simplesmente apresentar novos objetos (novos livros, 
novos livros/vídeos), novos conceitos e novas práticas didáticas. 
Eles podem ou devem fazer surgir novas formas de sujeitos, 
novas formas de pensar e agir.  
 Nosso argumento é que vamos nos constituindo e nos 
percebendo como sujeitos também por meio dos artefatos 
culturais, ou seja, a partir do contato com músicas, filmes, 
desenhos, histórias, propagandas, novelas, vídeos, fotos, livros, 
entre outros. É nesse sentido, na medida que os artefatos nos 
atravessam e nos ensinam, nos fazem pensar, refletir, modifica 
as nossas concepções e percepções, nos educam, que funciona 
como uma pedagogia cultural. Instrumentos que estão para 
além do espaço educacional, isto é, que as escolas absorvem, 
que invadem nosso cotidiano escolar pelos alunos e alunas, que 
estão presentes nas nossas práticas docentes, que têm 
engendrado conhecimentos, currículos, formas de ser e estar 
no mundo.   
 Corroborando com esse pressuposto, Irmo Wagner e 
Luís Henrique Sommer (2007, p. 2) argumentam que a 
concepção de pedagogia cultural oportuniza “considerar como 
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educativos a mídia impressa, programas de televisão, filmes, 
desenhos animados, museus, publicidade…”. Isso porque, 
como já anunciado brevemente, ensinam maneiras de ser e 
estar em sociedade. Educam na medida em que colocam em 
circulação representações que constituem os sujeitos, 
constroem suas subjetividades, identidades, interferem na sua 
compreensão de si e do outro, na compreensão sobre as 
questões de classe, gênero, sexualidade e raça e, como estas 
os atravessam.   
 A pedagogia cultural está presente, pois institui-se por 
meio de técnicas, de procedimentos, de normas e regras, 
produções e reproduções de costumes, valores, jeitos de ser, 
de compreender, conforme o tipo de sociedade ao qual os 
indivíduos integram e que se pretende estruturar (SABAT, 
2001). Diante disso, pensar como os diferentes artefatos 
transformam os sujeitos, o contexto social e cultural, as 
configurações pré-estabelecidas, as subjetividades, as relações 
de classe, gênero, sexualidade, de raça e classe, é compreender 
o seu caráter educativo (AMARAL, CASEIRA, MAGALHÃES, 
2017). 
 Assim, tendo como ponto de partida tais pressupostos, 
que construímos aqui, por meio de uma escrita coletiva, um 
texto na tentativa de entrelaçar as questões de gênero e de 
raça a partir dos livros literários que foram utilizados em um 
projeto em uma escola da Zona da Mata Mineira. Se faz 
necessário salientar a importância do espaço escolar na 
(des)construção dos sujeitos, enquanto ambiente 
institucionalizado que educa indivíduos, proporciona o 
reconhecimento ou não de identidades, elaboração de saberes 
acerca das relações pré-estabelecidas, sobre o outro, sobre o 
mundo em que estão imersos.  
 Diante disso, o espaço escolar se configura como um 
dispositivo arquitetônico (FOUCAULT, 2004) representativo, 
uma vez que sua estrutura e organização têm impacto direto na 
formação dos sujeitos e como estes percebem o mundo à sua 
volta. Por esse motivo, abordar as temáticas que atravessam 
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cotidianamente a existência de crianças e adolescentes nas 
instituições educativas é de caráter urgente. É fundamental 
falar sobre gênero, sexualidade, raça e etnia nas salas de aula, 
nos corredores, nas escolas. É preciso possibilitar espaços, criar 
discussões que suscitam problematizações sobre os 
estereótipos de gêneros e sexualidades que estão enraizados 
na conjuntura social e modificam a maneira de ser e perceber 
homens e mulheres, sua existência, o reconhecimento de si. 
Falar de classe, das questões de raça e etnia que cruzam a vida 
de meninos e meninas dentro e fora da escola, principalmente, 
se forem sujeitos cujos corpos são negros e negras. 
 Neste sentido, os textos literários são aliados potentes 
para desencadear as discussões dessas temáticas, ainda mais 
no âmbito escolar. De acordo com as ideias de Gabriela Sevesso 
(2016), os livros literários são instrumentos que podem 
oportunizar identificações por parte de crianças e adolescentes, 
influenciar comportamentos, pensamentos, construir ou 
desconstruir determinadas concepções. Além disso, a autora 
reafirma que a produção desse artefato não se dá de forma 
neutra, uma vez que as pessoas que o produzem estão inseridas 
em uma cultura e, por isso, têm diferentes intencionalidades. 
Os livros também são trazidos para discussão nas palavras de 
Djamila Ribeiro (2018) quando se propõe a acionar suas 
memórias de escola para falar da sua constituição como mulher 
negra. Nessas lembranças Djamila Ribeiro nos faz pensar que 
escola e os artefatos culturais trabalham, minimamente, em 
duas frentes, tanto no que diz respeito ao conhecimento quanto 
na sociabilidade.  
 Ao falar da escola e das aulas, ela se lembra das aulas 
de história e recupera um sentimento dizendo que “sentia a 
orelha queimar com aquela narrativa que reduzia os negros à 
escravidão, como se não tivessem um passado na África, como 
se não houvesse existido resistência” (RIBEIRO, 2018, p. 8). 
Djamila Ribeiro está nos dizendo de um efeito desse artefato 
cultural na sua representatividade. Uma forma de conhecer que 
reduzia a população negra a escravidão. Isso tinha outro efeito 
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não somente nela, mas na turma como um todo e na 
socialização. “Quando aparecia a figura de uma mulher 
escravizada na cartilha ou no livro, sabia que viriam comentários 
como “olha a mãe da Djamila aí” (RIBEIRO, 2018, p. 8). Uma 
forma de conhecer e de ver que gerava um efeito na turma e 
em Djamila, uma rede de sociabilidade em que a mulher negra 
é motivo de piada.  
 O texto de Djamila Ribeiro é ao mesmo tempo uma 
denúncia e uma reivindicação. Uma denúncia com um tipo de 
artefato cultural que limita e reduz as pessoas negras a 
escravidão, numa relação de poder-saber que tem efeitos não 
somente em Djamila como mulher negra, mas em toda a turma. 
Mas também é uma reivindicação por artefatos culturais que 
tragam a diversidade como característica, como nossa riqueza 
e não como nosso problema. Mais do que isso, nos parece que 
é uma reivindicação para que na sala de aula possam conviver 
outros e diferentes artefatos culturais e não somente o livro 
didático. Daí nossa aposta na potencialidade da ação do 
professor no trabalho com os livros literários, com os 
livros/vídeos, com as imagens e produções dos alunos e alunas 
para que possam produzir a si mesmos e mesmas, como 
pertencentes a gênero e raça, a partir dessa variedade. 
 Os livros literários podem ampliar a compreensão de 
crianças e adolescentes sobre o mundo a sua volta, olhar para 
si e para o outro de maneira a reconhecer as diferenças, os 
variados processos que constituem a sua subjetividade. Isso 
porque ao entrar em contato com uma obra, os sujeitos 
despertam a imaginação, a criatividade, a percepção das coisas. 
Ao experienciar vivências fundamentadas em práticas que 
coloquem os sujeitos em contato com a leitura, estes 
compreendem e interpretam o mundo, podendo modificar ou 
ressignificar o contexto no qual estão inseridos/as. Dessa 
forma, o trabalho com livros literários tendo como centro obras 
que possuem como personagens principais pessoas negras, 
pode construir caminhos que oportunizem com que crianças e 
adolescentes se desenvolvam, despertem a imaginação, 
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emoções e sentimentos de forma prazerosa e representativa, 
podendo até mesmo, construir outros artefatos como desenhos 
e relatos.  
 
Uma pandemia, muitas possibilidades 
 
 A experiência que estamos tomando como foco da 
análise não ocorreu em um contexto “normal” de ensino, em 
um espaço que aprendemos e conhecemos como escola e sala 
de aula. Ela ocorreu em um contexto que nos convoca a pensar 
o que estamos entendendo como educação, como escola e 
como relação professor-professora/aluno-aluna. A escola como 
conhecemos tem uma história, o que nos permite dizer que 
somos herdeiros de uma escola construída na sociedade 
moderna, uma escola que contribuiu e contribui para a 
manutenção da sociedade capitalista e suas regulações sociais 
e disciplinares (FOUCAULT, 1987). Uma história que da 
modernidade a atualidade foi se renovando e uma dessas 
renovações foi a introdução do mundo digital e as novas 
tecnologias como uma das preocupações da educação nos 
últimos 50 anos, o que nos permitiu nos adaptarmos 
rapidamente para o mundo digital. Conseguimos fazer uma 
passagem, cheias de tropeços, mas uma passagem do 
presencial para o remoto em função de uma pandemia em 
escala mundial que nos afetou e vem afetando desde março de 
2020, chamada de Covid-19.   
 Assim, já no início de 2020, a humanidade foi 
surpreendida com a pandemia do novo Cornonavírus e a 
necessidade da instauração de rigorosos protocolos de higiene e 
saúde pública, além do distanciamento social e da suspensão de 
atividades coletivas, entre elas, as aulas presenciais. Na cidade 
de Juiz de Fora não foi diferente. As aulas na rede municipal 
foram suspensas em março e só retornaram, de forma remota, 
em agosto de 2020. Houve, assim, um interstício que 
comprometeu cerca de 80 dias do ano letivo. A Secretaria de 
Educação optou, então, pela realização de um “ano letivo 
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continum” que abarcaria o período compreendido entre 
suspensão das aulas presenciais até o último dia letivo de 2021. 
Essa foi a solução encontrada para o cumprimento dos 400 dias 
letivos e das 1600 horas, mínimas estipuladas pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Foi essa forma de organização 
da carga horária que se denominou “ano letivo continum 2020-
2021”, uma carga intensa que para sua efetivação ocupava todos 
os sábados até o mês de agosto de 2021 com atividades letivas.  
 Cabe informar que as escolas da Rede Municipal de 
Educação de Juiz de Fora, puderam optar pelos recursos 
tecnológicos que utilizariam para fazer chegar a seus alunos e 
suas alunas os conteúdos e atividades que seriam ministrados. 
Na escola em que a atividade foco desse texto foi realizada, por 
ocasião do retorno remoto às atividades, optou-se pelo uso do 
aplicativo de mensagens WhatsApp, uma vez que ele seria o 
mais popular entre os professores e as professoras e também 
entre as famílias. Foram criados grupos no aplicativo separados 
por turma (classe) e criado um horário de atendimento diário, 
a modo das grades de horários do ensino tradicional. Os 
professores e as professoras, assim, tinham seus encontros com 
cada turma de acordo com o número de aulas semanais 
previstas no currículo escolar.  Porém, ainda havia um 
problema: e os sábados? Quem ficaria responsável por eles?  
 Desta forma, retomou-se o projeto de relações étnico-
raciais, que fora interrompido também, pela suspensão das 
aulas e que em sua composição é um projeto multidisciplinar, 
transversal e ininterrupto, e ficou estabelecido que os 
professores e as professoras se revezariam nas aulas que 
deveriam ser ministradas aos sábados abordando as questões 
temáticas previstas no projeto, colocando em prática as 
discussões que haviam acontecido no final do ano anterior. 
Havia, porém, por parte de alguns professores e professoras, 
insegurança em abordar o tema, uma vez que a maioria do 
corpo docente da escola é formado por pessoas brancas, tendo, 
entre cerca de 28 docentes e coordenadoras, apenas duas 
pessoas que se declaram negras.   
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 A quantidade de pessoas brancas apontada acima na 
composição do corpo docente da escola não se repete em 
relação ao corpo discente. Segundo dados1 dos questionários 
do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), recolhidos 
a partir da aplicação da avaliação do SAEB em 2019 na escola, 
e disponibilizados no site Qedu, 59% dos alunos e alunas do 5º 
ano do Ensino Fundamental e 54% dos alunos e alunas do 9º 
ano do Ensino Fundamental se consideravam negros ou pardos. 
Esse dado reforça alguns aspectos presentes no Proposta 
Curricular para o Ensino de História da rede municipal e que 
norteia a prática docente. Esse documento pode ser 
caracterizado por dois pontos: autonomia do professor e da 
professora diante da escolha dos conteúdos que irão compor o 
currículo da rede e das escolas e compromisso das escolas e do 
corpo docente com a realidade dos alunos e alunas. Em se 
tratando de uma escola com predominância da população negra 
e considerando essas possibilidades presentes na proposta 
curricular do Ensino de História, o professor organizou sua 
intervenção no trabalho com os artefatos culturais. Neste 
sentido, podemos entender que a atividade só foi possível por 
algumas condições.  
 A transferência da escola para dentro das casas e, mais 
especificamente, para o acesso da/na sala de aula ao alcance 
das mãos dos alunos e alunas por meio dos celulares e do 
Whatsapp se deu inicialmente de forma impactante. No 
entanto, essa nova situação também abriu oportunidades de se 
trabalhar mais diretamente com os artefatos culturais, aquilo 
que está disponível nas redes sociais, as produções de imagens, 
curtas, filmes, livros/vídeos, enfim, uma série de tecnologias 
produzidas para educar. Muitas dessas tecnologias não foram 
produzidas para as escolas em si, mas agora, diante da situação 
pandêmica, foram acionadas pelos professores e professoras 
para educar.  

                                                           
1 Informação disponível em: http://startab.qa.qedu.org.br/escola/31071561-
em-dr-paulo-japyassu/questionarios-saeb. Acesso em: 08 dez. 2021. 

http://startab.qa.qedu.org.br/escola/31071561-em-dr-paulo-japyassu/questionarios-saeb
http://startab.qa.qedu.org.br/escola/31071561-em-dr-paulo-japyassu/questionarios-saeb
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 Outra condição de emergência para a ação do professor 
no trabalho com os livros literários estava posta no documento 
oficial que estabelece a proposta curricular do munícipio e que 
defende o trabalho com a memória, pautando um olhar atento 
para a comunidade que compõem a escola, de tal maneira que 
o projeto de relações étnicas e raciais pode ser retomado. Os 
atravessamentos com gênero só parecem possíveis em função 
da circulação e envolvimento do professor com sua pesquisa de 
doutorado, sua presença em um grupo de pesquisa de gênero, 
sexualidade, educação e diversidade, sua dedicação a leituras 
que conduziram a um entendimento de que as discussões sobre 
as relações de gênero chamam as questões de raça, ou vice-
versa. Por último, é a condição de produção dos alunos e das 
alunas a partir do que foi proposto e como produção de 
conhecimento para que possamos colocar em discussão as 
relações entre os artefatos culturais e os processos de 
subjetivação, que é a concretização deste texto, construído 
coletivamente.  
 
Os artefatos e os efeitos nos sujeitos 
 
 Ao trabalhar o livro “Amoras” o docente buscou destacar 
dois pontos junto aos alunos e as alunas: a beleza e a 
ancestralidade. No livro, Emicida (2018) enaltece, através da 
fala de uma criança – que é sua filha – o fato de que as amoras 
mais pretinhas são as mais doces, ao passo que a menina 
conclui: “ainda bem que sou pretinha”. Uma fala pronunciada 
por uma menina negra que se reconhece não somente como 
negra, mas também como detentora de uma beleza que advém 
de uma narrativa literária. Um livro escrito por um autor negro 
que escreve um livro infantil a partir de seu pertencimento como 
negro. Podemos supor que assim como Djamila Ribeiro (2018) 
que não se via nas narrativas e imagens dos livros didáticos de 
História no seu tempo de escola, Emicida também tenha vivido 
experiência semelhante, o que levou a investir em um artefato 
cultural com outras narrativas e sujeitos. Essa construção se 
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aproxima da análise da feminista negra Patrícia Hill Collins 
(2019, p. 271) ao afirmar que são “atos de resistência, tanto 
organizados quanto anônimos”. Pois foi dedicada a analisar 
esses atos de resistência que a autora vai construir os conceitos 
de “espaços seguros” e o “vir a ter voz”. Dois conceitos que 
possibilitam pensar os atravessamentos de gênero e raça e 
também os espaços seguros que as mulheres negras 
construíram para a produção de si.  
 Para Patrícia H. Collins (2019, p. 277), “escolas, a mídia 
impressa e os meios de comunicação, agências governamentais 
e outras instituições do ramo da informação reproduzem as 
imagens controladas da condição de mulher negra”. É nesse 
desafio de vir a ter voz e romperem com os estereótipos e os 
limites impostos para as mulheres negras que Patrícia H. Collins 
chama atenção para os espaços seguros, entendidos como 
aqueles “nos quais as mulheres negras podiam analisar assuntos 
que as preocupavam livremente” (2019, p. 289). A autora 
consegue identificar três espaços seguros: a família, a música e 
a literatura. Podemos aproximar o livro de Emicida desta 
proposta, ou seja, de se constituir como um lugar seguro para 
que as meninas negras possam se identificar e vir a ter voz, a se 
produzirem. Não por acaso a filha do autor enuncia: “ainda bem 
que sou pretinha”. A expressão “ainda bem” denuncia um valor, 
já que as amoras mais doces são as mais pretinhas. Na medida 
em que ela reconhece o “ser pretinha” como um valor, ela se 
identifica e comemora ao dizer “ainda bem”.  
 A beleza do “ser pretinha” e a utilização desse artefato 
foi a forma do professor oportunizar espaço para se discutir 
questões que perpassam raça e gênero numa escola cuja 
maioria dos e das estudantes são negros e negras. Com isso ele 
busca valorizar as identidades, apontando a existência múltipla 
de corpos, jeitos e formas de se viver, buscando, com os alunos 
e as alunas um diálogo que favorecesse esta visão. Como 
desdobramento da leitura/visualização do livro/vídeo, os alunos 
e as alunas foram convidados a representarem a si e a sua 
família, refletindo sua ancestralidade.  
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 No desenho 2  abaixo, a aluna do 1º ano do Ensino 
Fundamental representou a sua família como ela a vê. Um 
desenho em que todos e todas estão com um sorriso no rosto, 
demonstrando uma certa felicidade de estarem juntos. A 
menina consegue se desenhar, colocando-se no centro do 
desenho, cercada por uma família ampla. Os corpos são de 
tamanhos e cores diferentes, o que denota um pertencimento 
a temporalidades e as diferentes tonalidades que compõe o 
pertencimento a raça desta família.    
 

 
Fonte: Projeto Relações etnicas e raciais. 

 
 Outro artefato utilizado no trabalho foi o vídeo do livro 
“Minha Mãe é Negra sim”. Já na primeira página do livro as 
crianças são apresentadas a uma situação de racismo sofrido 
por Eno, o personagem principal da história.  
 

Desde o dia que a professora de Artes disse 

a ele que pintasse a sua mãe de amarelo 

que ficava mais bonito, Eno ficou 
entristecido. Uma tristeza fininha que doía e 

doía, e ele sem saber falar porquê. Não 
havia entendido direito o porquê de a 

professora fazer aquela sugestão, quase 

                                                           
2 Optamos por não citar os nomes dos alunos e das alunas, informando 
somente o ano de escolarização. Assim, mantemos os alunos e alunas no 
anonimato, já que os desenhos foram utilizados sem que fosse solicitado a 
permissão dos pais e responsáveis, considerando que foram uma atividade do 
projeto. 
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exigência pelo tom de sua fala. (Transcrito 
do vídeo pelos autores). 

 
 Sem saber como lidar com seus sentimentos, ficando 
cada dia mais triste, Eno busca a ajuda do avô que conta ao 
menino casos e histórias a respeito da escravidão, do 
preconceito e das dificuldades que as pessoas pretas sofreram 
e ainda continuam sofrendo. Eno ganha confiança e retorna à 
escola com o orgulho e a força dos seus antepassados, pega 
seu desenho entrega-o à professora e fala do orgulho de ser 
como é: preto.  
  Ao propor a discussão com os alunos, o professor 
questionou a atitude da professora levando as crianças a 
refletirem sobre os sentimentos que aquela atitude despertou 
em Eno. Solicitou que refletissem e gravassem um áudio com 
sua opinião.  
 

“Oh tio, a professora tava errada. Ele tinha 
razão de ficar triste, mesmo”. (aluno 7 
anos). 
 
“A professora tava errada porque a mãe do 
menino era preta e não amarela” (aluna 7 
anos) 

 
 O professor pediu aos alunos e as alunas que dissessem 
se já haviam presenciado uma situação de preconceito, ao que 
todos responderam que não. É importante salientar que as 
crianças são diariamente atravessadas pelas questões de raça, 
de gênero e classe e, que muitas vezes, reproduzem 
determinadas situações que envolvem essas temáticas. Assim, 
a partir da resposta das crianças sobre não terem presenciado 
alguma situação de preconceito, um questionamento nos 
emerge: não presenciaram ou não compreendem o que seja 
preconceito? Questão paradoxal não só para as crianças, mas 
também para as/os adultos/as, uma vez que há uma 
necessidade de negar a existência do preconceito e, 
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consequentemente do racismo. Há um silenciamento dessas 
questões que afetam diretamente as pessoas negras, inclusive 
as crianças.  
 Kimberlé Crenshaw (2016), ao proferir uma palestra 
sobre a “Urgência da Interseccionalidade3” explicita que não 
“enxergar” um determinado problema é tornar esse problema 
invisível, assim, ao consideramos que o preconceito não existe, 
que o racismo não existe, essas questões deixam de ser 
problemas e de afetar a vida das pessoas. Caminhando nesse 
sentido, Djamila Ribeiro (2019) ao escrever o livro “Pequeno 
Manual Antirracista” ressalta a importância de perceber o 
racismo como um elemento estrutural e considera-lo como 
determinante nas relações, na produção das identidades, na 
elaboração dos diversos aparatos culturais. É em razão de um 
preconceito e de um racismo estrutural que atravessa a raça, o 
gênero e a classe, que meninas e meninos não se reconhecem 
negros e negras, não se veem representados nos filmes como 
princesas e príncipes, como heróis, como personagens, como 
indivíduos que podem ocupar os papeis principais das histórias, 
das novelas, dos desenhos. Por não se verem nos diferentes 
artefatos culturais, meninos e meninas não se percebem 
enquanto negros e negras, têm sua cor modificada, alterada por 
outra que não o representa e, isso, gera uma tristeza que dói, 
além de diversas questões de aceitação, reconhecimento etc. 
 Se ver nos diferentes artefatos culturais é significativo 
para a construção das identidades, inclusive de crianças negras. 
Tomemos como base as questões que surgiram ao utilizar outro 
aparato cultural, o vídeo “Uma princesa diferente?”. Nesta 
história somos apresentados à Ana, que desde o nascimento 
era chamada de princesa Aninha. Ana adorava histórias de 
princesas. Quando começa a frequentar a escola ela percebe 
que as princesas das histórias que tanto gostava eram sempre 
loiras e de pele clara, olhos claros e cabelos lisos. Começa, 
                                                           
3  Palestra proferida em 2016, disponível na página TedWomen no link: 
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersection
ality?language=pt-br. Acesso em: 15 dez. 2021. 

https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=pt-br
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?language=pt-br
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então, a desconfiar que não é uma princesa e passa a ser uma 
criança triste. A situação se agrava quando as demais crianças 
começam a debochar da menina falando que ela não é uma 
princesa. Tudo muda quando a professora leva para a sala de 
aula vários livros com princesas de todos os tipos e 
nacionalidades. Aninha então, compreende que existem 
princesas de todos os tipos e passa a ser admirada e elogiada 
pelas suas colegas.  
 A proposta de trabalho do professor para este livro focou 
na valorização da beleza de cada um e uma. Em seus áudios 
buscou refletir com as crianças acerca dos diferentes tipos de 
pessoas, procurando enfatizar a beleza que cada sujeito possui. 
Falar da beleza dos corpos, suas diferenças podem ser 
representativas para que crianças, especialmente crianças 
negras, não neguem seus corpos. De forma geral, temos sidos 
educados/as a negar os nossos corpos. Quando falamos de 
corpos de crianças negras, essa educação é ainda mais intensa. 
Nos educam a negar um corpo que não é visto, percebido, que 
não tem suas características valorizadas; negar a cor, que não 
é bem quista; negar o cabelo, cuja textura natural, não é a que 
vende, a que ocupa passarelas, a que é considerada bela. 
Negar! Essas e inúmeras outras percepções e concepções sobre 
os corpos negros são o que fazem meninos e meninas 
instituírem em si que seus corpos devem ser negados/as. 
 Assim, pensando na valorização e na representatividade 
dos corpos nos diferentes espaços e artefatos culturais, os 
alunos e alunas foram, então, convidados e convidadas a criar 
e desenhar um reino para si. Deveriam desenhar o castelo ou 
palácio onde moravam, desenhar a si mesmos neste lugar e 
nomeá-lo. 
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Fonte: Projeto Relações étnicas e raciais.  

 
 Tomamos o desenho acima, de uma aluna do 2º ano do 
Ensino Fundamental, como exemplo desta representatividade.   
No desenho a menina se representa como princesa do “Reino 
Feliz”, sobre seus cabelos cacheados ela ostenta uma linda 
coroa e, sobre seu reino um belo arco-íris confere ainda mais 
cor ao seu reino e ao seu trabalho.  Podemos refletir que que 
não apenas este livro/vídeo instigaram a estudante a 
representar-se utilizando as cores e traços que a colocam como 
uma princesa feliz em um reino com este nome. Inferimos que 
todo o trabalho realizado dentro do “Projeto Relações Étnicas e 
Raciais” da escola contribuiu para que esta e outras crianças 
pudessem se ver no lugar de princesas e príncipes, heróis e 
heroínas, e pudessem contemplar e valorizar sua beleza e 
também a beleza de sua ancestralidade e cultura. 
 
O trabalho continua 
 
 A escola na qual o projeto se desenvolveu fez a opção por 
um trabalho que rompe com o caráter festivo e celebratório que 
pouco ou nada contribui para a valorização das diferenças, 
concordando com Guacira Lopes Louro quando aponta para a 
necessidade de se avançar de “uma perspectiva de 
contemplação, reconhecimento ou aceitação das diferenças para 
outra que permite examinar as formas através das quais as 
diferenças são produzidas e nomeadas” (LOURO, 2013 p. 48).  
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 Desta forma, as professoras e professores da escola 
têm-se proposto a um trabalho cotidiano e insistente em busca 
de romper com os desafios impostos pelo preconceito e pela 
discriminação e em busca da valorização das diversidades. 
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“APRENDENDO A RESPEITAR AS PESSOAS 
INDEPENDENTE DE SUA COR, RAÇA, GÊNERO, IDADE, 

CLASSE SOCIAL”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE 
UM PROJETO DE PESQUISA QUE ENVOLVE OS 

DIREITOS HUMANOS 
 
Suzana da Conceição de Barros 

 
 

Situações 1: Uma aluna sai de casa, pois sua 
mãe estava sofrendo violência doméstica, 

cotidianamente. 
 

Situação 2: Algumas meninas de uma turma 

se autoidentificam como lésbicas, e isso, 
gera alguns conflitos, muito preconceito e 

falta de respeito em sala de aula. 
 

Situação 3: Algumas piadas racistas são 
realizadas em sala de aula, como se fossem 

apenas “brincadeiras”.  

 
Situação 4: Um menino é alvo de deboches 

e xingamentos, por causa do seu peso. 

 
 Essas são apenas algumas situações que envolvem 
corpos, gêneros, sexualidades e questões etnicorraciais que 
emergiram no ano letivo de 2019, nas minhas aulas de ciências, 
em uma escola pública no município de Rio Grande. Tais 
situações, ao contrário do que vem sendo dito por parte de 
grupos ultraconservadores, que se posicionam contra o que 
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denominam "ideologia de gênero"1 são contra as discussões 
dessas temáticas no espaço escolar, comprovam e (re)afirmam 
o quanto essas temáticas fazem parte do currículo e do 
cotidiano escolar. 
 Assim, a escola é um espaço social e cultural, em que 
questões referentes aos corpos, gêneros, sexualidades, a 
diversidade, o preconceito, se fazem presente, como 
evidenciamos nas situações trazidas no começo desse texto. 
Mas, essas questões não estão presentes apenas nas vivencias 
dos/as estudantes, elas estão presentes na escola, nos textos, 
nos filmes, nas músicas, nos livros, utilizados na sala de aula, 
bem como, nas brincadeiras, nos namoros nos corredores, 
dentre outros. Para Rogério Junqueira, “na escola, todos 
educam e todos educam para as relações sociais, etnicorraciais, 
de gênero, para a sexualidade, alteridade etc” (2014b, p. 8). 
Nesse sentido, é importante que a escola promova momentos 
de debates, discussões e pesquisa sobre temas que fazem parte 
do cotidiano dos/as alunos/as e da instituição, procurando 
enfrentar os diversos tipos de violências e preconceitos, 
adotando dessa forma uma cultura dos direitos humanos. Para 
Rogério Junqueira, 
 

A escola, ao promover a cultura dos direitos 
humanos, precisa saber identificar, prevenir 

e enfrentar situações de preconceito, 
discriminação, marginalização, exclusão e 

violência. Isso implica a necessidade de 

elaborar e implementar diretrizes, planos, 

                                                           
1 “A ideologia de gênero pode ser compreendido com uma invenção católica 
que emergiu sob os desígnios do Conselho Pontifício para a Família, da 
Congregação para a Doutrina da Fé, entre meados da década de 1990 e no 
início dos 2000” (JUNQUEIRA, 2017, s/p). Trata-se de um sintagma, 
“‘teoria/ideologia de gênero’ e suas variações espraiaram-se na forma de um 
poderoso slogan, inflamando a arena política em todos os continentes, 
catalisando, em vários contextos, manifestações virulentas contra aquilo que 
os movimentos antigênero acusam serem dispositivos de indiferenciação 
sexual, de aniquilação da família natural ou de ameaça à ordem simbólica” 
(JUNQUEIRA, 2018, p. 456). 
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projetos etc. voltados a fazer da escola um 
espaço seguro, antidiscriminatório, 

efetivamente educativo. (2014b, p. 7). 

 
 Com o entendimento de que é preciso promover um 
cultura pelos direitos humanos, acompanhada, de uma 
preocupação com as situações mencionadas no começo desse 
texto, no ano 2019, desenvolvi um projeto nas minhas aulas de 
ciências, que visava discutir sobre algumas temáticas 
relacionadas aos direitos humanos, tais como: etnicorraciais, 
gênero, corpo, sexualidade, entre outras que foram 
aparecendo, a “promoção dos direitos humanos deve ser 
elemento central da escola. A acessibilidade (em termos físicos, 
culturais, comunicacionais e atitudinais) deve ser um princípio 
organizador de todos os espaços, atividades, metodologias e 
currículos”. (JUNQUEIRA, 2014b, p. 7). 
 
Apresentando o projeto 
 
 O projeto foi intitulado “Pesquisando sobre algumas 
temáticas que envolvem os direitos humanos”, e foi aplicado em 
3 turmas de oitavo ano, durante as minhas aulas, na disciplina 
de Ciências. O projeto foi desenvolvido ao longo de todo o ano 
de 2019, e teve início em 08 de março, Dia Internacional da 
Mulher, um data marcante, pois é um dia de luta pelos direitos 
das mulheres.  
 Nesse dia, as três turmas foram reunidas, em uma sala 
da escola, durante essa atividade que intitulei de “Conversando 
sobre as conquistas e sobre as desigualdades vivenciadas pelas 
as mulheres em nossa sociedade”, tivemos a oportunidade de 
discutir sobre: o dia internacional da mulher, o movimento 
feminista, algumas conquistas das mulheres (como a Lei Maria 
da Penha, por exemplo), os tipos de violências contra mulher e 
também conversamos sobre algumas desigualdades ainda 
vivenciadas pelas mulheres (salários desiguais, cuidados com o 
trabalho doméstico etc.).  
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 Entendo que essa atividade foi de suma importância, 
pois possibilitou uma discussão sobre as questões relacionadas 
as mulheres em nossa sociedade, abrindo espaços para 
pensarmos sobre as desigualdades, violências e lutas que as 
mulheres vivenciaram e vivenciam em nossa sociedade. Para 
Maria Célia Orlato Selem “ O dia 8 de março deve ser visto como 
momento de mobilização para a conquista de direitos e para 
discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais 
ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos 
ameacem o que já foi alcançado em diversos países” (2021, 
s/p). E foi nessa sentido, que procurei desenvolver essa 
atividade, para que todos/as estudantes tivessem a 
oportunidade de conhecer as lutas que as mulheres precisaram 
e precisam travar para conseguir determinados direitos em 
nossa sociedade. Procurei mostrar que a luta precisa continuar, 
para que não percamos nenhum direito já conquistado, e para 
conseguirmos um equidade entre os gêneros. 
 Na aula seguinte, após essa atividade sobre o dia 
internacional das mulheres, apresentei o projeto, que gostaria 
de desenvolver ao longo do ano, para os/as estudantes, o 
mesmo foi aceito por eles/as.  
 O projeto tinha como objetivo discutir alguns temas 
relacionadas aos direitos humanos, pelo caminho da pesquisa 
em sala de aula, assim, desenvolvi uma proposta de trabalho, 
em que eles/as precisavam realizar pesquisas sobre o assunto 
escolhido. “A pesquisa como prática constante em sala de aula 
possibilita ao aluno expor suas curiosidades, seus interesses, 
usando-os como caminho científico para construir novos 
conhecimentos a partir dos prévios” (SANTOS; ZACCA; 
GOULART, 2012, p. 131).  
 O projeto não tinha como pretensão discutir apenas 
sobre as questões relacionadas as mulheres, resolvi abrir a 
possibilidade dos/as estudantes escolherem os temas que 
gostariam de trabalharem, chamei atenção, que gostaria que 
eles/as escolhessem temas que abordassem questões 
relacionadas aos direitos humanos, o trabalho poderia ser 
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realizado individualmente ou em grupo. Cinco temáticas foram 
escolhidas para serem trabalhadas: racismo, violência contra 
mulher, homofobia, bullying e abuso contra idoso. Entre as 3 
turmas, apareceram tivemos oito (8) trabalhos sobre o racismo, 
sete (7) sobre violência contra mulher, três (3) sobre 
homofobia, dois (2) sobre bullying na escola e um (1) sobre 
abuso contra idoso.  
 A proposta deles/as escolherem seus temas para 
desenvolver o trabalho, foi com a intenção de que eles/as 
tivessem a oportunidade de conhecer melhor sobre o assunto 
de interesse dos/as estudantes. Desse modo, compartilho das 
ideias de Ana Cláudia Tedesco dos Santos, Aline Zacca e Lígia 
Beatriz Goulart, quando afirmam que “partindo do interesse dos 
alunos, ou seja, valorizando seu pensar enquanto sujeito, este 
aprender torna-se significativo em seu cotidiano” (2012, 
p. 130). Os/As estudantes, não precisavam escolher naquele 
momento o que gostariam de trabalhar, mas apresentei um 
prazo de uma semana, para que eles/as pudessem pensar no 
tema e nos grupos com tranquilidade e responsabilidade. 
 Depois de apresentada a proposta e dos grupos 
escolherem a temática, começamos o primeiro movimento do 
projeto. Nesse primeiro momento cada grupo ou aluno/a 
deveria pesquisar sobre o tema escolhido, procurando 
compreender o que significava e envolvia o tema que estava 
pesquisando. Assim, eles/as tiveram a oportunidade de 
conhecer melhor o que é dito sobre os temas que escolheram 
para trabalhar. Nesse primeiro momento, a pesquisa era mais 
teórica, para que eles/as aprofundassem o seu conhecimento 
sobre o assunto escolhido, e compreendessem o que estava 
relacionado com o que estavam buscando pesquisar. Para 
Roque Moraes, Maria do Carmo Galiazzi e Maurivan Ramos 
 

A pesquisa em sala de aula precisa do 

envolvimento ativo e reflexivo permanente 
de seus participantes. A partir do 

questionamento é fundamental pôr em 
movimento todo um conjunto de ações, de 
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construção de argumentos que possibilitem 
superar o estado atual e atingir novos 

patamares do ser, do fazer e do conhecer 
(2021, p. 4) 

 
 E foi nesse sentido, que procurei realizar um trabalho de 
pesquisa com os/as estudantes, para que eles/as tivessem a 
oportunidade de tornar o conhecimento que os/as estudantes 
tinham sobre o tema pesquisado mais complexo, ou seja, 
superar o conhecimento atual. Assim, nesse primeiro momento, 
eles/as ampliaram o se conhecimento sobre os assuntos que 
seria trabalhados, essa etapa funcionou do seguinte modo, o 
grupo que ficou responsável por pesquisar sobre o racismo, por 
exemplo, realizou uma pesquisa sobre o tema, e procurou 
explicar o que era o racismo, pesquisaram alguns dados 
estatísticos sobre o racismo e pesquisaram sobre leis que 
envolvem o racismo. O mesmo foi realizado com os grupos que 
escolheram outros temas.  
 No final no bimestre, os grupos deveriam entregar, um 
trabalho escrito, apresentando o que tinham descoberto sobre 
o tema pesquisado. A seguir trago alguns fragmentos do que 
os/as estudantes entregaram, depois de realizar a pesquisa: 
 
O racismo consiste no preconceito e na discriminação com base 
em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre 
os povos. Muitas vezes toma a forma de ações sociais, práticas 
ou crenças, ou sistemas políticos consideram que diferentes 
raças devem ser classificadas como inerentemente superiores 
ou inferiores com base em características, habilidades ou 
qualidades comuns herdados. (Grupo 8). 
O bullying pode ser definido como a prática de atos violentos, 
intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa. Esse ato 
pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Uma 
pesquisa da ONU mostra que metade das crianças e jovens no 
mundo já sofreram bullying, e, uma pesquisa do MEC (Ministério 
da Educação) indica que um a cada dez estudantes no Brasil 
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são vítimas de bullying. (Grupo 1). 
Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada 
no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 
privado. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram 
espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no 
Brasil, enquanto 22 milhões (37,1%) de brasileiras passaram 
por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi 
necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% 
ocorreram no ambiente doméstico. (Grupo 9). 
A homofobia significa a repulsa ou preconceito contra a 
homossexualidade e/ou o homossexual. No Brasil, a cada 16 
horas é registrado uma morte por homofobia. Estudos apontam 
que entre 1963 e 2018, 8.027 pessoas foram assassinadas no 
Brasil, em razão da orientação sexual ou da identidade de 
gênero. (Grupo 11). 
Este trabalho apresenta dados sobre o abuso contra idoso, o 
qual é definido pela OMS como um ato único e repetido, ou falta 
de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento 
onde existe uma expectativa de confiança, que cause dano ou 
sofrimento a uma pessoa idosa. Dessa forma a violência contra 
a pessoa idosa está se tornando cada vez mais frequente. 
(Grupo 1). 
 
 Ao observar os fragmentos dos trabalhos dos/as 
estudantes, evidenciamos que o primeiro movimento da 
pesquisa, possibilitou que eles/as compreendessem o 
significado de determinadas palavras, tais como: violência, 
homofobia, racismo, bullying, permitindo que os/as estudantes 
evidenciassem o quanto esses temas, estão envolvidos com 
discriminação, violência (física, psicológica, patrimonial, sociais 
etc.). Muitos trabalhos apresentaram dados estatísticos, que 
atuavam como uma forma de marcar e demarcar o quanto a 
violência está presente nos temas escolhidos para serem 
trabalhos em sala de aula. Além disso, alguns trabalhos também 
apresentaram as leis que estão envolvidas com as suas 
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temáticas, como a lei Maria da penha, por exemplo. 
 Ler e escrever sobre os temas, possibilita, que os/as 
estudantes, tornem mais complexo o conhecimento que 
possuem sobre alguns temas sociais, permitindo com que 
eles/as possam questionar-se sobre alguns modelos 
hegemônicos em nossa sociedade, e para que possam desejar 
lutar por uma sociedade mais equitativa.  
 Essa primeira parte do projeto foi desenvolvida ao longo 
do primeiro bimestre, depois dos grupos entregarem as 
pesquisas, realizamos uma roda de conversa para que os/as 
alunos/as realizassem a leitura e discussão de todos os 
trabalhos, assim todos/as tiveram a oportunidade de conversar 
sobre as suas descobertas. Além disso, nesse momento, foi 
lançada a segunda parte do projeto, que consistia em uma 
entrevista. Cada grupo, dentro do seu tema, deveria montar 
questões e realizar uma entrevista, com uma pessoa que já 
tivesse vivenciado algum tipo de violência, discriminação ou 
preconceito envolvendo a temática do trabalho, é importante 
salientar, que nem todos os grupos conseguiram uma pessoa 
para entrevistar, esses grupos trouxeram relatos de pessoas, 
que já tinham vivenciado algum tipo de violência, e que 
postaram na internet. Cabe ressaltar que tanto as entrevistas 
como os relatos abordavam o tema que o grupo estava 
pesquisando. Gostaria de chamar atenção para o fato, de que 
nenhum grupo identificou as pessoas que foram entrevistadas, 
assim eles/as entregaram apenas as questões e as respostas 
para professora, as informações que poderiam identificar os/as 
entrevistados/as, não foram apresentadas, essa foi uma forma 
de garantir o anonimato de quem estava participando do 
trabalho. 
 A seguir apresento partes das entrevistas realizadas 
pelos/as estudantes. 
 
Na entrevista fizemos 3 questões: 
1- Ele era sempre agressivo? Não, ele só ficava bravo e um 
pouco agressivo quando tinha ciúmes ou em nossas discussões. 
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2- Como foi passar por esse violência? Muito ruim, é um trauma 
que vou ter pelo resto da vida. 
3- Qual foi a pior parte? Quando ele saiu e me deixou sozinha 
pedindo socorro, achei que iria morrer. (Grupo 3). 
 
Em outro momento fizemos uma entrevista com alguém que já 
tivesse sofrido com isso, e então chamamos uma amiga lésbica 
e fizemos algumas perguntas a ela. Ela falou que já escutou 
muitas coisas negativas de desconhecidos e de familiares. Ela 
contou que quando se assumiu lésbica, aos 12 anos, os 
comentários negativos os incomodavam, no entanto hoje já não 
os afeta. (Grupo 4). 
 
Entrevistamos uma mulher que foi agredida pelo ex-marido, ela 
resolveu se separar depois que foi gravemente ferida. No 
entanto, logo após pedir a separação ele voltou a ir atrás dela, 
e ela foi protegida pela lei Maria da Penha, com isso o agressor 
foi preso, e depois disso ele não procurou mais a vítima, que 
hoje está novamente casada. (Grupo 6). 
 
Nós fizemos 3 perguntas para ele responder e ele respondeu as 
seguintes questões : 
1° você já sofreu racismo? De quem?, Resposta: sim, já sofri 
racismo dos meus próprios amigos. 
2°Que tipo de coisas eles faziam ? Resposta: eles faziam piadas 
sobre minha cor e tiravam sarro da minha casa. 
3°O que você fez para eles pararem de praticar o racismo? 
Resposta: um certo dia eu falei com eles sobre o racismo e o 
que eles estavam fazendo era errado, aí eles pararam com as 
piadas e brincadeiras de mau gosto. (Grupo 7). 
 
 Olhar as narrativas presentes nas entrevistas, nos 
provoca a pensar na importância de ouvir o outro, já que 
possibilita aos/às estudantes um contato com as experiências 
de outras pessoas, provocando um pensar e repensar sobre as 
temáticas trabalhadas, constituindo dessa forma sujeitos 
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capazes de questionar uma sociedade injusta e preconceituosa.  
 E nesse sentido, entendo que ao realizar essa atividade 
os/as estudantes tiveram a oportunidade de refletir sobre 
algumas desigualdades, preconceitos e violências presentes em 
nossa sociedade, a partir das histórias de outros sujeitos, tendo 
oportunidade de construir outros modos de pensar essas 
temáticas. Assim, trabalhos escolares como esse, abrem 
brechas para que os/as estudantes, sintam-se interessados a 
lutar por uma sociedade mais inclusiva. Nesse sentido, entendo 
que a escola deve ser “um local onde podemos buscar inventar 
formas de conviver, ensinar, aprender, em favor da reinvenção 
e a dignificação da vida. A democracia e a educação de 
qualidade dependem disso.” (JUNQUEIRA, 2014b, p. 7). 
 Uma questão que gostaria de ressaltar vinculada as 
entrevistas, é que muitos dos preconceitos, violências e 
discriminação, que foram narrados pelos/as entrevistados/as 
foram sofridos no ambiente escolar, como podemos evidenciar 
a seguir: 
 
Quando eu era pequena me chamavam de nega macaca na 5ª 
ou 6ª série escolar. Mas até hoje se entro em uma loja sinto 
que as pessoas olham diferente principalmente quando estou 
com meu esposo deve ser porque ele é loiro. (Grupo 10). 
 
No dia em que fomos fazer a entrevista, o entrevistado estava 
tranquilo, comecei perguntando como aconteceu, ele me 
explicou que os colegas da sala dele não gostava dele pois ele 
era negro, que ele não podia fazer trabalho em grupo, nem 
sentar perto dos outros na hora do intervalo, muito menos 
quando tinha palestra (Grupo 18). 
 
Na nossa entrevista a pessoa que entrevistamos sofreu bullying 
verbal e físico, por usar óculos, sendo chamado de 4 olhos. E 
por usar aparelho dental, sendo chamado de boca de lata e 
sendo agredido por causa desses fatores fisicamente. Ele 
procurou ajuda falado com a escola e com os pais e após um 
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tempo conseguiu com que parasse de ser ofendido e violentado, 
mas ele ficou com medo de sofre novamente tal agressão. 
(Grupo 19). 
 
 Esses relatos me fazem pensar o quanto a escola produz 
e reproduz aquilo que acontece em nossa sociedade e por isso 
podemos afirmar que a escola também acaba sendo um espaço 
de discriminação. Segundo, Junqueira: 
 

tratamentos preconceituosos, medidas 

discriminatórias, ofensas, constrangimentos, 

ameaças e agressões físicas ou verbais são 
uma constante na rotina escolar de um sem-

número de pessoas, desde muito cedo 
expostas às múltiplas estratégias de poder e a 

regimes de controle e vigilância.” 
(JUNQUEIRA, 2014a, p. 10). 

 
 Nesse sentido, é muito importante criarmos espaços 
para os/as estudantes possam discutir sobre esses temas, a fim 
de ampliar as experiências desses sujeitos, possibilitando quem 
eles repensem e enfrentem tanta desigualdade e discriminação 
que existe em nossa sociedade, talvez discussões como essas 
possibilitem a construção de uma sociedade menos 
discriminatória.  
 As entrevistas foram realizadas ao longo do segundo 
trimestre, sendo entregues para professora em uma data 
específica. Depois que essa etapa foi concluída, chegou o 
momento de conversarmos sobre a terceira e quarta etapa do 
trabalho de pesquisa, que foi realizado ao longo do terceiro 
trimestre.  
 Nessas últimas etapas, os/as alunos/as tiveram dois 
desafios. Primeiramente, solicitei que eles/as entregassem um 
texto refletindo sobre o que aprenderam ao longo da realização 
do trabalho, a fim de que eles/as parassem para pensar em 
todos os movimentos que realizaram. Esse movimento foi bem 
interessante, pois eles/as tiveram a oportunidade de pensar nas 
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experiência que vivenciaram ao longo do projeto, ou seja, nesse 
momento eles pararam para pensar no que sentiram, como 
foram tocados pelas entrevistas, o que aprenderam, quais suas 
atitudes em relação a temática trabalhada. A seguir, podemos 
evidenciar algumas reflexões realizadas pelos/as estudantes.  
 
Com base na entrevista, concluímos assim que a diversidade é 
importante, pois sem ela o mundo seria repetitivo, e que 
devemos ter cuidado com o que dizemos, pois uma simples 
'brincadeira' ou crítica não construtiva pode machucar 
as outras pessoas. (Grupo 1). 
Levando em consideração esses aspectos, cabe ressaltar que é 
atribuição de todas os órgão mantenedores, das famílias e das 
políticas públicas sociais cuidarem das pessoas idosas, para 
que elas tenham uma vida digna. (Grupo 2). 
Chegamos a apenas uma conclusão, o amor do mundo está 
esfriando, está se tornando difícil aceitar a opinião dos outros, 
mesmo que não tenha nada haver com vida delas, as pessoas 
se sentem incomodadas pelos gostos dos outros, e por querer 
opinar sobre o que ou quem as vítimas devem gostar. 
Infelizmente as vítimas perdem o amor próprio, as pessoas que 
sofrem com isso, normalmente desenvolvem uma baixa auto 
estima. Hoje em dia as pessoas estão mostrando 
dificuldades enormes em praticar empatia e respeito. 
(Grupo 4). 
Em nossa opinião é muito triste sabermos que ainda há pessoas 
que são capazes de julgar uma pessoa pela cor de sua pele. 
Ninguém é melhor ou superior a ninguém. É preciso 
haver uma mudança, pensamos que as pessoas deverão 
ter mais respeito pelo próximo através de mudanças de 
comportamento aprendendo a respeitar todas as 
pessoas independentes de sua cor, raça, gênero e 
dando-lhes a oportunidade de conviver em uma 
sociedade melhor. (Grupo 10). 
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 Nesses fragmentos evidenciamos o quanto os/as 
estudantes discutiram sobre os preconceitos, discriminações, 
falta de empatia e respeito, ou seja, eles/as pensaram e 
repensaram sobre as desigualdades e as violências (desde 
piadas, falta de cuidado com o idoso, xingamentos e violência 
física) que ocorrem em nossa sociedade. Assim, entendo que o 
trabalho possibilitou que eles/as vivenciassem uma experiência 
particular, pessoal e contingente, pois cada um foi tocado ou 
não de algum modo ao pesquisar sobre o seu tema. Para Jorge 
Larrosa, 
 

A experiência, a possibilidade de que algo 
nos aconteça ou nos toque, requer um gesto 

de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer 

parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar, olhar 
mais devagar, e escutar mais devagar; 

parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a 

opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 

olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos 

outros, cultivar a arte do encontro, calar 
muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço (2015, p. 25). 

 

 Sendo assim, entendo que o trabalho de reflexão, pode 
ser compreendido como um gesto de interrupção, um momento 
de para pensar, escutar, sentir e de suspender o automatismo, 
sobre o que tinham feito ao longo do ano, sobre o que 
escutaram na entrevista e sobre o que aprenderam com o 
trabalho. 
 Depois de realizarmos esse momento de reflexão, 
partimos para a última etapa do nosso projeto, a divulgação do 
trabalho que realizamos todo o ano para a comunidade escolar, 
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para tanto montamos um pôster artesanal com os seguintes 
passos: Introdução (em que apresentavam o tema, trazendo 
conceitos, alguns dados estatísticos e leis sobre a temática), 
metodologia (todas etapas que foram realizadas ao longo do 
ano), dados (apresentaram a entrevista que foi realizada, sem 
nenhuma identificação) e por último as considerações finais 
(apresentaram as suas reflexões sobre o trabalho). Todos/as 
entregaram os trabalhos escritos para a professora, que digitou 
e padronizou os textos. Depois cada grupo montou o seu pôster, 
do modo que consideraram melhor.  
 Os pôsteres foram expostos na mostra cultural da 
escola, assim todos/as da comunidade escolar tiveram a 
oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelos/as 
estudantes ao longo do ano. A seguir apresento algumas fotos 
que mostram os pôsteres montados pelos/as estudantes. 
 

  
Fonte: Arquivo pessoal, 2019 

 
 Além da exposição na mostra cultural, também fizemos 
uma apresentação dos pôsteres em sala de aula, para que 
todos/as tivessem a oportunidade de conhecer o trabalho uns 
dos outros, e discutirem sobre a importância do trabalho 
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realizado, sobre as aprendizagens e também sobre a 
importância de lutarmos por uma sociedade mais justa e 
igualitária. 
 
Enfim!!! 
 
 Realizar um projeto de pesquisa sobre os temas que 
envolvem corpos, gêneros, sexualidades, etnicorraciais, 
violência contra idoso, bullying etc, é de extrema importância, 
pois possibilita que os/as estudantes aprofundem o seu 
conhecimento em relação as temáticas, e principalmente 
compreendam que todos/as os sujeitos devem ter o direito de 
viver em um sociedade, de forma livre e digna, sem vivenciar 
discriminação, preconceitos e violências, em decorrência da sua 
cor, gênero, classe social, desejos e prazeres, etc. Sendo assim, 
todos os sujeitos devem ser assegurados pelos direitos 
humanos, segundo a declaração dos direitos humanos, “todo 
ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” (2021, s/p.).  
 Nesse sentido, a escola pode ter um papel de destaque 
nessas discussões, pois possibilita a constituição de sujeitos que 
percebam a importância do respeito ao próximo independente 
de sua raça, cor, sexo, língua, idade, classe social etc., 
contribuindo para o rompimento de ideias e atitudes 
preconceituosas, discriminatórias e violentas.  
 O trabalho realizado ao longo de 2019, abriu algumas 
brechas, para que os/as estudantes aprofundassem o seu 
conhecimento sobre assuntos pesquisados, problematizassem 
seus modos de pensar, agir e de ser nesse mundo e 
repensassem algumas posturas frente a essas temáticas.  
 Compreendendo que a construção de um trabalho de 
pesquisa em sala de aula contribuiu para que as discussões 
sobre esses temas fossem significativas para os/as estudantes, 
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e principalmente não se tornassem discussões estanques ao 
longo do ano, ao desenvolvermos um projeto de pesquisa, com 
etapas a serem seguidas conseguimos com que as discussões 
dessas temáticas, relacionadas aos direitos humanos, fossem 
conduzidas de forma sistemática; ou seja, ao longo de diversos 
momentos do ano letivo.  
 Além disso, trabalhar com pesquisa em sala de aula, 
possibilita que o/a aluno/a atue como produtor de seu 
conhecimento, enquanto que o/a professor/a atue como um 
mediador que atua ajudando o/a estudante na construção do 
conhecimento. “Ao inserirmos a pesquisa nas práticas 
educativas estamos proporcionando momentos de 
aprendizagem através de construções interativas com a 
participação dos alunos e do professor, ambos agentes de 
conhecimentos” (SANTOS; ZACCA; GOULART, 2012, p. 130).  
 É importante salientar que nem sempre é fácil conduzir 
projetos como esses ao longo do ano, pois além de discutirmos 
esses assuntos em nossas salas de aula, ainda precisamos 
cumprir com os conteúdos “ditos” ou construídos como próprios 
da disciplina de Ciências. Porém, considero de suma 
importância que assuntos relacionados ao nosso cotidiano 
façam parte do currículo escolar, pois quanto mais nos 
aproximarmos das experiências vivenciadas pelos/as 
estudantes, mais o ensino torna-se contextualizado e vinculado 
as questões que ocorrem em nossa sociedade.  
 Embora o projeto tenha sido realizado em meio a 
disciplina de ciências, o mesmo não teve como pretensão 
discutir sobre essas temáticas apenas pelo viés biológico, pois 
entendo que essas temáticas estão envolvidas com diversas 
áreas do conhecimento (psicologia, educação, medicina, 
biologia, geografia etc.). Além disso, entendo que tais temáticas 
são produzidas em meio a questões sociais, culturais, politicas 
e históricas, e muitas vezes atravessadas por situações de 
discriminação e violência.  
 Nesse sentido, se entendo que essas questões foram 
construídas baseadas em desigualdades, violência e 
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preconceito, é de suma importância trabalharmos essas 
temáticas na escola, procurando romper com esse modelo 
hegemônico e discriminatório, possibilitando uma reconstrução, 
de uma sociedade que tenha como premissa empatia e respeito 
pelo próximo. Assim, debater esses temas na escola é uma 
forma de tentar construir um sociedade que se faça cumprir a 
declaração dos direitos humanos.  
 Nesse sentido, entendo que o projeto relatado nesse 
texto, possibilitou aos/às estudantes momentos de pararem 
para pensarem sobre as temáticas relacionadas aos corpos, 
gêneros, sexualidades, raça-etnia, bullyng, racismo, faixa 
etária, classe social etc., através de um movimento de pesquisa 
sobre os temas abordados, sobre a escuta dos/as 
entrevistados/as e dos colegas quando apresentavam seus 
trabalhos e principalmente através dos momentos destinados a 
pensar sobre o que aprenderam.   
 Enquanto professora, entendo que o trabalho de 
pesquisa desenvolvido ao longo de todo ano, abriu brechas para 
que alguns/algumas alunos/as repensassem suas posturas e 
atitudes diante de temas tão importante de serem abordados 
na atualidade, e principalmente compreendo que trabalhos 
como esses acabam envolvendo os/as estudantes de forma a 
possibilitar a construção de uma sociedade mais justa, 
igualitária e com menores índices de violência. 
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