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APRESENTAÇÃO 

 

   

 A Universidade Federal do Rio Grande – FURG, através do Grupo de Pesquisa 

Sexualidade e Escola - GESE, objetivando problematizar as temáticas da diversidade sexual e 

de gênero, as relações étnico-raciais, as configurações familiares, os prazeres, os desejos, as 

doenças sexualmente transmissíveis, a Aids... com profissionais da educação da rede pública e 

licenciandos/as, a fim de que os/as mesmos/as possam trabalhar com a diversidade de gênero, 

sexual e étnico-racial, com a equidade de gênero, com o enfrentamento ao sexismo, racismo e 

à homofobia e às formas de discriminação e de violência contra as mulheres, gays, lésbicas e 

transgêneros, bem como com a defesa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de 

jovens e adolescentes, no ano de 2014, realizou o curso Gênero e Diversidade na Escola – 

GDE, em suas duas modalidades: aperfeiçoamento e extensão. 

 Esse Caderno de Resumos contém os trabalhos apresentados no Seminário Integrador 

do GDE, intitulado “    ndo  a       a a     o o  o da Edu a  o  a a a    ualidad  ,  u  

 oi   ali ado no dia    d  no     o, na  ni    idad    d  al do  io G and  -    G, no 

  DE  -   ,  a  u   a   i o ,     io G and           in  io        nta a ati idad  

 inal do   o  to d   o  a  o d    o i  ionai  da  du a  o  inan iado   lo  ini t  io da 

Edu a  o,  o    io da      ta ia da Edu a  o  ontinuada,  l a  ti a  o, Diversidade   

 n lu  o, no    ito do   o  a a   a il      o o o ia, do Plano Nacional de Cidadania e 

Direitos Humanos de LGBT e do Plano Nacional de  ol ti a  a a a   ul        . 

   o  ani a  o do    in  io  nt   ado   a da   a  ad    a      n a d  todo  a   u  

 n i u    a  a t o a d  id ia , a  di  u        a  a til a d   on   i  nto ,  ont i uindo  a a 

a  on t u  o d  u a    ola  ai   lu al. 

 

Rio Grande, 27 de novembro de 2014. 

 

 

Profª. Drª. Paula Regina Costa Ribeiro 

Coordenadora do GESE 

  



 
 
 
 
 

4 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

SUMÁRIO 

 

 

PROBLEMATIZANDO GÊNERO E CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS................................................................................................ 

 

Adriana da Silva Ferreira 

Rosimere Hartwig 

Graziela Rinaldi da Rosa Rosa 

Giovani Garcia 

Avelino da Rosa Oliveira 

 

 

12 

 

CONSTITUINDO SUJEITOS EM MEIO A DIVERSIDADES............................................... 

 

Adriana Fredo Elles  

Valdirene Maria Pioner da Silveira 

 

13 

 

GÊNERO E SEXUALIDADE NAS MÚSICAS.......................................................................... 

 

Amanda Machado Barbosa 

Ronan Moura Franco 

Ketelin Monique Cavalheiro  

 

15 

 

SOMOS DE QUE COR?............................................................................................................... 

 

Amanda Gabriela Zanella 

Giovani Garcia 

 

17 

 

SER DIFERENTE É NORMAL!................................................................................................. 

 

Amanda Gabriela Zanella 

Ederson Rocha 

 

19 

 

POR UMA ESCOLA QUE RESPEITE A DIVERSIDADE: REFLEXÕES INICIAIS......... 

 

Ana Gabriela da Silva Vieira 

José Carlos Marujo 

Dirlei de Azambuja Pereira 

Avelino da Rosa Oliveira 

 

21 

 

REFORÇANDO VALORES ATRAVÉS DA ARTE................................................................. 

 

Andréia Beatriz Schwinn Dias 

Danielli Freitas 

 

23 

 



 
 
 
 
 

5 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 

FUTEBOL FEMININO ESCOLAR EM PIRATINI E AS RELAÇÕES DE GÊNERO....... 

 

Angela Alves dos Passos 

Graciele de Ávila Vaz 

Daiquel Einhardt Oliveira 

 Stael Palivorda 

Jaqueline Dutra Ortiz 

Rosana da Silveira Manetti 

Ligiana Lopes Carvalho 

Claudia da Rosa Gomes Chies 

 

 

25 

 

I MOSTRA CULTURAL DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO............................ 

 

Caroline Amaral Amaral 

Paula Regina Costa Ribeiro 

 

27 

 

PAPO COM A GALERA.............................................................................................................. 

 

Ciliane Escobar 

Amanda Zanella 

 

29 

 

DIVERSIDADE SEXUAL, QUESTÕES DE GÊNERO E HOMOFOBIA............................. 

 

Cláudia Valeria Barbosa Fagundes 

Edemara dos Santos Pinto 

Eliani Margareth Rodrigues Alves Ramos 

Geisel Nara Araujo Collares
 
dos Santos 

Iara Maria Oliveira Martins 

Isadora Rodrigues
 
Alves Ramos 

Lorena Madeira
 
Antunes 

Priscila Rodrigues 

Rosiane de Lima Dalmagro 
 

 

31 

 

CONEXÕES: INTERAÇÕES ENTRE SAÚDE, JUVENTUDES E SEXUALIDADES..... 

 

Claudia Penalvo 

Sandro Ka 

 

33 

 

VAMOS FALAR SOBRE COTAS PARA NEGRAS/OS NAS UNIVERSIDADES: E 

AGORA?......................................................................................................................................... 

 

Cristiane Barbosa Soares 

Fabiane Ferreira da Silva 

 

 

35 

 



 
 
 
 
 

6 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 

QUEBRANDO BARREIRAS....................................................................................................... 

 

Débora Bittencourt Marques 

Edemara dos Santos Pinto 

Eliani Margareth Rodrigues Alves Ramos 

Geisel Nara Araujo Collares dos Santos 

Isadora Rodrigues
 
Alves Ramos 

 

 

38 

 

(DES) CONSTRUINDO GÊNERO: REFLEXÕES SOBRE SEXUALIDADE E 

DIVERSIDADE NA ESCOLA.................................................................................................... 

 

Elisane Franz 

Josoé Lopes 

Graziela Rinaldi da Rosa 

 

 

40 

 

DIÁLOGOS SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL COM UMA TURMA DE EJA DA 

ESCOLA FRANÇA PINTO: PROMOVENDO O RESPEITO E DESMISTIFICANDO 

MARCADORES SOCIAIS.......................................................................................................... 

 

Évelin Pellegrinotti Rodriguês 

Vagner Viera de Souza 

 

 

 

42 

 

FUTEBOL: ALEGRIA E FESTA OU ESPAÇO DA INTOLERÂNCIA?.............................. 

 

Fernando de Lima Nunes 

 

44 

 

NENHUMA TONALIDADE SERÁ MAIOR QUE NOSSA TOTALIDADE......................... 

 

Franciele Caroline Fernandes Ramos 

Thamires Visintainer Belmont 

Lidiane  Kelling 

 

 

46 

 

DIVERSIDADE: ESTIMULANDO NOVOS OLHARES......................................................... 

 

Gisele Morales 

Jocelaine Ferreira 

 

48 

 

ESCOLA UNIDA CONTRA O PRECONCEITO: APRENDENDO COM AS 

DIFERENÇAS............................................................................................................................... 

 

 

 

Graciela Quintana Saalfeld 

Leila Gularte de Farias 

 

 

 

49 

 

 



 
 
 
 
 

7 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

AS REPRESENTAÇÕES DAS DIVERSIDADES DE UMA SALA DE AULA...................... 

 

Hélen Giorgis 

Adriana Pereira Cardoso 

Aline Giorgis 

Paulo Roberto Cardoso 

 

51 

 

O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE – CRDH/FURG  

PROMOVENDO CONHECIMENTO NA ÁREA DA SEXUALIDADE HUMANA PARA 

ADOLESCENTES DOS 6° ANOS NA E.E.E.M. DR. JOSÉ MARIANO DE FREITAS 

BECK - CIEP, RIO GRANDE, RS.............................................................................................. 

 

Isabel Cristina Mendes Braga 

Renato Duro Dias 

Larissa Oliveira 

 

 

 

 

 

53 

 

SEXUALIDADE: ADULTOS INFORMADOS, JOVENS EDUCADOS................................ 

 

Jairo Antônio da Silva 

Marcelo  Ohlweiler 

 

55 

 

 

FESTA DA PRIMAVERA............................................................................................................ 

 

Jane Marguere de Oliveira Leite 

Maria Eugenia Caneda Pêgas 

 

58 

 

PROBLEMATIZANDO O PRECONCEITO DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Janine Corrêa Gomes 

Karoline Schwartz Marques 

Valéria Santos Meyer 

Graziela Rinaldi da Rosa 

 

60 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO DAS TEMÁTICAS DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

NAS SÉRIES INICIAIS................................................................................................................ 

 

Jocieli Bezerro Brayer 

Lisiane de Lima 

Patrícia Trindade 

 

 

63 

 

TUDO BEM SER DIFERENTE................................................................................................... 

 

Alice Andreia Nunes 

Amanda Machado Barbosa 

Fabiane Ramos de Abreu 

Joicemara Abreu 

Juliana Mohamad Delgado 

 

65 

 



 
 
 
 
 

8 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 

SEXUALIDADE À FLOR DA PELE.......................................................................................... 

 

Larissa Hellwig 

Marlozi Bubolz 

Tatiana Sena 

 

67 

 

CONSCIENTIZAÇÃO: RESPEITO A DIVERSIDADE.......................................................... 

 

Liana Barcelos Porto 

 

69 

 

DISCUTINDO DIVERSIDADE DE GÊNERO COM ALUNOS/AS DO TERCEIRO ANO 

DAS SÉRIES INICIAIS................................................................................................................ 

 

Lidiane Kelling 

Franciele Ramos 

ThamiresVisintainer Belmont 

 

 

70 

 

GÊNERO? QUE BICHO É ESSE?.............................................................................................. 

 

Andréa Saraiva Nunes Manske 

Iara Márcia Tassinari Cabral 

Lidiane Zilli de Azeredo 

Valquiria Pereira de Oliveira 

Maria Roselei dos Santos Silveira 

 

 

72 

 

COMPREENDENDO AS DIFERENÇAS DE GÊNEROS ATRAVÉS DO FILME 

NARRADORES DE JAVÉ: O QUE ESTAS NARRATIVAS NOS TRAZEM?..................... 

         

Louise Pires Souza 

 

 

75 

 

TRABALHANDO GÊNERO E DIVERSIDADE COM CRIANÇAS...................................... 

 

Luana Kerstner Schiavon 

Graziela Rinaldi da Rosa 

 

77 

 

CASAS E CASTELOS!................................................................................................................. 

 

Ângela Inês Paiva de Lima 

Luciene Saraiva Nunes 

 

79 

 

LA IMAGEN SOCIAL DE LA MUJER EN LA EDAD DE ORO............................................ 

 

Lurima Estevez Alvarez 

Elisabeth Brandão Smichdt
 

 

81 

 

 



 
 
 
 
 

9 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 

GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA: APRESENTANDO O CURSO - POLO RIO 

GRANDE/RS............................................................................................................................. ..... 

 

Maria Teresa Nunes 

Ana Luiza Chaffe Costa 

Paula Regina Costa Ribeiro 

Raquel Pereira Quadrado 

 

 

84 

 

DISCUTINDO TEMÁTICAS SOBRE HOMOFOBIA E RACISMO COM 

ADOLESCENTES, ATRAVÉS DE OFICINAS......................................................................... 

 

Mariele de Cristo Rios 

Maria Hilda Pinheiro Vogado Panciera 

Nadia Maria da Silva Rodrigues 

Isabel de Lara 

Rita Cristina Gomes Galarça 

Vanussa Daiana Aires Charão 

 

 

 

86 

 

PAPO JOVEM – SEXUALIDADE E PREVENÇÃO - MULTIPLICANDO 

SABERES....... 

 

Marta Helena Flôres de Almeida 

 

87 

 

ADOLESCÊNCIA, TEMPO DE DESCOBERTAS!.................................................................. 

 

Michele Borba Müller 

 

89 

 

MARCAS DE GÊNEROS, NAS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL............................................................................................................................. ......... 

 

Míriam Couto Ferreira 

Sílvia Elisângela Vargas 

Lucas Cardoso Martins 

Dinah Quesada Beck 

 

 

 

92 

 

KAINGANS NA ESCOLA........................................................................................................... 

 

Eliane K. Florencio 

Odete das Neves Krüger 

 

94 

 

PRETINHA, MINHA BONECA.................................................................................................. 

 

Paula Ernestina Leal de Oliveira Cardoso 

 

97 

 



 
 
 
 
 

10 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 

TRABALHANDO A SEXUALIDADE A PARTIR DAS INDAGAÇÕES DOS 

ESTUDANTES.............................................................................................................................. 

 

Peterson Fernando Kepps Silva 

Lavínia Schwantes 

 

 

99 

 

PROBLEMATIZANDO QUESTÕES SOBRE RACISMO E BODY MODIFICATION E 

CONHECENDO UM POUCO SOBRE A CULTURA AFRO COM A BONECA 

ABAYOMI ATRAVÉS DE OFICINAS...................................................................................... 

 

Rita Cristina Gomes Galarça 

Vanussa Daiana Aires Charão 

 

 

 

101 

 

EDUCANDO O OLHAR PARA VIVENCIAR O RESPEITO MÚTUO................................. 

 

Sandra Mara Pinheiro 

Ciliane  Dornelles Escobar 

Lucimara Rosado Chaves 

Verlaine Oliveira Pavão 

 

103 

 

PROBLEMATIZANDO O DISCURSO REFRENTE A REPRODUÇÃO NOS ANOS 

INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA......................................................................................... 

 

Sheila Peres 

Priscila
 
Paiva 

 

 

106 

 

CIRCULANDO SABERES ENTRE MULHERES DA EJA - PARA TODAS....................... 

 

Tatiana Meirelles 

Tatiana Parenti 

 

108 

 

MEU GÊNERO NÃO SE DEFINE POR ADEREÇOS E VESTUÁRIO!............................... 

 

Thamires Visintainer Belmont 

L. Kelling 

F. F. Ramos 

 

110 

 

PERCEPÇÕES DOS ADOLESCENTES SOBRE SEXUALIDADE E GÊNERO................. 

  

Vanussa Daiana Aires Charão 

Fabiane Ferreira da Silva 

 

112 

 

COR DE PELE............................................................................................................................... 

 

Vera Lúcia Maciel Lima 

Valdirene Maria Pioner da Silveira 

 

115 

 



 
 
 
 
 

11 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 

SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR ............................................................... 

 

Leila Bianchi 

Melicia Souza 

Vanessa Eichkoff 

 

118 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 

12 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

PROBLEMATIZANDO GÊNERO E CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

Adriana da Silva Ferreira, adrianamulhergato@gmail.com; 

Rosimere Hartwig,
 
rosehartwig71@gmail.com; 

Graziela Rinaldi da Rosa Rosa, grazielarinaldi@furg.br  

 

Palavras-chave: Educação. Diversidade. Relações Étnico-raciais. Gênero.      

Objetivo 

 Discutir as representações de gênero presente na nossa  sociedade,   problematizando 

as atividades Diárias realizadas na escola solicitando que falem sobre os brinquedos que mais 

gostam,  relacionada com as atividades, oportunizar um espaço onde possam brincar de que 

gostam com os brinquedos que tinham ali. Essa integração fez com que os/as acadêmicos e 

professores/as problematizasse as questões de gênero. Buscou  discutir as relações étnicos 

raciais nas escolas,  as implementações de ações   que visem a desconstrução e preconceito 

que se fazem presente no cotidiano escolar, para assim melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula considerando a categoria de gênero.   

Temática e revisão bibliográfica 

 O foco inicial foi desenvolver uma oficina em torno das temáticas raça, etnia, gênero  

e sexualidade , e nesse sentido agregar em praticas pedagógicas a análise de propagandas 

infantis, que estão ensinando modos de  ser e de estar no mundo.  Pensar gênero na escola, 

ainda é um problema a ser discutido. Necessita-se de formação de professores que envolva 

essa temática, bem como inserir a categoria de gênero nos currículos e práticas escolares. 

A maioria dos profissionais de educação não teve a oportunidade de 
realizar de maneira sistemática, leituras a respeito da dinâmica das 

relações raciais e do combate ao racismo na sociedade brasileira, 

nessa trajetória, acabam por trazer em suas falas e praticas, 
referenciais do senso comum sobre as desigualdades entre negros e 

brancos na sociedade brasileira, educação anti-racismo abertos pela lei 

federal (BRASIL, 2005, p. 82). 

 

Conclusão  

 A escola de educação infantil  constitui espaços de encontros de diferentes identidades 

gêneros e étnicas. Nesse  contexto  meninos e meninas  de pouca idade, participando de um 

conjunto de interações  sociais, nas quais se identificam como parte da realidade da educação 

étnica- racial.  

Referências 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Educação anti-racista: caminhos abertos pela 

Lei Federal n° 10.639/03. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 

Brasília: 2005. 
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CONSTITUINDO SUJEITOS EM MEIO A DIVERSIDADES 

 

Adriana Fredo Elles, fredoadriana@outlook.com  

 

Palavras-chave: Sujeitos.  Relações sociais. Diversidade.  

 

Introdução  

 

 Considerando a ausência de temáticas trabalhadas nas escolas que envolvam gênero e 

sexualidade, o seguinte projeto foi desenvolvido com a intenção de possibilitar as crianças do 

segundo ano do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental de Nove Anos à compreensão 

entre as múltiplas relações sociais que permeiam o mundo real através de suas próprias 

vivências que serviram como indicadores dos discursos internalizados e dessa forma surgiu à 

possibilidade de problematizar essas questões dentro de uma perspectiva de pluralidades 

culturais e sociais de uma forma que possibilitou o envolvimento de todos os participantes, 

pois compreendo que um projeto é um instrumento democrático de aprendizagem.  

 Norteada pela visão vygotskyana que abarca a dimensão social do desenvolvimento 

humano, pressupondo que o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro 

sujeito, pois considera o cérebro como um sistema aberto de grande flexibilidade, onde as 

funções psicológicas superiores vão se construindo ao longo da história social do homem, 

recusando a ideia de funções mentais fixas e imutáveis (OLIVEIRA, 2010), o projeto vem ao 

encontro da possível flexibilidade dessas relações. A ideia de conhecimento de mundo que 

nos transmitem sem problematizá-las, estão encharcadas de normatizações que trazem bem 

d  inida  a o d   “natu al    at  “di ina  da    la      o iai ,  o    na   lti a  d  ada  

surgem questionamentos sobre essas indubitáveis certezas que foram construídas ao longo do 

processo histórico baseadas no senso comum dessas relações.  

 

Objetivos  

 

 Ao longo do desenvolvimento do projeto os objetivos trabalhados foram: conscientizar 

os sujeitos da existência do outro como parte constitutiva da sua singularidade; incitar a 

capacidade de criação; cultivar o trabalho coletivo; respeitar as diferenças de gênero e 

sexualidade; ocasionar a oportunidade de refletir como o outro; incentivar a problematização 

através de seminários; produzir textos de forma contextualizada; resolver situações reais com 

discernimento; desenvolver a oralidade e a capacidade de argumentação.  

Desenvolvimento  

 O projeto iniciou com uma conversa sobre as diversas pessoas que existem e as 

“ oi a    u   la  u a ,   o i iando a  on t u  o   lo   and    u o d  doi   a tazes 

contemplando o discutido. A segunda atividade, intitulada Eu e o Outro, a turma foi dividida 

em dois grupos, usando como critério o gênero (meninas e meninos), após foi distribuída uma 

folha de papel a metro para cada grupo tendo como objetivo construir o desenho de um corpo 

partindo do contorno do corpo de um componente do mesmo grupo e caracterizaram com 

especifidades do gênero oposto. Após assistirem um vídeo com a música Gente tem 

sobrenome de Toquinho (RIBEIRO, 2013), foi aberta uma discussão sobre a identidade de 

cada um (nomes e sobrenomes), que ocasionou na escolha, através de um consenso grupal, 

dos nomes e sobrenomes dos dois sujeitos em processo de construção.  
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 Partindo da premissa que os desenhos animados possibilitam e motivam a criação e 

construção do imaginário infantil sobre o mundo real que as crianças vivenciam através de 

ferramentas que incitam a problematização e resolução de assuntos que a mesma tem 

dificuldades para compreender, a terceira atividade Construindo Singularidades, consistiu na 

apresentação de pequenos episódios referentes aos desenhos animados: Turma da Mônica, 

Milly e Molly, Ben 10 e Caillou. Após, foram abertas as discussões das características dos 

mesmos e cada grupo arquitetou a personalidade de cada boneco criado, fomentando os 

questionamentos sobre as diversas singularidades que permeiam as sociedades.  

 A quarta atividade teve início na leitura das personalidades criadas pelas crianças, 

Significando um Diário, inaugurando à construção de um diário por grupo. Esse diário está 

sendo levado para casa por todos os componentes dos grupos, um por dia, e trazido no dia 

seguinte, ao levá-lo a criança tem a possibilidade de se colocar no lugar do outro sujeito 

narrando o que aconteceu e como se sente, além de colagens de figuras ou desenhos. A cada 

dia, são realizadas as leituras e seminários, onde os dois grupos entram em debate sobre as 

questões que abordaram os fatos, até que o deverão entrar em acordo para que as duas 

criações se conheçam, e partindo desse encontro relatar como cada um se sentiu.  

 

Considerações finais  

 

 Enfim, o projeto possibilitou que as crianças abordadas pudessem pensar 

reflexivamente sobre as afirmações naturalizadas e colocando-se no lugar do outro, consigam 

percebê-lo como parte do processo de constituição do eu, sendo que as diversidades 

identitárias são necessárias para essa reflexão e desconstrução de ideias fixas sobre gênero, 

sexualidade, etnias e padrões deterministas em geral. As atividades realizadas estando 

contextualizadas com a realidade vigente possibilitaram o desenvolvimento da capacidade 

crítica-reflexiva orientando a resolução de situações com destreza para o entendimento de que 

somos diversos sujeitos, com diversas singularidades e o que nos torna iguais é sermos 

sujeitos humanos com capacidade de refletir sobre a realidade e transformá-la em prol do 

coletivo.  
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GÊNERO E SEXUALIDADE NAS MÚSICAS 
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Palavras-chave: Conversas. Sexualidade musical. Adolescentes. Gênero. Respeito. 

 

Introdução 

 

O presente projeto teve com principal objetivo levar os adolescentes do sexto ano a 

oitava série dos anos finais do ensino fundamental a refletirem sobre as formas como a 

sexualidade é expressa nas letras de música, observando o teor sexual de cada tipo de letra, a 

evolução da expressão sexual nas músicas através dos tempos, pesquisando e conhecendo 

momentos históricos ao observar a subjetividade nas letras de música, identificando e 

diferenciando a sensualidade da sexualidade nas letras, tons de voz e tipos de dança, 

refletindo sobre os limites da intimidade e a liberdade de expressão. 

 

Sexualidade na música 

 

Depois de algumas aulas de música e levantamentos de dados das turmas pude 

perceber que há uma relação forte entre a juventude e o funk, com dois grupos completamente 

opostos, onde um grupo adere o ritmo e outro rechaça completamente.  Embora a maioria das 

meninas que gostam de funk admitam não gostar da letra apenas das batidas e ritmos, os 

meninos admitem que gostam do conteúdo sexual e transgressor que as letras retratam. 

 a tindo d      onto    ol i u a  a     i a  “N d  a  a d  la a  , “ ô a  u  a , 

“  t ato d  u   lay  oy    “  t ato d  u   lay  oy  a t     do  antor Gabriel, o pensador, 

para trabalhar a temática da degradação da imagem feminina e da exaltação do corpo em 

detrimento do intelecto e do caráter, e a forma como isso é exposto nas músicas da atualidade. 

Ressaltando aos jovens que as três músicas em questão são  músicas dos anos de 1994 e uma 

de 1998. 

No primeiro momento foi organizado uma gincana dividindo as turmas em grupos de 

5 alunos, esses grupos não conheciam nenhuma das músicas utilizadas e ao ouvir a música e 

anotar em um papel frases completas da música, seria atribuído um ponto por frase completa 

captada pelo grupo. Depois de anotar as frases e atribuir os pontos todos conversaram sobre a 

temática da música. Depois da discussão dos pontos principais da letra, a turma destacou 

cinco músicas atuais e cinco antigas com as características criticadas pela música do Gabriel. 

Essas músicas forma trazidas e escutadas em sala de aula, e com elas pudemos conversar e 

fazer ligações com as críticas contidas nas músicas escutadas. Essas músicas transem 

importantes questões de gênero, criticando muitas formas de preconceito da sociedade. 

Durante as rodas de conversas na sala de aula, onde ouvíamos as músicas trazidas pelos 

alunos e conversávamos, sempre fazendo relações com as letras do pensador, construímos em 

conjunto o círculo vicioso do funk ostentação, onde o dinheiro serve pra comprar coisas caras 

(carros, joias, casa com piscina, mulher bonita, avião, lancha...) para mostrar para as outras 

pessoas que tem dinheiro e usar isso para ganhar mais dinheiro. Conversando sobre esses 

valores expressados.  
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Em outro momento pedi para que eles fizessem um levantamento de músicas que 

tratassem as mulheres de uma forma diferente das descritas no funk ostentação, alguma 

música que valorizasse a mulher sem precisar citar ela como um objeto sexual.  

Nesse momento forma encontradas poucas músicas, e conversamos sobre as letras 

dessas músicas sempre ressaltando a diferença do tratamento com o gênero feminino e a 

forma como eles gostariam de ser tratado ou homenageado, em uma música, grande parte 

delas não eram músicas atuais ou da preferencia dos alunos.  

Depois de muitos debates e conversas sobre as letras de músicas, os alunos tiveram a 

tarefa de encontrar alguma música cuja letra não tivesse a temática de relacionamentos 

amorosos, e novamente, boa parte dessas musicas não faziam parte das músicas conhecidas e 

preferidas entre os alunos. Usamos essas músicas para aprender sobre compassos musicais e 

tonalidades de voz, como timbres e altura das músicas.  

Como trabalho final desse processo os alunos produziram uma música onde o caráter e 

a inteligência da pessoa fosse valorizada. Essa música foi produzida em forma de verso e 

apresentada para os colegas de turma com movimentos de percussão corporal   “ u   on  , 

alguns grupos produziram paródias de trechos de músicas famosas e outros, paródias de 

músicas infantis.  

Trabalhar com adolescentes é sempre um desafio, principalmente quando se trata de 

um assunto polemico que envolve preferencias, acaba gerando muitas discordâncias no grupo, 

acredito que uma das principais aquisições durante esse projeto foi o respeito pela preferencia 

do outro, pois as conversas eram sempre iniciadas com falas sobre respeito mútuo que 

possibilitasse a liberdade de expressão.  

Além do preconceito de gênero, a questão que ficou bastante clara durante as rodas de 

conversas é que grande parte dos alunos não reflete sobre as letras das músicas, escutam, mas 

não ouvem, cantam as músicas e não percebem o que a música está dizendo. Só se detém aos 

ritmos sem pensar no que está sendo dito.  

O projeto não teve como proposta modificar o gosto musical, apenas descortinar o 

preconceito que há entre os estilos musicais separando as pessoas por classes, e usar isso para 

mostrar que há diferenças entre as músicas, não escala de melhor à pior, apenas diferenças, 

fazendo os educandos conhecer sobre a real função das artes, como forma de comoção e 

transformação, que tem como objetivo principal fazer pensar, sobre a realidade e entreter, 

comparando essas finalidades com a utilidade e importância que eles têm dado à música artes 

em suas vidas. 
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SOMOS DE QUE COR? 

 

Amanda Gabriela Zanella, amandaugn@ibest.com.br; 

Giovani Garcia 

 

Palavras-chave: Discriminação. Raça. Cor. Diversidade. 

 

 A discriminação racial persiste no cotidiano das crianças brasileiras e se reflete nos 

números da desigualdade entre negros, indígenas e brancos, a discriminação é crime, e quem 

pratica tal ato está sujeito as penalidades previstas por lei. A reflexão sobre os atos 

discriminatórios deve ser frequente para que os indivíduos não venham a praticar atos de 

discriminação por raça ou cor. 

 Por se tratar de um tema de grande importância, o Racismo hoje, deve ser combatido 

desde a infância, para que futuramente esta mesma criança não venha a praticar este ato, desta 

forma, optamos por trabalhar com as séries iniciais da E.E.E.F. Flores da Cunha o projeto 

“ o o  d   u   o ?  

  Lembrando que a escola deve valorizar e promover a convivência de crianças de 

diferentes raças e etnias, incentivando um comportamento respeitoso e sem preconceito em 

relação à diversidade étnico-racial. 

 

Objetivos 

  

 Refletir sobre o que é o racismo 

 Realizar a entrega de cartilhas para os alunos do 1º ao 5º ano 

 Trabalhar com a história Menina bonita do laço de fita 

 Refletir sobre a história 

 Mostrar o vídeo O cabelo de Zedi 

 Realizar atividades que sensibilizem os alunos 

 

Temáticas trabalhadas 

 Racismo 

 Discriminação 

 Diversidade étnico-racial 

 

Desenvolvimento 

  

 Apresentar para a turma a boneca confeccionada de feltro e logo após contar a história 

da Menina bonita do laço de fita, refletir com a turma as questões de raça, cor e etnia 

explicando o que é racismo e discriminação de forma que os leve a pensar sobre tais atos. 
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 Questionar a turma sobre possíveis situações que já tenham vivenciado de racismo ou 

discriminação, logo após mostrar o vídeo O cabelo de Zedi, que mostra as questões de 

preconceito e aceitação. Levar a turma a refletir sobre o tema abordado através das atividades 

de interpretação da história, pintura da imagem da menina e dos coelhos para que percebam 

no momento de colorir as diferentes raças e cores. 

 Montar um mural com as imagens da menina no dia 20 de novembro dia da 

Consciência Negra. 

 

Conclusão 

 

 A escola é um dos palcos sociais onde são cotidianamente vividas e exercidas as mais 

diversas práticas de produção e reprodução do racismo. Desta forma, trabalhar com este tema 

nas séries iniciais foi muito relevante, pois eles conversaram e colocaram qual a sua posição 

sobre o assunto e muitos afirmaram já ter vivenciado atos discriminatórios e racistas. 

Perceberam as inúmeras raças, cores e etnias que compõem nosso país. O trabalho foi 

gratificante, mostrando que o assunto deve ser trabalhado diariamente na sala de aula e na 

escola para que assim possamos ter uma sociedade mais justa e igualitária. 
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SER DIFERENTE É NORMAL! 
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Palavras-chave: Discriminação. Preconceito. Sociedade. 

 

Contextualização 

 Constantemente vivenciamos na escola algum tipo de preconceito ou discriminação, 

seja ela pela cor, raça, religião, sexualidade, padrão social e até mesmo pela maneira de 

muitos se vestirem. A escola deve ser um ambiente acolhedor onde as diferenças devem ficar 

do lado de fora dos portões, muitos já são criados em um lar cheio de preconceitos, convivem 

diariamente com discursos discriminatórios e adotam tais discursos como corretos. Desta 

forma, cabe a escola e aos educadores mostrar e orientar as crianças e os jovens, de que não 

  i t  u   ad  o “     ta  l  ido     u  d    o       ita  a  o  a d   i          d   ada 

pessoa. Com este objetivo o Colégio Dr. Roberval Beheregaray Azevedo desenvolveu o 

  o  to “    di    nt  n o   u    o l  a !  a a  u    ian as (séries iniciais) e jovens 

(fundamental e médio) percebam que as diferenças somos nós (sociedade) que criamos e que 

discursos e atos discriminatórios não devem ser aceitos. 

Temáticas trabalhadas 

 Sexualidade 

 Gênero 

 Raça 

 Cor 

 Discriminação 

 Preconceito 

 

Objetivos 

 Capacitar jovens do Ensino Médio para desenvolver palestras sobre sexualidade e 

gênero e as diferenças entre preconceito e discriminação. 

 Desenvolver na escola palestras com o Ensino Fundamental e Médio. 

 Realizar a leitura e promover discussões após a leitura do livro TEEncontrei. 

 Sensibilizar alunos das séries iniciais sobre questões de raça e cor. 

 Promover no ambiente escolar um diálogo sobre questões de gênero e sexualidade. 

 

Desenvolvimento 

 

 Capacitar um grupo de jovens do Ensino Médio para trabalhar no projeto como 

multiplicadores, desenvolvendo palestras com alunos do Ensino Fundamental e Médio, afim 

de explicar e sensibilizar os ouvintes sobre as questões de discriminação e preconceito. 



 
 
 
 
 

20 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 Esclarecer para os alunos as questões de gênero e sexualidade, e como a sociedade 

trata tais assuntos. 

 Após as palestras, proporcionar para as turmas a leitura e interpretação do livro 

TEEncontrei, para que a turma reflita e discuta as situações que o livro traz. 

 Realizar uma exposição no colégio com materiais de orientação e prevenção ás 

práticas discriminatórias. 

   o o  iona   a a o  aluno  da     i   ini iai  a l itu a do li  o “  nina  onita do 

la o d   ita  ond  todo  t   o  ontato  o  a  on  a   ita d    lt o  u         nta a   nina, 

refletindo sobre as questões de raça e cor. 

 

Conclusão 

 

 Esse redirecionamento incluiu de forma mais expressiva a discussão sobre as relações 

entre os gêneros e da diversidade sexual no ambiente escolar reconhecendo os sujeitos das 

relações entre os gêneros e da diversidade sexual como sujeitos de classe, com direitos civis e 

sociais, que precisam ser garantidos nos espações escolares, refletimos que todos somos 

pertencentes a uma sociedade e que devemos acima de tudo respeitar e eliminar os diferentes 

discursos que incidem sobre os sujeitos, seja eles pela cor, raça, religião, sexualidade, gênero 

ou classe social. 
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POR UMA ESCOLA QUE RESPEITE A DIVERSIDADE: REFLEXÕES INICIAIS 

 

Ana Gabriela da Silva Vieira, ags.21@hotmail.com; 

José Carlos Marujo,  josecarlosmarujo@yahoo.com.br; 

Dirlei de Azambuja Pereira, pereiradirlei@gmail.com; 

Avelino da Rosa Oliveira, avelino.oliveira@gmail.com 

 

 

“ on a o   o  u a    ola    li a  a a , 
que se vá constituindo aos poucos 

num espaço de criatividade. 

Uma escola democrática em que se pratique 

uma pedagogia da pergunta, 
em que se ensine e se aprenda com seriedade, 

mas em que a seriedade jamais vire sisudez. 

Uma escola em que, 
ao se ensinarem necessariamente os conteúdos, 

    n in  ta     a   n a     to   

 
Paulo Freire (1995, p. 24). 

 

 

Palavras-chave: Escola. Diversidade. Respeito. 

 

Em 10 de setembro de 2014, na rede social Facebook, inúmeras postagens e matérias 

faziam menção ao assassinato do jovem de 18 anos chamado João Antonio Donati, 

encontrado morto em Inhumas, que fica na região metropolitana de Goiânia/GO. Seria mais 

uma morte de um garoto, entre tantas que ocorrem dia após dia, se não fosse um dado em 

especial: João era homossexual. Os assassinatos de homossexuais no país não são ínfimos, 

como muitos acreditam. O que diferencia o caso de João, de tantos outros – que acontecem 

frequentemente e que ficam, em sua maioria, na invisibilidade – é que houve um considerável 

debate sobre o episódio, motivado, em grande parte, pela rede social supracitada. 

Com o advento da internet (e as ferramentas oferecidas pela mesma), a luta contra as 

diversas formas de preconceito e de violência ganhou um proeminente aliado. Hoje é pelas 

redes sociais que se convocam manifestações e atos contra a homofobia. Muitos sites e blogs, 

por seu turno, divulgam reportagens relativas ao tema, as quais dão substantividade às 

referidas discussões. Um exemplo disso é a comunidade que surgiu recentemente na rede 

social Facebook, denominada Esefosseeu. A ideia dos criadores do Esefosseeu é que os 

seguidores fizessem uma montagem com suas fotos, na forma de notícia, anunciando a 

própria morte, a qual teria sido provocada por sua sexualidade ou identidade de gênero não 

convencional em uma sociedade heteronormativa. Esse protesto intencionava que as pessoas 

deixassem de ver a violência contra os LGBT como algo distante. A estratégia funcionou. 

Muitas pessoas ficaram perplexas ao verem as fotos de seus familiares, vizinhos e amigos 

 unto     a  : “ o  o d   o     ay  oi  n ont ado    li  i a . 

Toda esta discussão nos coloca frente a frente a indagações que precisam se fazer 

presentes no campo da educação, a saber: Como está sendo tratada a questão da diversidade 

mailto:ags.21@hotmail.com
mailto:josecarlosmarujo@yahoo.com.br
mailto:pereiradirlei@gmail.com
mailto:avelino.oliveira@gmail.com
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sexual nas salas de aula? Como as escolas, um lugar privilegiado no campo da formação, 

podem contribuir para a constituição de uma cultura de respeito à diversidade. 

Diante do exposto, acreditamos que a elaboração de projetos pedagógicos contribui, 

sobremaneira, na perspectiva de problematizar a diversidade sexual nas escolas. E, por meio 

de atividades variadas, que discutam essa temática, uma reflexão crítica sobre o tema poderá 

emergir. Neste sentido, estamos organizando um trabalho que, em termos estruturais, está 

alicerçado em três movimentos: o primeiro trata-se de um levantamento de materiais (artigos, 

livros, leis...) sobre direitos humanos, gênero, sexualidade, bem como sobre a legislação já 

existente e a que vem sendo elaborada acerca dos direitos igualitários na união civil entre 

pessoas do mesmo sexo, como ainda àquela relacionada aos direitos dos transexuais quanto a 

sua identidade de gênero. Partindo desse primeiro levantamento, daremos início, ao segundo 

momento, à elaboração e ao desenvolvimento de um projeto de extensão a ser trabalhado em 

algumas escolas públicas da região de Pelotas/RS. Por fim, na terceira etapa, 

sistematizaremos as aprendizagens efetivadas no transcorrer do projeto, incluindo, nesse 

movimento, a elaboração de um blog, no qual haverá um conjunto de materiais que possam 

auxiliar os educadores no trabalho com a temática da diversidade sexual na escola. 

Acreditamos que uma proposta nesses moldes, assim como outras que visem trabalhar 

a diversidade sexual e o combate à homofobia nas escolas, pode contribuir para que a cultura 

heteronormativa e homofóbica seja, em algum momento, superada. Estas iniciativas se fazem 

urgentes uma vez que, conforme Thiago Araújo (fev. 2014), no ano de 2013, houve a 

documentação de 312 casos de assassinatos, suicídios e mortes de travestis, lésbicas, gays e 

transexuais no Brasil devido à homofobia e à transfobia. Se lutamos por um mundo justo e 

humano, a nossa práxis, como educadores, deve opor-se vigorosamente a todo e qualquer ato 

discriminatório. Ao nos colocarmos a favor de uma educação humanizadora e ética, 

encontramos, nos pressupostos teóricos de Paulo Freire (2007) e Joaquim Antônio Severino 

(1994), elementos que potencializam a edificação de uma práxis educativa que defende, em 

sua radicalidade, o desenvolvimento do ser humano em seu sentido pleno. Enquanto existirem 

situações que ferem o homem no exercício do seu estar sendo, há que nos rebelarmos! 
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REFORÇANDO VALORES ATRAVÉS DA ARTE 

 

Andréia Beatriz Schwinn Dias, andreia.schwinn@yahoo.com.br; 

Danielli Freitas 

 

Palavras-chave: Valores. Conscientização. Reflexão. Escolhas.  

 

Contextualização 
 

   t a al o  oi   n ado  a a     a     ntado no    nto anual   a ado “  ow d  

tal nto    u  a ont    na E E    o  i u l   o o o   ó  io no   indi a, o  aluno  do 1º 

ao 5º anos(séries atendidas na escola),  devem apresentar seus talentos, sob qualquer forma de 

expressão artística, sobre um tema pré-definido pela escola, para toda comunidade escolar, 

bem como aos familiares que os prestigiam. 

 Especificamente,  a atividade foi elaborada junto aos alunos do 2º ano da turma B, a 

partir da releitura da estória in antil do li  o “   ot  Va io  d  D  i, t adu ido  o   ôni a 

Stahel, onde uma Imperadora chinesa, sentindo-se muito velha procurava um substitut@ para 

o trono e lançou um desafio à todas crianças do local, dando-lhes um tempo para conclusão, 

onde ela  avaliaria suas ações perante a tarefa. 

 

Objetivos 

 

 Ensinar valores ás crianças, através da arte e da literatura  desenvolvendo neles a 

criticidade e reflexão sobre suas leituras, além de conscientizá-los desde cedo, para a 

importância de suas escolhas enquanto cidadãos, através do voto.  

 

Metodologia 

 

 O método utilizado para o trabalho foi através da literatura e da contação de estória e a 

apresentação teatral da mesma, com as devidas adaptações dos personagens, ampliando a 

discussão e os objetivos. 

 

Temáticas 

 

 Utilizar estória infantil que tem uma discussão muito importante sobre  preservar a 

natureza, honestidade,  importância de falar a verdade sempre, a questão da mulher ocupar um 

cargo de comando e responsabilidade. 

 

Desenvolvimento 

 

 Primeiramente foram escolhid@s, de forma democrática, @s alun@s que fariam os 

papéis contendo as falas (Imperador, 1 menino, pai e amiga do menino). Os alunos se 

candidataram para a personagem desejada e os colegas votaram.  Pensando em passar outras 

mensagens, foi sugerido ás crianças que ao invés de um Imperador, escolhessem uma 

Imperatriz e eles tranquilamente aceitaram. Outra proposta em mente era colocar um aluno 

negro para representar o menino da fala. Neste caso foi mais delicado, pois para que fosse 

sugerido escolher o garoto negro(único na sala), deveria haver uma conversa sobre o motivo 

da escolha, o olhar para o racismo, de forma que essa personagem que segundo a estória é  

mailto:andreia.schwinn@yahoo.com.br
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quem recebe o trono por ser única que apresenta a verdade. Devido às crianças serem muito 

novinhas e ainda não terem despertado para esse assunto, a direção achou por bem, não 

levantar a questão e, por este motivo, ganhou a votação um aluno loiro. Na sala de aula não se 

identificam ações com este caráter racista, tanto que os melhores amigos são o negro e o 

alemão, fazem todas as atividades juntos e são cúmplices, simplesmente os colegas votaram 

por afinidade. 

 A peça começa com a imperatriz preocupada em encontrar um sucessor, em virtude de 

sua idade avançada e, por esse motivo,  lança uma proposta à todas as crianças do reino que é 

cultivar uma semente de flor, que será distribuída por ela. Cada uma das crianças deverá 

esmerar-se ao máximo para que sua planta fique bonita e bem cuidada, e para isso a 

imperatriz estipula o prazo de 1 ano.  Á candidata ou candidato vencedor,  será dado o trono. 

 Mas os pequenos não contam com a proeza da imperatriz que lhes distribui sementes 

queimadas, que não germinarão. Passado o tempo determinado, as crianças começam a 

chegar, cada qual com sua planta mais imponente e vistosa e,  um único menino, com seu 

“ ot   a io     i    at i        i ta,  u     nd -se ao ver que Ping, entre tantos vasos com 

flores belíssimas é o único que não lhe trouxera nada, e o questiona. O menino muito 

envergonhado, relata à imperatriz todo seu compromisso e cuidado que teve em regar, virar a 

terra e colocar adubo na semente que ganhou,  mas que mesmo assim não brotou apesar de ele 

já ter cultivado outras tantas plantas belas. Neste momento a imperatriz percebe ter 

encontrado seu sucessor.  Alguém honesto e digno de seu trono, por ter tido a coragem de 

    la  a    dad    n o t   u ado d  t a a a  a a l   i      iona        la: “- Encontrei, 

encontrei, alguém que merece ser imperador. – Não sei onde vocês conseguiram essas 

sementes, pois as que eu lhes dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter 

brotado. –  d i o a  o a    d   in ,   u  a a    u diant  d   i  t a  ndo a  u a    dad    

 Na apresentação, também foram utilizados como vasos, material recicláveis como 

caixas de leite e um vestido confeccionado com papel de presente e copos plásticos para uma 

outra atividade e que foi aproveitado para a encenação da peça,  na vestimenta da imperatriz. 

 

Conclusão 

 

 As estórias infantis carregam em suas linhas toda uma significação e um ensinamento 

que, se bem trabalhado e discutido, fazem com que as crianças compreendam de forma suave, 

a orientação implícita nelas e reflitam sobre suas ações. No texto trabalhado,  a personagem 

que detém o poder é feminina e por isso é tratado com naturalidade pelos educandos. De 

modo que eles nem levantaram essa questão, pelo simples fato de não estarem impregnadas 

de preconceito. Então, essa observação,  só reforça a ideia de que preconceito se ensina. 
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Palavras-chave: Futebol feminino. Gênero. Preconceito. 

 

 É sabido que o preconceito com relação às mulheres acontece desde o início da 

propriedade privada na qual o homem as tinha sob domínio e, na maioria das vezes, não 

podiam expressar suas vontades sendo totalmente submissas. Por hipótese, podemos afirmar 

que esse preconceito se apresenta também nas atividades esportivas, e dentre elas, no futebol, 

haja vista que as práticas esportivas são oriundas das contradições e da mediação imposta pelo 

modo como o homem estabelece suas relações sociais. Esse preconceito se apresenta de várias 

formas e em todas as idades, por exemplo, desde pequenas as crianças são influenciadas pelos 

familiares a brincarem com determinados brinquedos de acordo com o gênero, ou seja, se 

forem meninas, brincam de boneca, caso contrário, jogam bola, brincam de carrinho. E, na 

maioria das vezes, é delimitado o tipo de esporte que deve ser praticado de acordo com o 

gênero do indivíduo e não através do desenvolvimento corporal nas modalidades esportivas, 

ind   nd nt  d   ên  o  N  t    ntido,      la  o    ul   , n o    i to  o  “ on  ol o   a 

prática do Futebol como modalidade esportiva preferida. Assim, apesar de haver diversos 

estudos sobre este tema, ainda há necessidade de conhecimento sobre o assunto abordado, 

sendo de suma importância para a sociedade. 

     No Futebol escolar de Piratini não é diferente, por motivos diversos a prática do 

Futebol/Futsal feminino não é tão difundida como a do masculino. Contudo, é possível 

observar um crescente aumento da prática dessa modalidade em nosso município, sob 

hipótese, muitas vezes impulsionada pela motivação dos professores o que de certa forma, 

também acarretou uma melhor aceitação da sociedade nos último cinco anos. 

 Assim sendo, nossa pesquisa objetivou, através de entrevistas semiestruturadas, relatar 

um pouco da história da prática do Futebol em nossas escolas e, partir da divulgação dos 

relatos, buscar a aceitação/valorização dessa modalidade pela comunidade piratiniense, 

atenuando situações de preconceito sofridas. Especificamente, objetivamos relatar o histórico 

do Futebol/Futsal feminino escolar na cidade de Piratini, durante o período de 2009 a 2014; 

realizar entrevistas com alunas que jogam/jogaram Futebol/Futsal; observar os preconceitos 

associados às questões de gênero com alunas que praticam Futebol/Futsal nas escolas de 

Piratini e buscar a valorização/aceitação do Futebol/Futsal Feminino Escolar pela comunidade 

através da construção de um blog com dados sobre a pesquisa.  

 Como resultados e conclusões destacamos os seguintes aspectos: Com relação ao 

nosso objetivo de pesquisar sobre o início da prática do Futebol apareceram respostas tanto 

com relação a meninas que co   a a      a a,  o  o  i   o    ou “amigos da rua   o o 

nos anos iniciais da fase escolar. Relativo ao preconceito, observamos que o mesmo ocorre 

tanto na    ola  uanto  o a d la    a aluna   id n iou  u  “os guris não gostavam que a 

gente jogasse com eles, diziam que Futebol não era coisa de meninas     uita      oa  
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di ia   u  “nós não devíamos jogar porque era perigoso se machucar     ê  aluna  

relataram sobre terem sido alvo de piadinhas e uma sobre ter, por várias vezes, sido chamada 

d  “machorra    o    la  o    a  lia o    lato  a onta   a a o   do d  “as meninas se 

machucarem por ser um esporte, na visão deles, muito violento”. As alunas relataram sobre a 

família ter maior preocupação com o rendimento escolar, sobre o qual o Futebol não poderia 

afetar do que mesmo o preconceito com a prática da modalidade em si. Uma das meninas 

 olo ou  u  “a família não apoia, nem é contra   D  ta a o  u    lato d  out a aluna 

questionada em que a mesma coloca que o preconceito vem só por parte da mãe que, 

frequente  nt  di : “tu é pior que guri    ut a di     u   o  nt  o  ai    ont a, n o  o ta 

muito que ela jogue. A Escola, na opinião das alunas, é um local de incentivo dessa prática 

em que muitas alunas aprimoram suas habilidades, porém todas, sem exceção evidenciaram a 

necessidade de mais iniciativas em nível municipal com a realização de competições 

int     ola        ia  o d  “   olin a  d   ut  ol  ut al  o   ti ando  uali i a  a  

 a ilidad   t  ni a    t ti a ,  oi  t an      ndo o   lato d  u a d la  “eu poderia jogar 

muito melhor do que jogo     a da    nina    latou  o    t     ito t  t     u   lu   

Profissional, mas acabou não passando pela altura; as demais falaram sobre as dificuldades 

até mesmo de realizar esse tipo de teste pela cidade onde residem, mesmo que passem fica 

difícil deslocarem-se até Pelotas para realizarem os treinamentos. De acordo com a percepção 

das alunas pela falta de apoio dos órgãos administrativos existem tão poucos times e meninas 

jogando o que, de certa forma, aumenta o preconceito. Todas entrevistadas têm como objetivo 

“ir além, crescer nesse esporte, jogar profissionalmente   D  ta  o  a, to a o   o o 

conclusão de nosso trabalho que o preconceito no Futebol/Futsal feminino é determinado por 

fatores culturais e sociais, os quais precisam ser revisitados, já que são fatores limitantes do 

desenvolvimento não somente do futebol, mas do esporte feminino como um todo. E, o grupo 

de estudo, como integrante da administração municipal precisa propor/apoiar 

ações/projetos/eventos desportivos que envolva esse público, objetivando uma maior 

valorização das praticantes desse esporte e possibilitando a diminuição ou extinção do 

preconceito existente. 
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Palavras-chave: Mostra Cultural. Diversidade sexual. Gênero. 

 

 No ano de 2013, o Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola (GESE) lançou a I Mostra 

Cultural de Diversidade Sexual e de Gênero, no contexto do projeto intitulado Observatório 

Brasileiro de Políticas Públicas de Promoção de Equidade de Gênero e Cidadania de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) em Educação, que elegeu as produções 

que mais se destacaram, nos diversos sistemas de ensino do município, nas temáticas de 

diversidade sexual e de gênero. 

 O GESE ao longo de seus anos de existência busca, em suas diversas atividades, 

problematizar as desigualdades vinculadas aos corpos, aos gêneros, às sexualidades e às 

questões étnico-raciais, bem como estimular o espírito investigativo, a curiosidade e a 

criatividade, valorizando o convívio social e buscando contribuir para uma sociedade mais 

diversa e plural. 

 Acreditamos que a escola seja uma meio formador dos sujeitos, é nesse espaço, e 

dentre outros, que somos interpelados pelos discursos e comportamentos da sociedade. A 

construção das identidades ocorre nos espaços educativos os quais frequentamos, seguindo as 

ideias de Tomaz Tadeu da Silva (2010) acreditamos não existem apenas uma identidade, mas 

sim, múltiplas identidades. Entendemos espaços educativos todo e qualquer meio que nos 

ensinem formas de estar em contato com o mundo. No entanto, a Mostra Cultural incentiva 

alunos/alunas do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior a colocarem as suas 

impressões e opiniões acerca do combate a violência contra homens e mulheres, 

enfrentamento à homofobia, promoção da equidade de gênero, promoção da cidadania LGBT 

e igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

 Para incentivar a participação dos/as alunos/as, foram feitas visitas nas escolas e em 

cada sala de aula, nessas visitas eram explicadas as propostas da Mostra Cultural e também 

eram dadas algumas instruções sobre como se davam as inscrições. Os/as candidatos/as 

puderam escolher entre quatro modalidades para envio de produções: slogan, desenho, jingle 

e poesia. Cada aluno pode inscrever dois trabalhos, um em cada categoria diferente. Os 

trabalhos que se destacaram receberam premiações. Foram premiados apenas dois vencedores 

de cada categoria, de acordo com seu nível de ensino. Todos os trabalhos tiveram de respeitar 

o regulamento estabelecido pela organização da Mostra Cultural.  

 Ao total foram enviados 124 trabalhos: 49 na categoria slogan, 6 na categoria jingle, 

45 na categoria desenho e 24 na categoria poesia. A maior participação aconteceu por parte 

dos alunos de Ensino Fundamental. Os trabalhos enviados abordavam as diferentes temáticas 

propostas na Mostra Cultural. Muitos dos alunos tiveram o incentivo dos/as professores/as 

para a confecção de seus trabalhos, no entanto, também tivemos alunos/as que produziram 

seus trabalhos a partir de suas próprias motivações. 

 O número de trabalhos enviados foi expressivo, levando em consideração que a 

Mostra estava em sua primeira edição. Neste ano, os alunos do Ensino de Fundamental de 4ª a 

9ª poderão participar. O trabalho de divulgação terá início no segundo semestre de 2014, 

durante as visitas os/as professores/as receberão um caderno que reuni todos os trabalhos 

enviados para a Mostra do ano de 2013. O livro é uma forma de ressaltar todas as produções 
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que foram enviadas. Além do livro, também foram usadas tais produções para a confecção de 

cartazes, pastas e adesivos que serão distribuídos nas escolas visitadas. 

 

Referências 
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Palavras-chave: Conversa entre jovens. 

 

Justificativa 

 

 A questão de gênero e diversidade na escola, não faz parte do PPP da escola. Portanto, 

trabalhar com as deve ser um compromisso de todos os educadores e, não de uma disciplina 

específica a cargo de um único professor deve integrar-se ao  em todas as disciplinas. 

 A comunidade escolar da EEEF Profº Cirilo Zadra é, composta por pessoas com 

diferentes características, configurações familiares, diferenciados costumes e valores e 

identidades de gênero, de classes, étnico-raciais e religiosas. Esta multiplicidade exige da 

escola um olhar diferenciado garantindo o respeito e o espaço de expressão a todos, criando 

estratégias de ação para que todos sejam valorizados e chamados a participar do cotidiano da 

escola. Este projeto propõe-se debater e sugestiona mudanças de ideias, conceitos e práticas 

presentes na realidade do nosso aluno. 

 

Objetivos 

 

 Problematizar questões relacionadas ao corpo, gênero e sexualidade frequentes na vida 

dos adolescentes, sugerindo que elas próprias encontrem soluções para as questões que serão 

apresentadas. 

 Refletir sobre a diversidade sexual e de gênero, problematizando identidades, 

estereótipos e marcadores sociais. 

 Discutir os diferentes tipos de sentimentos que estão envolvidos em relações de 

amizade, ficada ou namoro, problematizando as emoções, expectativas e desejos em cada um 

desses relacionamentos. 

 Fortalecer os vínculos de parceria, amizade, respeito e cooperação. 

 

Temáticas discutidas 

 

 Orientar questões de sexualidade e escola: compartilhada com saberes e experiências; 

e Educação e se sexualidade: identidades, famílias, diversidade sexual, prazeres, desejos, 

homofobia... 

 

Desenvolvimento 

 

 O professor deve distribuir as questões para os alunos e pedir que escrevam o que 

fariam se a situação ocorresse com eles. A seguir, as respostas são discutidas com a turma. 

   itu a do li  o ‘ EEN ont  i  ªEdi  o    i ada – Edito a    G’ ond      i tó ia  

apresentadas que possibilitam problematizar e discutir temáticas para a superação do 

preconceito, da homofobia e para respeito e valorização das diversidades sexuais, de gêneros 

e da orientação afetivo-sexual. 
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 E at a    o d   n o ani ado  ‘  do d   uê 1_  kit anti- o o o ia do  E ’ 

promove uma reflexão crítica sobre como as expectativas que a sociedade tem em relação ao 

gênero influenciam a vivência de cada pessoa com seus desejos, mostrando o cotidiano de 

personagens comuns na vida real. . 

 

Conclusão 

 

 Então após o desenvolvimento deste projeto podemos observar que determinadas 

posições e comportamentos os alunos trazem do seu âmbito familiar, porém com 

esclarecimentos podemos concluir que estes temas devem estar implementados no Projeto 

Político Pedagógico da escola e dentro de cada família que componha nossa comunidade 

escolar.  
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Palavras-chave: Diversidade Sexual. Bullying Homofóbico. Ambiente escolar. 

 

Resumo 

 

 A escola tem papel fundamental na desmistificação de tabus, sendo um importante 

instrumento na construção de valores e atitudes, permitindo um olhar mais crítico e reflexivo 

sobre as identidades de gênero. Analisando nossa comunidade escolar, percebemos que estão 

inseridos alunos adolescentes e seus responsáveis que estudam na EJA, justifica-se dessa 

forma a necessidade deste projeto mediante a falta de esclarecimento do corpo discente pelo 

que perpassa o tema diversidade sexual, objetivando conscientização e esclarecimento. 

Paralelo, foi ofertada Formação Continuada do corpo docente para que trabalhe 

conjuntamente aos professores participantes do Curso Gênero e Diversidade na Escola 

formando assim uma rede de conhecimentos que possam abranger a nossa comunidade 

escolar e sanar as dificuldades e problemas que surgirem. 

 

Introdução 

 

A Secretaria Municipal de Educação sempre buscou ofertar cursos com temáticas 

atuais e polêmicas como o tema diversidade sexual. Perante tal situação proporcionou curso 

continuado à rede municipal de docência visando cada vez mais fortalecer seus profissionais. 

Entende-se que a escola atua como ponto de referência na construção de conhecimentos, na 

orientação para cidadania assim como recebe influência de culturas diversificadas, conceitos 

 o ula         o  to “Di    idad     ual,  u  t    d   ên  o    o o o ia  t     o o 

objetivos instruir os discentes sobre como se constitui a identidade de gênero, a orientação 

sexual e quais as consequências da prática do bullying homofóbico na construção psicossocial 

de uma criança e/ou adolescente e capacitar agentes modificadores da sociedade, cidadãos 

tolerantes e que respeitem as inúmeras diferenças. Dentro da temática, buscamos 

primeiramente diferenciar o que é sexo e o que é gênero e pontuar conceitos utilizados no 

decorrer do processo de aprendizagem, tais como: Homossexual; Homoafetividade; 

Identidade de gênero; Heterossexismo; Lesbofobia; Homofobia; Diversidade.  

 

Desenvolvimento 

 

O referente projeto foi desenvolvido com as totalidades da EJA: TA, T1, T2, T3, T4, 

T5 e T6, faixa etária entre16 a 70 anos, duas turmas do 7º ano e uma do 9º ano, faixa etária 

entre 12 a 17 anos, sendo disciplinas desencadeadoras Ciências e Ensino Religioso, tendo 
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adesão e interdisciplinaridade dos demais componentes curriculares abordando conteúdos 

como gênero, sexo biológico, orientação sexual, bullying homofóbico, respeito à diversidade, 

consequências da prática homofóbica, sexismo, conquista de direitos civis pelas minorias, 

contexto histórico, etc. Foi elaborada uma metodologia para cada faixa etária, trabalhando 

atividades diversificadas abrangendo os aspectos biológicos, psicológicos, éticos e morais, a 

fim de um melhor entendimento da identidade de gênero e condição sexual de um indivíduo, 

permitindo que este saiba diferenciar esta identidade ou orientação de seu sexo biológico e 

valores ético e/ou morais. 

 

Considerações Finais 

 

A instrução é a melhor forma de amenizar e eliminar a intolerância sofrida por grupos 

que fogem dos padrões socioculturais, pois tudo que é desconhecido acaba por ser repelido, 

marginalizado. Cabe ao educador mostrar que a diversidade sexual faz parte da identidade de 

cada ser e que deve ser respeitada. A interação deve ser contínua para que o conhecimento se 

construa e possamos desmistificar conceitos estigmatizados e viver num ambiente de plena 

cidadania. 
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CONEXÕES: 

interações entre saúde, juventudes e sexualidades 

 

Claudia Penalvo, claudiapenalvo@somos.org.br; 

Sandro Ka, sandro.ka@somos.org.br 

 

Palavras-chave: Aids. Sexualidades. Vulnerabilidades. Juventudes. 

 

A ONG SOMOS – Comunicação, Saúde e Sexualidade, no ano de 2014, desenvolveu 

o projeto Conexões: interações entre Saúde, Juventudes e Sexualidades, com apoio da 

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.  

Segundo dados oficiais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, Porto 

Alegre é a capital brasileira com mais incidência de casos de aids e, o bairro Restinga, 

localizado na periferia da cidade, um dos mais afetados.  

Focado em ações de comunicação, tanto na internet quanto no campo comunitário no 

bairro Restinga, projeto Conexões teve como objetivo promover a redução de novos casos de 

HIV/aids, com foco na promoção à saúde, entre a população jovem, atualmente uma das mais 

vulneráveis à epidemia.  

O Conexões foi desenvolvido propondo dialogar sobre sexualidade, sexo e prazer, 

com adolescentes e adultos jovens de forma clara e direta, de modo a produzir significados e 

fugindo de conversas moralistas e culpabilizantes. Assim, na internet foi desenvolvida uma 

campanha e um site temático que discutem prevenção e saúde de falando sobre prazer e 

cuidados em saúde, além de incluir informações sobre práticas sexuais protegidas, mitos e 

acesso a direitos, numa linguagem direta e informal, com o objetivo de estabelecer diálogos 

com a população-participante. E, no âmbito da comunicação comunitária, foram realizadas 

oficinas de criatividade e reuniões com serviços e servidores públicos que atendem esta 

população no bairro e o lançamento de uma campanha publicitária, relacionadas às temáticas-

chave do projeto: promoção à saúde e acesso à informação sobre prevenção ao HIV/aids e 

direitos. 

Nos primeiros meses, foi realizado um mapeamento e um levantamento das 

necessidades no bairro a fim de compreender as demandas e perfis de jovens moradores/as 

locais e de profissionais e educadores/as que atendem, principalmente em serviços públicos, 

esta população. Nesta primeira etapa, o SOMOS participou das reuniões de Rede (espaço que 

reúne vários serviços e instituições no bairro, como o Conselho Tutelar, por exemplo), 

buscando o estabelecer laços com a comunidade e com os serviços oferecidos, como 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e 

escolas, pretendendo conhecer mais da realidade da população. 

Através de entrevistas e percepções sobre a experiência de se deslocar até e conviver 

no bairro, a música funk foi identificada como linguagem estética, vindo a ser adotada como 

linguagem central nos elementos de comunicação visual da campanha. A potência do funk foi 

percebida como um elemento cultural que se comunica de forma direta e aborda prazer, 

principalmente em suas letras de duplo sentido. Após esse mapeamento, estudantes das 

http://somos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/adesivo1.jpg
http://somos.org.br/wp-content/uploads/2014/10/adesivo1.jpg
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escolas visitadas foram convidados/as a participar de oficinas para criar, inspirados/as por 

refrões de funk, mensagens positivas sobre sexualidade e saúde, resultando na criação de uma 

série de sete adesivos personalizados. O funk se tornou uma peça chave para a campanha por 

abordar os temas de sexualidade e prazer de forma direta e ousada, sendo um elemento 

singular e estratégico de aproximação entre público-participante e projeto. 

Além disso, dentro da campanha foram desenvolvidos materiais informativos sobre 

prevenção de HIV/aids como cartazes instalados nas linhas de ônibus que funcionam no 

bairro e, ainda, distribuídos nas sedes dos serviços públicos da Restinga, em espaços de 

grande circulação e em espaços de sociabilidade. Também foram criados, pensando nos 

espaços de atendimento da população jovem em serviços públicos, uma série de três guias 

temáticos: guia em educação, guia em saúde, para profissionais dessas áreas; e, guia em 

direitos humanos, para os/as jovens. 

A primeira fase do projeto se encerrou em ações de blitz, momento em que a 

campanha produzida foi lançada com distribuição de kits gratuitos, compostos por 

preservativos, gel lubrificante e os adesivos para a gurizada usar como desejar, com muito 

prazer, se curtindo e se cuidando. 

 

Conclusões 

 

Fazer levantamento de necessidades e de potencialidades facilita o planejamento e a 

organização das atividades como um todo.  

Participar efetivamente das redes de fortalecimento social permite o apoio na 

realização das ações por diversos atores/atrizes. 
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VAMOS FALAR SOBRE COTAS PARA NEGRAS/OS NAS UNIVERSIDADES: 

E AGORA? 

 

Cristiane Barbosa Soares, cristi.soa@gmail.com; 

Fabiane Ferreira da Silva, fabianesilva@unipampa.edu.br 

 

 

Palavras-chave: Cotas raciais. Discursos. Universidade. 

 

Apontamentos Iniciais... 

 

Falar sobre/de cotas raciais, nos espaços acadêmicos e não acadêmicos, desencadeiam 

inquietações, sejam elas pró ou anti-cotas. Assim, os posicionamentos a favor e contra as 

cotas que emergiram no âmbito do curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE), polo 

Uruguaiana, nos motivaram a escrever este texto. É neste contexto de inquietações, instigadas 

pelo texto Eu, ex-cotista, “vagabunda”, de Moura (2014), e procurando discutir a política de 

cotas como um importante mecanismo social de reparação histórica, que se construiu este 

trabalho a fim de refletir sobre as inscrições dos discursos anti-cotas. 

Como afirma Silvério (2007, p. 21), as políticas de ação a i  ati a   o “a  u   a  o 

da ideia filosófica moderna, que encarava o ser humano como unidade homogênea, pela ideia 

pós- od  na do         u ano   u   o  u        i i idad     latada     

No entanto, mesmo passado dez anos da primeira experiência brasileira com cotas, seu 

debate ainda é alimentado por um discurso que tenta descaracterizar sua importância como 

um mecanismo social que visa combater as desigualdades historicamente construídas. E, 

como relata a Moura (2014), há também quem tenta invalidar toda a experiência das/os 

cotistas, afirmando que a única solução correta e eficiente seria a reforma total da educação 

básica, apenas.  

Dado o contexto, propomos alguns apontamentos para pensar que os discursos anti-

 ota   o  u   “ a        u  uni    o  i  ólico consolidado em uma sociedade assentada 

sobre a desigualdad   o ial    a ial  (   VE   ;    VE   ; TIER, 2013. p. 188).  

 

O “campo” dos discursos... 

 

Os argumentos dos grupos contrários às cotas têm por premissa um tipo de 

pensamento, no sentido da inexistência de conflitos raciais no Brasil. Defendida 

principalmente por Freire    “ a a G and      n ala  (1933),  o  d  ada     do inou  nt   

nós a visão de que somos uma democracia racial, neste aspecto, somos uma sociedade 

igualitária. Foram necessários longos anos de luta e estatísticas para que começássemos a 

perceber quão longe da realidade esse pensamento se encontrava. Ainda assim, essa forma de 

ver é atualmente adotada, por grupos que temem a luta por igualdade de direitos promovida 

pelo movimento negro e suas/seus defensoras/es não negras/os. 

A imprensa oferece a sua contribuição cumprindo a função de construir um consenso 

negativo em relação ao tema seja se posicionando editorialmente, seja ofertando 

preferencialmente os seus espaços às vozes contrárias e mantendo na invisibilidade ou com 

espaços menores suas/seus defensoras/es.  

Para retratar outro tipo de discurso que vem sendo usado, recorto do texto de Moura 

(2014), o seguinte relato: 
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[...] eu era cotista. Isso aí é como se eu carregasse alguma placa em neon 

piscante dizendo que eu não pertencia àquele lugar. Desde o começo eu ouvi 

manifestações hostis de pessoas que diziam abertamente que eu não deveria 
estar ali.   

 

 

Tais manifestações inscrevem um discurso que procura envergonhar e estimular nas/os 

negras/os o complexo de inferioridade e culpa em relação à entrada nas universidades via 

cotas induzindo-as/os a considerar que as cotas seriam um atestado de sua incapacidade, que 

sua entrada nessas condições representaria o “s  ulta  nto  do  n ino  u   io    

Esses argumentos, entre outros que não foram aqui descritos, incitam a sociedade a 

conformar-se ao vaticínio imposto pelo racismo que os títulos universitários permanecem 

monopólio dos grupos social e racialmente hegemônicos e que vem reforçando manifestações 

anti-cotas. 

 

Apontamentos Finais... 

 

Esse conjunto de interpretações se encontram dentro de um processo de 

construção/desconstrução de conceitos que se revezam no debate atual revelando, o que 

Carneiro (2008) chama de “o melhor das cotas :  
 

[...] que é a sua capacidade de tirar as máscaras do racismo, da discriminação 

racial, e explicitar a verdadeira natureza dessas ideologias: a legitimação de 

privilégios raciais e sociais. Elas obrigam que os diferentes interesses 
envolvidos e beneficiários da exclusão se manifestem. E é por isso que elas 

são capazes de galvanizar a opinião pública porque o monopólio histórico 

dos grupos racialmente hegemônicos no acesso as melhores oportunidades 
sociais se vêem por elas ameaçados. Para preservá-los, diferentes discursos 

são acionados (CARNEIRO, 2008). 

 
 

Se a política de cotas é essencial em sociedades estratificadas, pode-se imaginar a sua 

necessidade neste Brasil amaldiçoado pela escravidão e etnicídio dos povos indígenas. O 

problema é a resistência que enfrenta de uma população que acredita que o sistema já é justo e 

isso seria uma vantagem injusta. E se você acredita que o sistema é justo, vai odiar as cotas. 
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Resumo 

 

 O projeto pretende possibilitar informações para a melhora do processo de 

ensino/aprendizagem em sala de aula a partir de reflexões sobre diversidade étnico-racial, tem 

também como objetivo integrar professores e alunos, prevenir e minimizar na comunidade 

todo ato de racismo. Outro aspecto importante é a Lei 10639 de 9 de Janeiro de 2003, que 

inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira" (BRASIL, 2003), e através desta lei, utilizando de diversas 

ferramentas pedagógicas, esclarecer da necessidade de ter por obrigatoriedade o ensino da 

cultura Afro-brasileira. Apropriar-se de propostas pedagógicas diversificadas que auxiliem na 

elaboração de políticas escolares (PPP) e implementação de ações que visem desconstruir 

estereótipos e preconceitos que possam se fazer presentes no cotidiano escolar. 

 

Introdução 

 

 O setor de Educação municipal em Bagé tem uma gestão de grande investimento em 

projetos atuais, sendo assim, os professores das redes municipais tem um melhor 

conhecimento sobre racismo, a cada ano adquirem um maior e melhor conhecimento sobre o 

tema. Entende-se a escola como pólo multiplicador e esclarecedor sobre diversos tópicos de 

nossa sociedade, então cada vez mais buscamos esclarecer aos nossos alunos e seus 

responsáveis a necessidade de respeitar os seres humanos, independentemente de sua cor ou 

raça. Como participantes do Curso Gênero e Diversidade na Escola, buscamos adeptos e 

parceiros na caminhada contra o racismo, precisamos de uma educação que esteja 

comprometida com a inserção de minorias e não com a exclusão de grupos ditos 

“ ino it  io  ,     i a o   a     o   u  o  o  o di   nt    do  nt   alo i     colabore com 

o processo de formação continuada e reflita sobre como o racismo, preconceito, discriminação 

foi construído historicamente e socialmente e como pode ser desconstruído. 
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Desenvolvimento 

 

Nas séries iniciais trabalhou-se com bonecos de fantoches, gravuras e filmes. Todo dia 

e de maneira prazerosa, cultivar momentos como cumprimentar seu colega quando chega e  

quando saí, sempre evidenciando que a cor não faz diferença no ser humano, que o importante 

é o sentimento. Nas séries finais foram realizados vários debates em conjunto com alunos e 

professores, promovendo através de vídeo como o racismo pode ser mostrado ou entendido, 

as várias faces de demonstração sobre racismo, dizer e explicar que é uma violência 

discriminar outro ser humano pela sua cor. Pretendemos dar seguimento ao projeto 

estendendo esse tema do racismo, assim como outros sobre a diversidade para toda a escola e 

adicionar essas temáticas para que estejam contemplados no Plano Político Pedagógico da 

escola.   

 

Considerações finais 

 

 Certos de que a escola não pode resolver todos os problemas sociais, mas pode acolher 

diferenças e diversidades de modo que não se tornem desigualdades, justificamos a relevância 

social do presente projeto principalmente com base na crença de que a escola ocupa espaço 

privilegiado na vida de crianças e jovens de todas as camadas sociais, na qual grande parte é 

negra, seja pelo tempo que passam nela, seja pela confiança de que ela lhes possibilitará 

alguma ascensão social. Sempre trabalhar a subjetividade do ser humano, não sermos iguais, 

por isso somos todos tão lindos e capazes de oferecer muito aprendizado e valorizar cada 

gesto independente da cor de pele.  
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Contextualização 

 

Somos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação do Campo e nós e a nossa 

turma, junto com a professora Graziela Rinaldi da Rosa elaboramos uma atividade para 

compreender melhor as concepções de gênero a partir de falas e brincadeiras de crianças. 

Convidamos uma turma pré B com crianças de 5 a 6 anos de idade para vir até o Campus da 

FURG em São Lourenço do Sul. Disponibilizamos bonecas brancas e negras e brinquedos 

 u    o “dito  d    nina   d    nino    

 

Objetivos 

 

 Compreender melhor as concepções de gênero;  

 Refletir sobre o quanto as propagandas influenciam as crianças em suas concepções de 

gênero e perceber quanto preconceito há entre as crianças com relação aos padrões de gênero. 

 Mostrar para as crianças que independente do gênero podem brincar com diferentes 

brinquedos, independente de cor e tipo. 

 

Temáticas discutidas 

 

Discutimos as temáticas de Gênero e diversidade étnico-raciais. 

 

Desenvolvimento 
E   ada  o i dad , o     “  nino  ou “  nina ,   t an  itida    

crianças desde o nascimento pelas práticas culturais estabelecida num 
primeiro momento pela família e depois pelas diferentes instancias 

sociais como a escola, a igreja, o clube, a mídia. Institui-se aí, as 

estereotipias de gênero, reveladoras do tipo de sociedade e cultura em 
que os sujeitos estão inseridos. Meninos são fortes, jogam bola, usam 

roupa azul. Meninas são carinhosas, brincam de casinha, de boneca, 

usam roupa rosa, por exemplo. (RIBEIRO, 2013, p. 27). 

 

A maioria das crianças pegaram bonecas brancas, só uma menina que pegou uma 

 on  a n   a       nina     a a  o    in u do  dito  “d    nina    o    nino     a a  

o    in u do  dito  “d    nino    nó  o     a o   u    ta a  o  oi auto  ti a,   nina  

pegaram as bonecas e as panelinhas e os meninos pegaram os bonecos e os carrinhos. 

Todos/as escolheram seus brinquedos, perguntamos o porquê que eles escolheram estes 

brinquedos e não outros e através desta atividade podemos perceber que as crianças 

escolheram os brinquedos conforme suas influências em casa.  

E logo após passamos propagandas de brinquedos, que induzem as crianças a comprar 

brinquedos ou só para menina ou só para menino e eles nos relataram que se sentia 



 
 
 
 
 

41 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

influenciados por estas propagandas mesmo sendo inadequadas para crianças. Após pedimos 

que eles trocassem de brinquedos que os meninos pegassem os brinquedos que não 

costumavam brincar (ditos das meninas) e as meninas pegassem os   in u do  dito  “d  

  nino  ,   o     a o   u    ta t o a du ou  ou o   inuto ,   a    nina    o    nino  

 olta a   a a   u    in u do ,  u    dito  ultu al  nt  “d    nino   d    nina    on o    

 n t     a owi   ( 006,   1 ) “di    idad   od   i ni i a  variedade, diferença e 

multiplicidade. A diferença é qualidade do que é diferente; o que distingue uma coisa de 

out a, a  alta d  i ualdad  ou d      l an a    

 

 

Conclusão 

 

 Assim, constatamos o racismo presente no ato de brinca, bem como a influencia das 

  o a anda   u    ti ula  a  ad oni a  o da uilo  u  di      “   inino    “ a  ulino     

nossas sociedades. As crianças não querem brincar com bonecas negras, nem brincar com 

brinquedos diferentes, só querem brincar com brinquedos ditos culturalmente destinados ao 

sexo feminino e ao sexo masculino.  Entre doze, crianças uma pegou a boneca negra, então 

vimos que o racismo aparece na infância e precisa ser discutido. Observou-se que a menina 

que pegou a boneca negra já tinha convivência com pessoas negras, por que seus pais tinham 

amigos negros e ela disse que possuíam bonecas negras em casa e que gostava de bonecas 

negras.  Uma menina disse que gostava de Barbie, e ela tinha uma Barbie branca na mão, 

então nós perguntamos a ela por que ela não tinha pegado uma Barbie negra sendo que tinha 

  an a    n   a ,    la     ond u  u    a  o   u   la “ o ta a  ai  da  a  i    an a   o  u  

era uma Sereia. 
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Neste trabalho, relatamos a atividade que desenvolvemos no espaço escolar aonde 

promovemos um diálogo buscando uma reflexão sobre sexualidade, seus termos, conceitos e 

a ideia de uma sociedade menos preconceituosa e mais solidária, na qual o respeito ao outro 

prevaleça para um mundo que a diversidade não seja motivo de discriminação e violência.  

A atividade também nos permitiu dialogar sobre propostas de justiça (criminalização 

da homofobia), proteção de movimentos em prol da diversidade sexual e marcadores sociais.  

A importância de desenvolver esta temática na escola é produzir um debate sobre o 

tema de maneira a formar ideias mais sensíveis e até mesmo atuantes na sociedade, engajados 

com a proposta (PCL 122/2006) de tratamento da homofobia como crime análogo ao racismo: 

A constituição Federal prevê como objetivo fundamental da República (a t  3º,  V) “  o o    

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras 

 o  a  d  di   i ina  o    Desejamos, através da sensibilização, que marcadores sociais 

atribuídos a gays e lésbicas sejam desmistificados: os modos, costumes e vestuário do 

indivíduo não devem estigmatizá-lo. 

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal França Pinto, na turma de 6º ano 

de Educação de Jovens e Adultos, com a qual já vínhamos trabalhando para a disciplina de 

EJA. Após conversa com a turma, percebemos a dificuldade que muitos tinham em se 

expressar sobre diversidade sexual. Os alunos faziam confusão em relação às orientações 

sexuais e mostravam desconhecer as diversas possibilidades de sexualidade. Foi nesse 

contexto que resolvemos desenvolver com eles nosso trabalho do Curso de Extensão - Gênero 

e Diversidade na Escola, usando o tema sexualidade, que neste momento seria bastante 

produtivo, pois os educandos demonstraram interesse em dialogar e conhecer mais sobre a 

diversidade sexual existente em nossa sociedade, ainda muito alicerçada em paradigmas 

religiosos e conservadores. 

 A turma de alunos, entre 16 e 50 anos de idade, era composta de nove pessoas. 

Percebemos também que as terminologias empregadas, para nós simples não eram conhecidas 

pelos alunos, que não sabiam os termos a seguir apontados: homossexualidade, assexualidade, 

heterossexualidade, bissexualidade e transsexualidade, os conceitos que usamos para nortear a 

atividade foram os do Guia Orientação Sobre Identidade de Gênero: conceitos e termo. No 

início da atividade, utilizamos papéis com recortes dos termos e conceitos, logo após, uma 

 on    a ini ial, a  i ti o  ao    d o  “N o    o       ay , “N o    o      l   i a  a  o  do 

 anal “    na  oda  do Y     E    ó  a   i i  o do    d o ,  u  tiona o  o  aluno  

sobre o que entenderam dos vídeos; explicamos com o auxilio dos recortes, a diversidade 

encontrada hoje na sociedade, onde varias configurações familiares são possíveis, os 

marcadores sociais atribuídos a essas pessoas, além das orientações sexuais que independem 

da id ntidad  d   ên  o do indi iduo   o   lti o, a  i ti o  ao   d o “E     o     o  

 o ê? , ta     do  anal “    na  oda  di  on   l no Y     E, ond   od  o    o o  u  

debate sobre preconceito, intolerância e a criminalização da homofobia. 
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Durante os vídeos, para que a turma se descontraísse, distribuímos pipoca, 

refrigerante, bombons e aos poucos as participações, comentários e até mesmo relatos de vida 

foram surgindo, percebemos através da curiosidade e da vontade de participar dos alunos, que 

é um ambiente adequado para trabalhar a diversidade sexual, a fim de que possam 

compreender e conviver com as diferentes construções de cada indivíduo e que a sexualidade 

do outro, não deve afetar a sua relação com o mundo e que essas diferenças são a essência da 

vida. 

Por fim, pudemos concluir que essa experiência foi muito motivante, as trocas que 

acontecem no ambiente escolar, nos ajudam a refletir, nos colocarmos no lugar do outro, são 

momentos únicos e que vamos levar com muito carinho por toda nossa caminhada seja como 

licenciandos ou educadores e o que nos deixou mais entusiasmados foi o convite do grupo 

para voltarmos para novas discussões. 
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Palavras-chave: Futebol. Diversidade. Intolerância. Ensino médio. 

 

    o  to d  int    n  o “ ut  ol: al   ia      ta ou    a o da intol   n ia?   oi 

aplicado em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, na disciplina de Sociologia, em uma 

escola estadual localizada no município de Sapucaia do Sul. Antes do projeto, o assunto 

trabalhado com os alunos eram os conceitos de Democracia e Cidadania. Dessa forma, no dia 

2 de setembro de 2014, iniciamos a discussão acerca dos esportes mais democráticos que 

existem, sejam eles profissionais ou amadores. Depois de levantamentos e justificativas (vôlei 

e basquete só para altos; ginástica e hipismo só para baixos; corridas automobilísticas só para 

ricos), chegou-se a conclusão de que o esporte mais democrático era o Futebol. 

   a ti  da     unta   o l  ati ado a: “ ut  ol: d  o   ti o ou intol  ant ?  

iniciamos o debate, com alunos perguntando se a pergunta era para o futebol profissional ou 

amador. Respondi que tentaríamos abordar os dois. 

Quanto ao “d  o   ti o ,    t n a o   alado ant  , todo   od    a ti i a , alto, 

baixo, forte, magro, gordo, homem, mulher, heterossexual, homossexual, etc.  

No  u              “intol   n ia , o  aluno   ala a  no  a o do  a i  o  o  tido  o  

parte da torcida do Grêmio contra o goleiro Aranha, do Santos. No entanto, percebi um tom 

n  ati o,  o  a  u  nto  do ti o: “ u  no idad   ou “    ala   u   o o  todo   a a o , 

 o   u   l     o  nd u?   

Enfim, em um primeiro momento, a turma se dividiu entre os que criticavam o 

exagero do goleiro santista e os que condenavam a atitude da torcida. Dentre os primeiros, 

fica evidente que, acima de qualquer outra coisa, estavam defendendo os interesses de seu 

clube. Os demais, por mais que em outras ocasiões realizaram falas preconceituosas em 

relação aos negros, criticavam a postura da torcida do Grêmio, mais pela gre-nalização no 

fato, do que por consciência de que aquele ato era errado. 

Outro argumento levantado pelos alunos (principalmente os gremistas) foi a de que se 

a torcida do Grêmio era racista, a torcida do Inter era homofóbica. Concordei com essa 

afirmação, mas expliquei que, infelizmente, todas ou praticamente todas, as torcidas de 

futebol do Brasil eram homofóbicas, portanto, isso não era exclusividade dos colorados. 

Aproveitando esse argumento vindo dos alunos, comecei a falar sobre a homofobia no 

futebol, chamando a atenção dos alunos de que não há nenhum caso de jogador 

assumidamente homossexual. Nesse momento alguns alunos falaram em nomes como Raí, 

Richarlyson, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo. Expliquei que os nomes desses jogadores são 

citados mais por estereótipos criados por uma sociedade preconceituosa do que por qualquer 

outra coisa. Além desses nomes, os alunos lembraram da história dos ex-jogadores do 

Grêmio, Capone e Bilica e a poltrona 36, na qual os dois foram vistos fazendo sexo oral um 

no outro. Mais uma vez lembrei que essa história surge entre os colorados como forma de 

preconceito, querendo diminuir as pessoas pelo fato de sentirem prazer com alguém do 

mesmo sexo. 

Além desses assuntos, também fizemos o debate sobre a violência nos estádios e a sua 

impunidade. Os alunos lembraram de casos de violência dentro de estádios ou a caminho para 

os jogos. Chamei-lhes a atenção para o fato de que se uma pessoa atira uma pedra e machuca 

ou mata outra pessoa, vai responder um processo na justiça, a não ser que esteja dentro de um 
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estádio. O mesmo vale para a depredação de bens privados, como carros e ônibus. Se quem 

quebra ou joga pedra nos automóveis forem cidadãos comuns, serão processados. Se forem de 

uma torcida, não haverá punição. Então, debatemos sobre a impunidade nos estádios de 

futebol e o papel das torcidas organizadas hoje. 

Na semana seguinte, iniciamos a aula com alguns vídeos sobre o negro no futebol, 

algumas campanhas da Fifa e um curta-  t a    “  a  i tó ia d   ut  ol ,  u   onta a 

história de um time de crianças, dentre elas o Pelé.  

Usando os principais jogadores brasileiros (Pelé, Garrincha, Romário, Rivaldo, 

Ronaldinho, Leônidas da Silva, etc.), questionei os alunos de por que há racismo no futebol 

no Brasil.  

Nesse momento, alguns alunos falaram que o racismo não existia apenas no futebol, 

nem em só uma torcida, mas que faz parte da cultura do Brasil, devido a anos de escravidão e 

discriminação sofrida pela população negra no Brasil.  

Além disso, expliquei aos alunos que o futebol surgiu no Brasil como um esporte das 

elites, nos clubes de ricos. Contei-lhes sobre a Liga da Canela Preta e episódios como os 

 o ado     u  u a a   ó d  a  o   a a    “    an u           od      o a    oi  oli itado 

aos alunos que escrevessem um texto sobre a temática racial no futebol. 

Na aula    uint , ini ia o  a  i tindo ao  u ta “  a  u  ti    l   o a? , u   u ta  u  

retrata um aluno de uma escola que joga futebol e que é gay. O curta mostra as diferentes 

reações dos colegas aos descobrirem a identidade sexual do menino, além dos 

questionamentos que o próprio jovem se faz. Foi solicitado aos alunos que escrevessem um 

texto sobre a homofobia no futebol. 

Na aula da   ó i a    ana, o  aluno   i   a  “ a ta      i tuai   o    a t   ti a, ou 

seja, ao invés de espalharmos cartazes de cartolina pelas paredes da escola, o que muitas 

       a  a  d        ido    lo  aluno ,    ol   o    ia  i a  n    “ i ali  -lo   na    d   

sociais, atingindo um número maior de alunos. 

De uma forma geral, o projeto foi positivo, já que alguns alunos reconheceram o 

racismo existente para além do futebol. Mais do que isso, conseguiram perceber que muitas 

das músicas cantadas nos estádios trazem consigo ideias racistas e homofóbicas. Sem falar na 

ideia de que existe o sexismo no futebol, ou seja, ele só é levado a sério se for praticado por 

homens, por isso o futebol feminino no Brasil é deixado em um nível de importância 

baixíssimo. 
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NENHUMA TONALIDADE SERÁ MAIOR QUE NOSSA TOTALIDADE 

 

Franciele Caroline Fernandes Ramos, franleiva08@hotmail.com; 

Thamires Visintainer Belmont, thamires.v_@hotmail.com; 

Lidiane  Kelling, lidykelling@gmail.com 

 

Palavras-chave: Etnia. Raça. Escola. 

 

Sabe-se que a problemática do preconceito étnico-racial não é algo surgido há pouco. 

No Brasil, a escravidão foi um dos principais fatores que influenciaram nessa distinção de 

raças, presenciadas até então. Mesmo sendo uma nação constituída da miscigenação, o 

preconceito é bastante presente na sociedade.   

Esse pensamento de distinção étnico-racial é expresso por intelectuais brasileiros que 

importaram ideias de algumas teorias racistas do século XIX, por exemplo, Francisco Adolfo 

de Varnhagem, afirma que os índios em função de sua organização física não poderiam 

progredir no meio da civilização, estando condenados a viver nas trevas, e se colocados na 

luz, morreriam ou desapareceriam; Euclides da Cunha, que via os mestiços como retrógrados, 

raquíticos e neurastênicos, incapazes de concorrer para o progresso brasileiro, podendo 

 u   a    u “d   ito  , a  na      o           ado ,   itando-se novas fusões com o sangue 

negro. 

O presente trabalho teve como ponto de partida a problemática do preconceito racial 

na sociedade, que se estende a escola. Segundo o censo do IBGE de 2010, quanto maior o 

grau de escolaridade menor é a porcentagem de negros e pardos incluídos. A pesquisa 

também diagnosticou diferenças na taxa de analfabetismo entre categorias de cor e raça. 

Enquanto para o total da população a taxa de analfabetismo é de 9,6%, entre os brancos cai 

para 5,9%. E entre pardos e negros, a taxa sobe para 13% e 14,4%, respectivamente.  

Sabendo que as series inicias são uma etapa onde é trabalhado muito além do 

conhecimento limitado, mas também valores pessoais e os primeiros envoltórios sociais, 

determinou-se que o trabalho seria realizado em uma turma de 3º ano do ensino fundamental, 

com intuito único de trabalhar valores de respeito, humanidade e igualdade entre raças na 

escola e em todos os ambientes de convívio social, igualando a capacidades de todas as raças.  

Para atingir as crianças que tem em médias 8 a 9 anos, foram utilizadas duas bonecas. 

Sentados em circulo, para não causar a impressão de apenas mais uma aula, mas sim, um 

momento em que todos seriam ouvidos e poderiam expressar suas ideias e pensamentos. 

As bonecas apresentadas estavam enroladas em papel pardo, simbolicamente 

representadas por rostos desenhados, para passar a ideia de igualdade. Eles deveriam escolher 

entre qual a mais bonita (simbolicamente identificadas como numero 1 e numero 2). Após a 

escolha, foram criadas algumas situações cotidianas, as quais os alunos deveriam apontar os 

personagens baseados nos bonecos. As situações foram: 

 

1) Na escola, houve uma briga entre estas duas crianças. Qual você acha que começou a 

briga?  

2) Em casa, um deles é muito teimoso, mal comportado e desobediente. Qual é? 

3) Na sala de aula, um colega reclama que alguém pegou sua borracha. Qual você acha 

que pegou?  

4) Na escola, um deles e muito estudioso e esforçado, tira sempre boas notas e é 

elogiado/a pela professora. Qual deles acha que seja?  

mailto:franleiva08@hotmail.com
mailto:thamires.v_@hotmail.com
mailto:lidykelling@gmail.com
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  Depois das perguntas, foi pedido para que eles desenhassem, em folha de oficio, como 

eles achavam que eram os bonecos, o que havia por traz daquele papel.  

Depois de certo tempo, os desenhos foram recolhidos e os bonecos foram 

desenrolados para que eles pudessem fazer suas próprias comparações entre seus desenhos e 

os bonecos, que eram uma menina branca, de vestido e cabelos loiros, e uma menina negra, de 

vestido e cabelos pretos.  

Vendo as características e fisionomia das bonecas, o procedimento de escolha entre a 

mais bonita e de determinação dos sujeitos nas situações-problemas foram repetidas, com o 

propósito de analisar se haveria algum tipo de preconceito da parte das crianças, já que 

fisicamente elas não eram mais iguais.  

 

Os resultados da atividade foram os seguintes: 

 

 ENROLADOS (%) DESENROLADOS (%) 

 BONECO 1 BONECO 2 BRANCA NEGRA 

Mais bonita  52 48 66,7 33,3 

Pergunta 1  74 26 59,26 40,74 

Pergunta 2  65 35 67 33 

Pergunta 3  80 20 84 16 

Pergunta 4 15 85 15 85 

 

A partir dos resultados, que não foram os esperados, porém representam uma 

conclusão muito positiva, foi inserido o tema em questão, discutindo, argumentando e 

questionando sobre o que diferenciava aquelas duas bonecas além da cor de sua pele, sobre o 

fato de elas serem iguais quanto à capacidade e potencialidade na escola, em casa ou em 

qualquer outro lugar frequentado por elas, pois a cor da pele não indica superioridade ou 

inferioridade.  

   o  itando o  ont  to,  oi di  utida ta     a   o l   ti a do “lápis cor-de-  l  , 

nome muito usado pelas crianças para denominar a cor bege, indicando que existem muitas 

cores e tons de pele e denominar a cor bege desta forma não é correto, usando eles mesmo 

 o o      lo    al un      ona  n  do  ol lo  ,  o o o “ a i    o “N   in o do  a to  io    

Foi discutido também o fato de sermos todos um pouco negros, devido a miscigenação 

dos povos que imigraram ao nosso país.  Nesse contexto, ouvindo o relato dos alunos, pode-se 

o     a  a      n a d  a  lido   o o “  i  o    “  o olat  , o  u   a -se perceber que 

mesmo que os resultados  das atividades indiquem a plena consciência deles sobre a 

indiferença a cor da pele, há na turma um preconceito ou um olhar diferenciado explícitos por 

esses apelidos.  

Pode-se concluir através da atividade, pela desenvoltura e tranquilidade dos alunos ao 

debater, discutir o tema, relatar experiências, que a escola vem trabalhando no caminho certo 

com essas crianças e as preparando para a diversidade encontrada na escola e na sociedade.  
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 Este trabalho surgiu a partir da proposta de intervenção do Curso GÊNERO E 

DIVERSIDADE NA ESCOLA – EXTENSÃO 2014 que foi dirigido aos/às profissionais da 

educação da rede pública de Educação Básica e aos/às universitários/as dos cursos de 

licenciatura de Rio Grande e outras cidades gaúchas, com o objetivo de discutir acerca da 

promoção, respeito e valorização da diversidade sexual e de gênero, cooperando para 

confrontar da violência sexista e homofóbica no interior das escolas.  

 Também tem como objetivo de E ti ula  no  aluno  a  ultu a  u  “ ou di    nt ,    

 o  o ta  nto ,  ultu a     i iolo ia,  a  t n o  u           itado    

 Observando a crescente influência das redes sociais e os meios de comunicação 

diretamente em seus lares, e a mudança de comportamento das pessoas com relação a gênero 

e diversidade, mostrando o que gostam como vivem e como compartilham seus sentimentos. 

Assim sentimos a necessidade d    ali a  u a  o t a, ou    a, a   i  i a “ o t a da 

diversidade na E  ola  uni i al  la o  ila  , lo ali ada na  idad   io G and , Vila da 

Quinta, BR 392, quilômetro 29.  

 Um momento onde seriam expostas várias temáticas sobre raça, doenças sexualmente 

transmissíveis, violência sexista, homossexualismo, através de filmes, curtas, desenhos e 

livros.  

 Para o desenvolvimento do trabalho a Mostra foi dividida em dois dias, com exposição 

dos desenhos sobre diversidade, feitos na aula de educação artistica, e para abranger todos os 

Anos iniciais e finais.  

 No dia  0 11  014, na  a t  da  an    oi   ita a  o t a d  u   u ta “Vi ta  in a 

  l     la    t anda do  u  o da    G  laudia   nal o, a ó  um debate com os alunos 

sobre o tema do curta. Essa exibição abrangeu os quintos e sextos Anos. Na parte da tarde foi 

  ita a l itu a do li  o “  nina do la o d   ita  d   na  a ia  a  ado, no Data   ow,  a a 

os primeiros e segundos Anos, após foi feita uma conversa informal sobre o livro e 

distribuição de folhas para desenharem a parte que mais gostaram da história. 

 No    undo dia  1 11  014  oi   ita a   i i  o do  il   “    io a ,  o  a  

professoras que participam do Curso sobre Diversidade, Gisele Morales e Jocelaine Ferreira, 

após um debate com as turmas dos sétimo, oitavo e nono anos, onde eles puderam expor suas 

colocações. No período da tarde foi realizada a segunda parte do trabalho feito no dia anterior, 

com as turmas que faltavam dos anos iniciais 3º e 4º anos.  

   “ o t a  do  d   n o  do  aluno  do  ano  ini iai  ta      i ou    o ta   lo  

corredores da escola com o tema, Diversidade, mais alguns dias, para que também a 

comunidade pudesse apreciar. 

 Em suma, foi um grande passo para Escola Olavo Bilac essa Mostra, movimentando 

alunos, professores e comunidade, construindo novos olhares a respeito da Diversidade, 

dando partida para ruptura de idéias e costumes. Um começo, um espaço de trocas. 

  

mailto:gisele.31@bol.com.br
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ESCOLA UNIDA CONTRA O PRECONCEITO:  

APRENDENDO COM AS DIFERENÇAS 

 

 

 

Graciela Quintana Saalfeld, graciqs@gmail.com; 

Leila Gularte de Farias 

 

 

Palavras-chave: Escola. Preconceito. Diferenças. 

 

 O preconceito está em destaque na mídia, e a sociedade tem sido induzida a refletir 

sobre esta temática, principalmente frente aos acontecimentos atuais relacionados a esse tema. 

Ao analisar o papel da escola é possível perceber que não houve um impacto na diminuição 

do preconceito, visto que as pessoas da comunidade local não foram sensibilizadas sobre o 

assunto. Com base nessa informação, se criou um espaço de discussão dentro da escola, onde 

alunos e professores têm a oportunidade de participar de uma semana cultural intitulada 

Aprendendo com as diferenças. Tanto os alunos quanto os professores do turno noturno da 

Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Augusto Simões Lopes, localizada em Pelotas no Rio 

Grande do Sul, demonstraram interesse em participar. Os alunos de cada turma escolheram 

temas a serem abordados na semana cultural, todos referentes à temática preconceito.  

 Os alunos do ensino fundamental assistiram Cartas para Deus e, após o filme, 

elaboraram cartas onde expressavam seus sentimentos e desejos. Já os alunos do ensino 

médio optaram por abordar as diferentes formas de preconceito. O 1º ano do ensino médio 

focou no preconceito para com a mulher. Os alunos elaboraram um vídeo mostrando a 

evolução dos direitos das mulheres, criaram cartazes que mostravam os valores da sociedade 

contemporânea e convidaram um professor de direito, atuante na escola, para palestrar sobre a 

Lei Maria da Penha e sobre a utilização do nome social. Os alunos do 2º ano do ensino médio 

falaram sobre o tema de uma maneira geral,   iando  a ódia    “charges” sobre o tema. Os 

alunos do 3º ano optaram por criar e representar uma peça de teatro abordando a temática. Os 

focos da peça foram o racismo, a homofobia e as dificuldades enfrentadas por deficientes 

físicos. Ademais, poesias e crônicas contemplando a temática também foram expostas.  

 Um sarau cultural foi organizado no pátio da escola e contou com a participação de 

alunos e ex-alunos. Alguns ex-alunos tocaram músicas e recitaram poesias de sua autoria. 

Alunos e uma professora sugeriram que uma artista tradicionalista fosse convidada, esta 

cantou e recitou poesias referentes à cultura gaúcha, enfocando as mudanças nos costumes e a 

diminuição do preconceito para com a mulher. 

 Um vídeo sobre diversidade foi apresentado e este fez com que os alunos e os 

professores tivessem a oportunidade de refletir sobre o assunto discutido. Foi organizada e 

dirigida pelos professores uma peça de teatro chamada Alegoria das Ferramentas, que fez 

parte do encerramento da semana cultural e serviu para elucidar a importância de respeitar 

todas as diferenças. 
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 O trabalho realizado deixou como legado um grande aprendizado para todos os 

segmentos. Além do ótimo entrosamento entre professores e alunos, todos precisaram vencer 

grandes desafios. Sair de sua zona de conforto e atuar em outras áreas é muito difícil para 

algumas pessoas. Alunos foram protagonistas de situações que nunca haviam vivido. 

Professores atuaram em diferentes papéis, que proporcionaram maior reflexão dos envolvidos. 

Foi uma semana de fuga da rotina para todos, e se pôde perceber que o trabalho, realizado de 

forma criativa e lúdica, causou grande satisfação aos membros envolvidos. 

Através das características culturais, os sentimentos humanos entram e saem de cena. 

É possível que a característica de aprendizagem significativa esteja então aí, na troca de 

emoções. É necessário entender mais profundamente nossos semelhantes e suas diferenças, só 

assim, respeitando a história do próximo, aprenderemos o que é empatia. 
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AS REPRESENTAÇÕES DAS DIVERSIDADES DE UMA SALA DE AULA 

 

 

Hélen Giorgis, helenuow@hotmail.com; 

Adriana Pereira Cardoso, adrianapereiracardoso@gmail.com; 

Aline Giorgis, alinegss79@hotmail.com; 

Paulo Roberto Cardoso, paulocardosodg@hotmail.com. 

 

Palavras-chave: Diversidade. Escola. Preconceito. 

 

    

Objetivos Gerais 

 

 Caracterizar as diversidades no contexto sala de aula e suas representações. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar diversidades e preconceito dentro do espaço escolar 

 

Contextualização  

  

 O presente projeto de intervenção escolar abordou a diversidade e algumas formas de 

preconceito neste ambiente. Para tanto desenvolveu-se uma atividade com os alunos do 1º ano 

da E. E. E. M. Barão de Aceguá situada na cidade de Aceguá a 60 Km de Bagé, onde os 

alunos elaboraram e apresentaram uma peça teatral, contendo os seguintes temas: 

Preconceito, as diferentes diversidades ou seja, raça, gênero e sexualidade onde esta atividade 

foi gravada em áudio e vídeo para facilitar as atividades propostas aos alunos. 

 

Temáticas discutidas 

 

 Preconceito racial, homossexualidade, agressividade. 

 

Desenvolvimento 

 

 Após explanações sobre o tema diversidade utilizando recursos áudio visuais. Foi 

proposto  a uma turma de 30 alunos que realizassem uma peça teatral, onde seriam abordados 

os temas: preconceitos e diversidade. Estes alunos dividiram-se em subgrupos, e apresentaram 

ao grande grupo as suas construções. Nestas surgiram os temas racismo, homossexualidade, 

agressividade. 

 O grupo problematizou as questões propostas através de exemplos negativos que 

relataram em algum momento de sua trajetória escolar terem vivenciado, construindo a 

seguinte peça teatral. 

 A sala de aula flui normalmente como os demais dias, é dado o sinal de entrada e ao 

acomodarem-se em aula começam a surgir os conflitos: alguns alunos entram e vão 

acomodando-se em seus lugares como o costumeiro, nesse momento um aluno do sexo 

masculino demonstra preconceito ao ver adentrando na sala um casal homossexual masculino. 

Essa manifestação de homofobia também ocorre com o casal feminino manifestando-se de 

forma agressiva através de palavras de baixo calão, chegando a agressões físicas. 
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 Houve um movimento de todo o grupo, alguns manifestando-se de forma solidária aos 

colegas que estavam sendo vitimados. Sendo estes também agredidos, já que se diferenciavam 

dos demais por sua raça, e por isso desvalorizados em suas opiniões e manifestações 

contrárias ao preconceito. 

 

Conclusão 

 

 Concluiu-se que através dessa intervenção em forma de projeto extraclasse alcançou-

se a reflexão e participação dos alunos sobre temas pertinentes e fundamentais ao âmbito 

escolar. Através do lúdico explorou-se o potencial artístico destes alunos e despertou-se para 

uma mudança importante e fundamental ao contexto escolar. 
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O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE – CRDH/FURG  

PROMOVENDO CONHECIMENTO NA ÁREA DA SEXUALIDADE HUMANA 

PARA ADOLESCENTES DOS 6° ANOS NA E.E.E.M. DR. JOSÉ MARIANO DE 

FREITAS BECK - CIEP, RIO GRANDE, RS 

 

Isabel Cristina Mendes Braga, bebelcmb@outlook.com; 

Renato Duro Dias, renatodias@furg.br; 

Larissa Oliveira 

 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Escola. Adolescentes. 

 

Resumo 

 

A sexualidade ainda é um tema pouco discutido nas escolas e pode se tratar de assunto 

complexo no ambiente familiar, devido a falta de informação e  dificuldade cultural de lidar 

com assuntos como esse. Levando em consideração essa realidade, o objetivo deste trabalho é 

promover o diálogo familiar e escolar e construir, de acordo com as percepções de jovens 

adolescentes, representações de identidade de gênero e sexual, bem como formas de 

prevenção e contracepção. Por esta razão, foram desenvolvidas e aplicadas oficinas onde essa 

temática é problematizada, discutida e confrontada de modo interdisciplinar com assuntos 

como, preconceito, racismo e xenofobia.  

 

Introdução 

  

 A adolescência pode ser descrita como um período de transição, entre a fase infantil e 

adulta, na qual se anseia por liberdade, mas a falta de orientação e maturidade (natural da 

fase) faz com que os jovens se deparem com conflitos e crises que podem ser internas e/ou se 

estender à família, e que nem sempre são de fácil entendimento e resolução. Nesse sentido, 

embora sejam controversos os papéis desempenhados pela família e escola no que se refere a 

educação sexual, parece crescente o entendimento que as práticas educativas tem contribuído 

com os processos de humanização nestas faixas etárias, especialmente quando o tema é a 

sexualidade (LOURO, 2010a, 2010b). Corroborando essa premissa, Boaventura Santos (2009, 

  18),   n iona  u  “o o   ti o  lti o d  u a  ducação transformadora é transformar a 

educação, convertendo-a no processo de aquisição daquilo que se aprende, mas não se ensina, 

o   n o  o u     o   a   no   on lito    d  ida   ai   o un   nt   o   o  n ,    o  o 

intuito de transmitir informação e conhecimento sobre o tema proposto, o Centro de 

Referência em Direitos Humanos - CRDH, Projeto de Extensão da Faculdade de Direito – 

FADIR localizado na FURG, realizou três oficinas, com a participação dos estudantes dos 6 

anos na faixa etária de 10 e 16 anos, de ambos os sexos.  

 

Materiais e métodos 

 

A proposta metodológica contou com três encontros, o primeiro foi com as turmas C e 

D, a partir de uma roda de conversa livre para que os alunos pudessem conhecer alguns 

métodos contraceptivos, identidades de gênero e assuntos que tangenciam esse objeto, de 

forma que as opiniões fossem expostas tanto por eles quanto pela orientadora da oficina. No 
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segundo encontro, com a turma A, realizou-se uma dinâmica na qual os alunos deveriam 

definir dentre alguns locais propostos (praça, academia, empresa, escola, boate, bar e 

hospital), quais pessoas deveriam ir ou frequentar. Para este tópico sugeriu-se as seguintes 

pessoas: profess@r, homossexual, prostitut@ portador do vírus HIV, empresári@, lésbic@, 

don@ de casa. No terceiro encontro foi solicitado aos participantes da turma D que 

elaborassem desenhos/representações imagéticas de suas famílias, depois se organizou uma 

roda de conversa onde curiosidades, informações e sugestões fossem compartilhadas, de 

modo a circular as di  u       nt   o  aluno    a “o i in i a ,  o  o o   ti o d  id nti i a  a  

construções familiares dos estudantes, e possibilitar o entendimento e esclarecimento de 

algumas questões referentes ao tema em questão.  

 

Resultados e discussão 

 

Fazendo referência a dinâmica realizada no segundo encontro, que tinha como 

objetivo trabalhar os papéis sociais, problematizar os estereótipos e discutir sobre o 

preconceito, foi proposto aos alunos que determinassem e localizassem onde ficariam as 

pessoas que poderiam possuir identidades sexuais diferentes. Como resultado, os adolescentes 

dividiram da seguinte forma: profess@r na escola, homossexual na praça, prostituta na boate, 

portador de HIV no hospital, empresári@ na empresa, lésbica no bar e don@ de casa na 

academia. Com base nisso, foi discutido porque atribuímos demarcadores sociais a partir do 

aprendizado condicionado dado pelo senso comum, sem ao menos questionar ideias e valores 

sociais. Ao fim foi defendido a seguinte assertiva: todos os indivíduos passam e frequentam 

todos os lugares independentemente de sua orientação sexual, profissão e/ou estado físico e de 

saúde. Nestes encontros também foram abordados formas de contracepção, novas 

reconstruções familiares, cuidados necessários para não contrair Dst´s, informações e 

desmistificações sobre trans/bi/homo sexualidade, travestilidade, e masculinidade. 

 

Conclusões 

 

Levando em consideração a aceitação, e resultados positivos alcançados por meio das 

oficinas, podemos defender que a escola ocupa espaço importante na construção social do 

conhecimento, contudo, ainda é possível observar a negação da sexualidade nesse espaço, 

dessa forma, tendo em conta que a criação de lugares de diálogo são fundamentais para a 

produção de novas identidades, acreditamos que estas oficinas nos permitiram constatar o 

quanto é válido e potente levar a temática de sexualidade e gênero para a escola, e o quanto 

essa iniciativa simplifica as complicações naturais decorrentes da fase adolescente. 
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SEXUALIDADE: ADULTOS INFORMADOS, JOVENS EDUCADOS 

 

Jairo Antônio da Silva, jairopsicologo@yahoo.com.br; 

Marcelo  Ohlweiler, marohl1@live.com 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Conscientização. Educação. Direitos Humanos. 

 

Justificativa 

 

 A sexualidade é um aspecto natural do ser humano e é tema de extrema relevância em 

qualquer grupo social.  A escola por muito tempo ficou estagnada na produção de 

conhecimento a cerca do assunto, mas hoje, devido a várias mudanças no contexto social 

contemporâneo – como novas formas de configurações familiares e novos jeitos de exercer a 

sexualidade – obriga-se a estabelecer uma nova relação dialógica com o tema.  

 Na atualidade, momento de crise entre o que se ensina e o que se deveria ensinar 

momento de flexibilização curricular, de acolhimento da diversidade que compõe o universo 

escolar, se faz necessário uma reflexão sobre a formação, a manifestação e a importância da 

sexualidade humana. Este projeto busca um novo olhar dos profissionais da escola acerca do 

seu papel diante das novas perspectivas sociais. 

 

Objetivo Geral  

 

     Compreender as representações culturais de gênero, as formas de manifestação da 

sexualidade humana e as relações de poder e discriminação que as circundam.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Refletir sobre as diversas formas de manifestação da sexualidade na sociedade 

contemporânea; 

 Identificar e repensar tabus e preconceitos referentes à sexualidade, evitando 

comportamentos discriminatórios e intolerantes; 

 Analisar criticamente os estereótipos referentes à sexualidade; 

 Reconhecer a importância do trabalho realizado na escola para a diminuição dos 

preconceitos; 

 Estabelecer relação entre Direitos Humanos e Sexualidade; 

 

Metodologia /Desenvolvimento /temáticas desenvolvidas 

 

     Período de Execução: 5 encontros com duração de 2 horas cada.  

     Público Alvo: profissionais do Centro Municipal de Educação Básica Trindade  

     Recursos humanos utilizados: Jairo e Marcelo. 

 

1º Encontro: 12/09/14 

Tema: Paris ou Roma - qual o melhor destino ? 

E i i  o do  il  : “ in a  ida     o -de- o a  (1 15’) 

D   n ol i  nto:  l n a   o  o   u o o  u   ai    a ou a at n  o no  il   (35’)    a tindo 

do tema do encontro, usado como comparação para dizer que tipos de filho queriam ter, 

provoca-se a autoprojeção das pessoas, que se colocam no papel de pais ou mães que têm 
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filhos homossexuais. A ideia é mobilizar o grupo a refletir sobre as condições que estas 

pessoas e famílias encontram na sociedade. 

 

2º Encontro: 26/09/14 
Tema: Paris ou Roma - qual o melhor destino? 

Desenvolvimento: usando as falas levantadas pelo grupo no 1º encontro formulamos questões 

sobre sexualidade que são colocadas dentro de balões. O grupo é chamado a brincar com os 

balões e cada um responde sobres as questões postas em seu balão, após estourá-lo. O grupo  

comenta sobre a questão e relata outras experiências. Após os moderadores conversam sobre 

as configurações da sexualidade na modernidade. 

 

3º Encontro: 10/10/14 

Tema: E a família, como vai? 

E i i  o do  il  : “     l o     oi a  do  undo  (1 30‘)  

Desenvolvimento: Após a projeção, os moderadores provocam o grupo a elencar os pontos 

importantes do filme e refletir sobre os mesmos. 

 

4º Encontro: 17/10/14 

Tema: E a família, como vai? 

Reflexão  do conjunto dramático abordado   lo  il   “     l o     oi a  do  undo   

Desenvolvimento: Júri Simulado - forma-se dois grupos, um de acusação e outro de defesa. 

    o d   0’  a a a  on t u  o da  t        ó   ada   u o       a   ua     40’    o  inal 

relato do processo vivenciado. 

 

5º Encontro: 24/10/14 

Tema: Os meus, os teus e os nossos direitos. 

Dinâmica: roda de conversa 

Desenvolvimento: os moderadores fazem uma explanação sobre as questões refletidas nos 

encontros enlaçando com questões dos direitos humanos, do respeito ao próximo e ao 

diferente e o papel dos educadores como referência afetiva para os alunos. 

 

Conclusões 

 

     Após os cinco encontros com o grupo de profissionais do CMEB Trindade, percebemos o 

quanto necessitamos trabalhar as questões de sexualidade com os adultos responsáveis pela 

formação das crianças nas escolas.  Observamos várias reações do grupo diante das exibições 

dos filmes e das provocações feitas. Houve atrasos, muitas idas ao banheiro, conversas 

paralelas, entre outras manifestações de resistência, deixando claro o incômodo que o tema 

gera para muitos. O mais significativo para nós foi mostrar os avanços legais oriundos da 

visibilidade que os homossexuais têm nos dias atuais e a importância do profissional de 

educação como referência e exemplo para desenvolver uma cultura de respeito às diferenças. 

Paradas GLBTs, novelas, filmes, literatura e outros meios, impulsionam a discussão do tema e 

uma maior aceitação social, fazendo surgir o aparato legal que dá sustentabilidade a 

diversidade de gênero.  
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FESTA DA PRIMAVERA 

 

 

Jane Marguere de Oliveira Leite, marguereol@hotmail.com; 

Maria Eugenia Caneda Pêgas. 

. 

Introdução 

  

 Escolhemos a Festa da Primavera para realizarmos o trabalho em pauta, foi realizada 

na E.M.E.I Prof. Iria de Jesus machado, por ser uma escola de educação infantil onde 

primamos pelo trabalho lúdico, escolhemos a festa para que pudéssemos observar as reações 

em relação a gênero e sem intenção nesse mesmo contexto tivemos uma representante negra, 

onde observamos  comentários discriminatórios por parte da família com relação ao que a 

menina vestiria. Então as temáticas principais foram em torno do gênero e da etnia. 

 

Objetivos 

 

 - Trabalhar o lúdico . 

 - Entender que somos diferentes. 

 - Desenvolver a consciência de que todos podem participar de momentos diferentes, e 

que isso não interfere na sexualidade ou na raça. 

 

 

Metodologia 

 

-  Projeto construído a partir da observação e do perfil da comunidade. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A festa foi realizada conforme foi planejada, mas podemos observar que o preconceito 

racial existe, mas por parte dos adultos, as crianças acham tudo normal, tivemos a rainha do 

casal primavera do berçário que é uma menina negra, então quando a vó foi comunicada 

aceitou, mas comentou com a professora sobre que roupa usar, a mãe da menina que estava 

presente sugeriu que a mesma usasse um  vestido branco, imediatamente a vó , revidou 

dizendo que a menina não poderia usar o vestido , pois , pareceria uma mosca no leite, então 

conversamos dizendo a vó se aquela menção feita a menina não seria um equivoco da parte 

dela , pois , ficaria linda com qualquer cor de vestido, e que o importante seria a sua 

participação na festa. A menina no dia da festa veio então de branco, conforme a foto 

anexada. Outra questão foi escolher o que presentear os meninos e resolvemos comprar um 

colar havaiano, ouvimos comentários, tais como, acho que festa da primavera é coisa de 

rainha menina, esses colares  

 Seriam mais para menina, supostamente loira de olhos azuis na qual o branco não 

pareceria uma mosca no leite. Ao final da festa sentimos que os sentimentos e as ideias 

mudaram, ao ver seus queridos desfilarem alegres, introjetaram a ideia de que eram apenas 

crianças lindas , felizes independente de sexo, cor ou seja lá o que adultos pré concebem . 
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Conclusões 

  

 Podemos entender que abrimos a discussão sobre gênero e etnia, e que teremos muitas 

questões a serem trabalhadas. 
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Palavras-chave: Educação. Educação  Infantil.  Gênero. Etnias. Diversidade. 

 

Introdução 

 

Os/as acadêmicos/as do curso de Licenciatura em Educação do Campo, FURG, 

Campus São Lourenço do Sul, realizamos atividades direcionada aos estudantes da educação 

infantil, esta foi realizada no próprio campus. Foram disponibilizados diversos brinquedos, 

ditos “de meninas e de meninos , logo após as crianças foram convidadas a escolherem o 

brinquedo que cada um gostou. 

 

Problema 

 Há preconceitos relacionados ao gênero e etnias? Acredita-se ainda que há 

“  in u do  d    nina      nino  ?  

 Fundamentação teórica 

Em Joan Scott, podemos entender gênero como (1) uma categoria de análise, 

desenvolvida de forma a incluir (2) o leque existente nos papéis sexuais e no simbolismo 

sexual (3) bem como as distinções baseadas no sexo. Essa definição resumida é do verbete 

Gênero, do Dicionário da Crítica Feminista (2005, p. 87). Nesse sentido pensar a categoria 

de gênero na educação infantil faz parte de uma crítica educacional que visa emancipar povos 

e diminuir o preconceito.  

Falando de Gênero e Educação, Louro e Meyer (2001, p. 513) apontam que diversas 

questões e temáticas, com distintas perspectivas teóricas e enfoques metodológicos, vêm 

sendo priorizadas e assumidas por educadoras/es, trabalhadores/as culturais e intelectuais. 

Essas estudiosas e esses estudiosos estão, por sua vez, espalhados em diversos centros de 

pesquisa, universidades ou escolas, formam núcleos e grupos de estudos ou trabalham 

isoladamente, em várias regiões do País, e tentam estabelecer um diálogo com a teorização e a 

produção internacional da área. Seria preciso reconhecer, ainda, que não apenas nestes 

espaços, mas também em escolas e centros comunitários, alguns docentes e estudantes 

questionam suas experiências e ensaiam práticas sob a ótica do gênero. Um processo, 

portanto, plural, polêmico e complexo, no qual práticas educativas e pedagógicas cotidianas 

incitam questões e problemas teóricos, ao mesmo tempo em que novas teorias e movimentos 

sociais provocam ou transformam as práticas pedagógicas. 
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Objetivos 

  

 Foram objetivos desse projeto: (1) Trabalhar com as crianças que as bonecas negras 

são tão lindas quanto às brancas e que todas as crianças podem brincar com elas. (2) Ensinar a 

cada uma das crianças que todas elas podem brincar com diferentes brinquedos, 

independentemente de serem meninos e meninas. (3)Contribuir para erradicar com o 

preconceito de gênero e étnico-racial. 

 Metodologia 

 Uma turma de crianças da educação infantil de São Lourenço do Sul, com média de 

cinco anos participou da oficina de gênero, realizada com brinquedos diversos, como por 

exemplos: bonecas de pano negras, carrinhos, cozinha, panelinhas, bonecas Barbie, ursos, 

bola, bonecos de luta, capacetes. Após as apresentações, convidamos as crianças para que 

cada uma escolhesse um brinquedo que mais gosta e que prestassem atenção, pois 

passaríamos também para eles alguns comerciais. A partir do vídeo comparando bonecas, 

tivemos  a ideia  de por em  pratica uma  atividade que fosse parecido com o vídeo. Optamos 

em realizar com crianças em  média  de  cinco anos  de  idade,  fazendo  com que  

   ol       di    nt      in u do   “dito    nina      nino    As crianças foram 

provocadas a pensar o porquê da escolha daquele brinquedo. No começo algumas dessas 

crianças ficaram com vergonha, mas logo começaram a falar. Cada criança deu seu relato, 

sobre sua escolha. As crianças assistiram alguns vídeos de comercias, todos relacionados ao 

mesmo assunto abordado, e nesse momento também as crianças respondiam o que achavam 

sobre o que acabavam de assistir. Com isso informamos a eles de uma forma lúdica e coerente 

que o que é de menino e de menina pode ser usado e brincado sem receio e coletivamente 

entre ambos. E que nos dias de hoje ainda muitas dessas crianças tem o receio de brincar com 

bonecas negras. 

  

Resultados  

 Notamos que ao escolherem seus brinquedos favoritos a maioria das meninas não 

escolheram as bonecas negras, demonstrando que não tinham hábito de brincar com as 

mesmas, apenas uma menina havia escolhido uma das bonecas negras, e quando perguntamos 

para ela o porquê de sua escolha, ela nos respondeu dizendo que gostava e que a boneca era 

bonita e que também tinha boneca negra em casa. Esta menina ainda nos relatou que tem 

convívio com pessoas negras em seu dia a dia 

 Quando perguntamos para o restante da turma o motivo de suas escolhas, uma das 

  nina      ond u  u  “a  on  a   an a   a  ai   onita    u   la n o  o ta a do  out o  

ti o  d   on  a     o  o   lato d   ada u a da    ian a  ainda  i a o   a  ndo  u  al u a  

delas não tinham convívio com pessoas negras, tampouco bonecas negras. 
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Considerações finais 

 A partir da dinâmica estas crianças foram brincar com os diversos brinquedos 

independente se fossem de menin@s. Naquele instante as crianças eram  sem definições, 

padrões e restrições. Acreditamos também que essa experiência e oficina, tenha contribuído 

para que essas crianças percebessem que há beleza na cor negra e que todos somos iguais em 

nossas diferenças, independente de cor ou sexo. 
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METODOLOGIAS DE ENSINO DAS TEMÁTICAS DE GÊNERO E 
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Palavras-chave: Gêneros. Sexualidades. Series iniciais. PPP. 

Introdução 

 

 a tindo da   u  t    d  atida  ao lon o do  u  o d    t n  o “Gên  o   Di    idad  

na Escola -  014 , d   n ol ido na  ni    idad    d  al do  io G and    l  ando    

consideração a importância destas temáticas no desenvolvimento acadêmico do aluno, 

propomos o debate aberto sobre as temáticas de Gênero, Sexualidade e Diversidade na Escola 

em uma turma de primeiro ano do curso de graduação da Pedagogia, da FURG.  

Compreendemos que os futuros pedagogos devem estar atentos as novas temáticas 

para, desde os primeiros passos da formação escolar, desenvolver um ensino igualitário e sem 

preconceitos. 

 

Objetivos 

 

 - Propor o debate sobre as metodologias de ensinos das temáticas de gênero, corpo e 

sexualidade na escola e sua relevância para o desenvolvimento escolar dos educandos; 

 - Instigar os acadêmicos a desenvolverem metodologias de ensino destas temáticas; 

 - Debater quais metodologias de ensino podem ser inseridas no contexto escolar atual; 

 - Enfatizar a importância do ensino dessas temáticas nas séries iniciais. 

 

Temática discutida  

 

Como abordar as questões que envolvem Gênero, Diversidade e Sexualidade nas 

séries iniciais. 

 

 

Público alvo  

 

O projeto foi realizado na turma de 1º ano do Curso de Pedagogia, na Universidade 

Federal do Rio Grande, em 03 de novembro de 2014. 

 

Desenvolvimento 

 

Como material introdutório para discussão, disponibilizamos para os graduandos o 

texto “Qu  t     u  int   a  o     , da   o a  Drn. Suzana da Conceição Barros.  

Através de um debate sugerimos aos discentes que nos relatassem de que maneira eles, 

enquanto professores, abordariam as temáticas de gênero e sexualidade no contexto escolar.  
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Logo, questionamos quais seriam as metodologias utilizadas pelos mesmos para 

abordar estas temáticas nas séries iniciais.  

Por fim, debatemos se este assunto deveria ser inserido no PPP das escolas, visando 

demonstrar aos mesmos a importância deste debate dentro do contexto acadêmico da 

universidade, já que entendemos que essas questões são de suma importância para a 

constituição educacional e social do cidadão. 

 

Conclusão 

 

Ao final do debate concluímos que o grupo necessita de mais informações acerca da 

temática apresentada, pois em um primeiro momento, a maior parte dos acadêmicos criticou a 

sugestão do ensino das temáticas de Gênero e Sexualidade no contexto escolar, alegando que 

este assunto, por ser muito delicado, não deveria ser abordado na escola e que os professores 

não estão preparados para trabalhar come estas temáticas. 

Em contrapartida, alguns alunos mostraram-se bem interessados em conhecer a 

disciplina e o curso de Gênero e Sexualidade, salientando a importância de uma educação 

responsável no meio escolar, para que assim se evite preconceitos e desinformação. 

Ao concluirmos a atividade, foi interessante perceber que apesar de vivermos em um 

ambiente acadêmico, em um curso de formação de professores, a falta de informação e certo 

preconceito ainda impera.  

Deste modo, nos torna ainda mais clara a importância da insistência no debate destas 

temáticas no contexto escolar. Devemos buscar modificar o presente para termos um futuro 

mais igualitário e justo, tanto para o desenvolvimento acadêmico dos alunos, como dos 

professores. 
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Palavras-chave: Diversidade. Educação infantil. Crianças. Diferenças. Cores.  

 

Introdução 

 

 O presente projeto teve o objetivo de levar os bebês de um a três anos a perceber e 

compreender a diferenças entre as pessoas como algo natural que não significa superioridade 

ou inferioridade na sociedade, perceber-se como diferente de outros, respeitar as 

características de cada um, compreender e reconhecer o que é diferença e semelhança, 

reconhecer algumas cores, demonstrando seus desejos e preferencias com autonomia através 

de atividades lúdicas com horas do conto e rodas de conversas.  

 

Desenvolvimento  

 

 Desenvolvimento foi formado por etapas de procedimentos, com atividades 

relacionadas a histórias infantis em cada dia da realização do projeto.  

     i  i a ati idad    ali ada  oi a  o a do  onto  o  o li  o “ udo         

di    nt  , ond  a a      na na  ati a  da  i tó ia   itua     di tó i a , d  on t ando  o o 

os personagens podem ser amigos e conviver pacificamente mesmo sendo tão diferentes entre 

si. Depois da hora do conto, cada grupo de criança, pintou um retalho de EVA com carimbos 

das mãos que viraram rostos coloridos em diferentes cores de retalho, tentando reproduzir a 

capa do li  o  E  a “ ol  a d    tal o    o   o tin o       o  undo do  ann    u       u ado 

na apresentação do trabalho no seminário integrador em Rio Grande.  

  o   a o  o   ó i o d  at   o  a  o  ia “    oa  di    nt    da  ut   o  a  Qu  

cita várias diferenças entre as pessoas, usando ilustrações infantis para cada versinho, com 

seus antônimos, depois foi discutida no grande grupo, quais crianças na sala usava óculos, ou 

qual era desdentada, qual tinha cabelos longos, qual tinha os cabelos rentes, como descrito na 

poesia; sempre destacando que embora tenham uma característica em comum, ninguém é 

i ual  D  oi   i   o  a   l itu a da  intu a “  E Á      d   a  ila do   a al,  u  ando 

imagens de rostos de pessoas em revistas, jornais e usando as fotos das crianças da turma.  

  o  a  i tó ia “   a o  d   on t  n o ,  u  t ata  o    i ola  nto  o ial    ad     

de beleza. Fizemos a discussão entre as crianças tentando encontrar pontos em comum entre 

os monstrinhos da história que são todos diferentes, depois brincaremos com fantasias 

realizando um desfile das fantasias montadas pelas crianças em sala de aula.  

 Na ati idad  “  o  l a  o a da dona  o a  t ata da  i tó ia d  u a o  l a  u   aiu no 

balde de tinta especial rosa, e depois de terem pena da exclusão que ela estava sofrendo, todos 

os outros bichinhos da fazenda também se pintaram de rosa, para poderem brincar com ela; 

entretanto em um dia de chuva, cada animalzinho volta a sua cor original e a ovelha segue 

rosa, os outros animais percebem que não precisavam pintar-se de rosa para brincar com a 

ovelhinha. Depois de ouvir essa historinha as crianças colaram algodão em uma ovelha 
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desenhada no cartaz e pintaram de rosa, depois construíram ovelhinhas rosa que foram 

penduradas na sala de aula como móbiles.  

 A aula de culminância começou com a hora do conto dramatizada pelas crianças com 

  u   o to   intado , “  nino  d  toda  a   o    , ond    nino  d  di    nt    o    anda  

pelo mundo e descobrem pessoas de cores diferentes das deles como motivos diferentes para 

serem felizes. Depois dessa história as crianças da etapa II e III se revezaram em contornar 

uns aos outros em um cartaz de TNT, e depois todos pintaram os bonecos contornados dos 

colegas com cores diferentes.  

 

Conclusão  
 

 O trabalho com crianças dessa faixa etária é sempre muito delicado, pois deve ser 

lúdico o suficiente para ser interessante para poder ser compreendido pela turminha da melhor 

forma possível. Acreditamos que sejam as faixas etárias mais promissoras para se trabalhar 

essa temática de diversidade com a finalidade de combater o preconceito para termos uma 

sociedade mais justa para todos.  

 A pesar de pouca idade, as crianças já demonstram opiniões sobre os fatos narrados e 

sobre as histórias contadas, ou da forma como os colegas brincam, como quando uma das 

meninas viu uma boneca Barbie nua e comentou com a professora, que a boneca estava pela, 

colocando a mão na boca, quando questionada ela disse que não podia estar sem roupa, 

porque não pode sair sem roupa, a não ser que a boneca estivesse tomando banho.  

 A partir da leitura da história tudo bem ser diferente, proporcionando a reflexão dentro 

da faixa etária de 1 a 3 anos, nas etapas da educação infantil ao abordar o tema da diversidade 

entre as pessoas.  

 Nas turmas temos crianças com diferentes características, sejam elas físicas ou 

culturais, temos muitas diversidades na sala de aula. Esse projeto tentou levar aos alunos 

dentro das expectativas, a explorarem e perceberem a diversidade humana de maneira lúdica e 

diversificada, valorizando as diferenças.  

 Dessa forma, possibilitar o entendimento de que somos diferentes uns dos outros, com 

suas características particulares, e lidar com as diferenças com sensibilidade e equilíbrio, é 

preciso que tenham familiaridade com a diversidade, para que isso ocorra de forma natural.  
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Palavras-chave: Sexualidade. Adolescência. Curiosidades.  

 

Introdução  

 

 O presente projeto foi pensado para uma turma de adolescentes, porque alguns alunos, 

 o  a “   ualidad     lo  da   l  ,  in a  ti a  d  ida      di  o ini o d  u a da  

integrantes de nosso grupo, tendo como finalidade oferecer aos educandos atividades que 

poderiam promover a discussão sobre questões relacionadas à sexualidade.  

 

Objetivos  

 

 - discutir sexualidade;  

 - orientar os alunos quanto aos riscos de uma vida sexual sem cuidados;  

 - conhecer as curiosidades sobre sexualidades através dos tempos;  

 - analisar e apontar possíveis soluções para sanar a banalização das emoções;  

 - dramatizar sobre os itens, dentro do tema, escolhido pelo grupo.  

 

Desenvolvimento  
 

 O projeto foi realizado em apenas três encontros. Na primeira parte fizemos uma breve 

apresentação do Projeto e apresentação do grupo para os alunos e logo uma apresentação 

 o    a   u io idad    u    t o di  on   i  no DVD “   ualidad      i ado?!      i  

esclarecemos algumas dúvidas sobre doenças, mitos. Durante esse primeiro dia percebemos 

que os alunos se mostraram muitos interessados com a temática apresentada, porém muito 

tímidos já que o assunto é pouco abordado no ambiente escolar.  

 No segundo encontro foi realizado um Quiz que se deu da seguinte maneira: a turma 

foi dividida em dois grupos, nas primeiras quatro perguntas eram intercaladas uma para cada, 

a partir da quinta pergunta os dois grupos respondiam a mesma pergunta. Logo foram 

a     ntado  ao  aluno  doi    d o   u  ta       t o      nt   no “DVD    ualidad     

 i ado?!    o o os vídeos não possuíam um fim, os alunos escreveram um final para cada 

um, assim exercitaram a escrita e sua criatividade, levando eles a pensar alguns desfechos 

prováveis. Se utilizar das mídias na sala de aula promove um aprendizado mais prazeroso, foi 

o que nos mostrou que através do jogo os alunos estiveram menos tímidos para participar da 

aula.  

 Finalizando o projeto com o terceiro encontro foi proposto que os alunos assistissem a 

um breve vídeo sobre o uso da camisinha e o quão segura ela é, que foi exibido no Programa 

Bem Estar da Rede Globo no dia 30/09/2014 com a participação do Dr. José Bento 

Ginecologista e Obstetra. Em seguida os alunos deveriam realizar um feedback que foi 

realizado da seguinte forma com uma breve avaliação do Projeto, sugerimos a eles que em 

dois pequenos papéis que entregamos colocassem sugestões (no envelope escrito EU 

SUGIRO) e críticas (no envelope EU CRITICO). Nesse último encontro notou-se que os 

alunos gostariam que o Projeto seguisse adiante com mais filmes, o tema sexualidade é um 
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assunto não muito fácil a ser discutido, mas é de suma importância ser abordado em uma sala 

de aula.  

 

Observação: Não foi realizado o 6° momento com dois curtas apresentadas com o ponto de 

vista do grupo, dramatizando-os, foi substituído pelo vídeo que passou no Programa Bem 

Estar e foi incluído o feedback com a opinião deles sobre o Projeto.  

 

Conclusão  
 

 Os alunos nos acolheram de uma forma maravilhosa, com respeito e educação. 

Percebemos que as questões sobre sexualidade ainda é pouco abordada no ambiente escolar 

    o   ndo  a t  do  u    ulo  o o “   a t an     al    

 A turma mostrou-se participativa, apesar de tímidos perante esse assunto e a temática 

apresentada possibilitou sanar algumas dúvidas destes discentes, entretanto a partir do 

feedback realizado, decidimos dar continuidade ao projeto.  

 

Observação  

  

 A atividade de dramatização do desfecho foi substituída pela produção textual do 

mesmo, devido ao pouco espaço de tempo.  

 

Referências  
 

RIBEIRO, Paula Regina Costa; QUADRADO, Raquel Pereira. Corpos, gêneros e 

sexualidades: questões possíveis para o currículo escolar. Rio Grande: Editora da FURG, 

2013.  

 

RIBEIRO, Paula Regina Costa; COSTA, Ana Luiza Chaffe; BARROS, Suzana da Conceição. 

Gênero e diversidade na escola: Saberes em diálogo na educação a distância. Rio Grande: 

Editora da FURG, 2012.  

 

PROGRAMA Bem Estar. Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/index.html>. 

Acesso em: 30 set. 2014. 

 

  



 
 
 
 
 

69 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

CONSCIENTIZAÇÃO: RESPEITO A DIVERSIDADE 

 

Liana Barcelos Porto, liana.porto@hotmail.com 

 

Palavras-chave: Diversidade. Respeito. Conscientização. 

 

 

 Os objetivos da aplicação deste projeto foram: desenvolver o respeito quanto à 

diversidade sexual e gênero, orientando-o para diminuição da exclusão na escola; 

Problematizar sobre relacionamentos de homossexuais; Discutir sobre gêneros; Repensar 

estruturas familiares da atualidade; Conscientizar e elaborar ações que visam a diminuir a 

violência e a exclusão. A aplicabilidade deste projeto se justificou a partir do repensar a 

questão da diversidade na E.M.E.F. Presidente Getúlio Vargas (Canguçu). Antes de realizar o 

projeto foi construído um trabalho de mapeamento e por meio deste se constatou que havia 

acentuado nível de preconceito quanto a pessoas gordas, o negro, o pobre, o homossexual, aos 

gays, aos travestis e ao transexual. A partir daí, houve a necessidade de se elaborar um projeto 

para trabalhar estas questões, que fazem parte do cotidiano da escola, e como ela é um espaço 

de discussão e informação, propomos a construção de conceitos sobre diversidade sexual e de 

gênero. Conforme  o   io Dini  Jun u i a “    i a o    o o    o    on   i  nto da 

diversidade, as quais, em função da difusa aceitação da expressão de preconceito e 

discriminação sexista e homofóbica, explicitam-se não apenas de maneira sutil, mas 

o t n i a  nt     o  i  o para promovermos uma educação de qualidade e democrática 

temos que desestabilizar esse modelo imposto, em que não a espaço para o diálogo, onde a 

indiferença reina com relação as questões de sexismo e homofobia. O projeto foi 

desenvolvido pela professora de Ensino Religioso e Ética Valores e Cidadania foram 

realizadas dinâmicas, textos coletivos, pesquisas, confecção de cartazes, paródias, produção 

textual individual, leituras e discussões, filmes, vídeos, utilizamos uma caixinha onde cada 

dia uma aluno a levava para casa dentro dela tem uma imagem, eles juntamente com a família 

deveriam analisá-la, e o aluno ainda deveria escrever um pequeno texto sobre ela e as 

opiniões de seus familiares foi uma maneira encontrada para agregar a família e estender a 

reflexão a casa dos educandos. Essa experiência foi bem significativa para os alunos, muitos 

mudaram suas opiniões e alteraram seus pré conceitos, olharam as questões de gênero e 

diversidade de uma outra maneira. Então enfatizo que projetos como este, simples, mas, que 

se dispõem a reflexão coletiva sobre assuntos tão relevantes são extremamente importantes e 

necessários para a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva. 
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DISCUTINDO DIVERSIDADE DE GÊNERO COM ALUNOS/AS DO TERCEIRO 
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Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende tudo disso. Na verdade, a 

escola produz isso (LOURO, 2011). Desde o início da vida, meninas e meninos são ensinados 

a viver de forma distinta um do outro na sociedade. Na escola podemos observar que acontece 

o mesmo, alunos e alunas são educados/as de maneira diferente.   

               O presente resumo tem como finalidade apresentar um trabalho desenvolvido com 

crianças do terceiro ano das séries iniciais na faixa etária de nove a doze anos de idade. 

Sabendo da deficiência deste assunto na escola, optamos por problematizar essa temática com 

o objetivo de fazer com que os/as alunos/as pensem de uma forma diferente em relação ao 

gênero, porque podemos perceber que eles/as trazem consigo um sexismo estabelecido, onde 

“ a     o  u    d    nina   o  u    d    nino,  oi  a  i   o a   n inados. 

               ati idad    o o ta  oi “   o a do  onto ,  o  o li  o    inina d    nina   

Masculino de menino, da autora Márcia Leite. Optamos por esse livro porque ele aborda as 

diferenças entre os sexos de uma forma divertida e contemporânea, retrata falas de meninos e 

meninas do século XXI com muito humor e veracidade. Após a leitura do livro foi discutido 

qual parte chamou mais a atenção de cada aluno/a, onde expuseram suas opiniões, foi 

problematizado o que realmente é de menino e de menina e se existe essa divisão realmente, o 

porquê de ser determinado tal coisa para cada sexo, sendo que ambos podem agir da mesma 

forma, fazer as mesmas coisas e se comportar igualmente. Pudemos constatar que os alunos 

trazem na bagagem um pensamento sexista, onde menino só faz coisas de menino, como jogar 

futebol, brincar de carrinho e que meninas só podem brincar de boneca, casinha e brincadeiras 

somente de meninas. Quando foi levantada a questão de que menino também brinca de 

boneco a reação dos meninos foi apenas um sorriso sem graça, eles ficaram sem atitude, por 

mais que eles brinquem com seus bonecos preferidos, porém com mais agressividade porque 

são bonecos que lutam, não deixam de serem bonecos, assim como as meninas brincam de 

boneca. O livro aborda em alguns trechos sobre a higiene do menino e da menina e 

aproveitando isso discutimos um pouco sobre a higiene pessoal deles/as. 

             Ao desenvolver esse assunto podemos observar a deficiência de discutir a diversidade 

de gênero na escola, pois a instituição já impõe determinadas regras, símbolos e códigos, o 

lugar que deveria ser diverso, querendo ou não estabelece certas atividades pedagógicas que 

comprometem a identidade de gênero do aluno/a, como a maneira de que cada menino e 

menina deveriam agir ou quando é imposta a separação de gênero na hora do brinquedo, na 

fila e até mesmo em certas atividades a serem realizadas. A proposta fez com que os alunos 

refletissem se realmente é necessário essa diferença fazendo com que pensem e se comportem 

de forma diferente, que tenham um pensamento distinto do anterior, pois eles ficaram cientes 

de que os espaços de homens e mulheres devem ser respeitados dentro da escola e não 

separados. 
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Contextualização  

 

 O trabalho com as questões de gênero, com os jovens no mundo atual configura um 

desafio, porque os adultos trazem em suas identidades, marcas de outro tempo que, muitas 

vezes entram em conflito com as referências dos jovens, provocando um desencontro. Diante 

da importância de se discutir a questão de gênero como um fator de discriminação e 

diferenças no contexto escolar e social, o presente relato aborda como as diferenças de gênero 

se manifestam na opinião dos alunos. Através de ações educativas, mantendo um diálogo 

aberto e interativo, objetivou-se proporcionar noções e conceitos acerca do tema, visando à 

 o     n  o   o      ito ao  di    nt    odo  d  “     o       “     ul       i t nt      

nossa sociedade.  

 

Objetivo  

 

 Proporcionar aos alunos noções e conceitos acerca do tema Gênero, visando 

 o     n  o   o      ito ao  di    nt    odo  d  “     o       “     ul       i t nt      

nossa sociedade.  

 

Temática  

 

 A Diversidade e diferentes identidades culturais estão presentes com legitimidade em 

nosso meio, porém muitas vezes são recusadas e sofrem preconceitos pela sociedade. Desse 

modo, sentimos que é importante fazer do espaço da escola e da sala de aula, lugar de discutir, 

confrontar, problematizar e questionar ideias e concepções acerca da temática. Sabemos que 

somos seres históricos e constituídos a partir de uma pluralidade de contextos e, por isso, a 

necessidade de trabalhar a formação do sujeito, o modo de ser, estar e conviver no tempo 

hoje, o respeito às diferenças e ao próximo.  

 Assim, o presente trabalho pretende apresentar para os alunos, algumas das 

transformações ocorridas em períodos distintos, analisando os múltiplos papéis com relação a 

gênero, a luta pela igualdade de direito e pela liberdade de escolha, fazendo uma reflexão 

quanto à historiografia, anteriormente voltada ao gênero masculino, avaliando a importância e 

a compreensão mais apurada sobre uma visão global do assunto.  

 O Projeto de Intervenção propõem abordar o tema no contexto escolar com a intenção 

de poder compartilhar com os alunos uma ação educativa, mantendo um diálogo aberto e 

interativo.  
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Desenvolvimento  

 

 O projeto foi aplicado na Escola Estadual de Ensino Médio Bernardo Vieira de Mello, 

situada no município de Esteio/RS, na parte central da cidade, onde se atende alunos de vários 

bairros, com realidades bem diferentes. A atividade desenvolvida envolveu duas turmas, 

compostas por alunos do 9º ano do ensino fundamental e também, alunos do 1º ano do ensino 

médio, totalizando 25 alunos, sendo 16 do sexo feminino e 9 do sexo masculino. Afirmamos 

neste relato, o número de alunos pelo sexo biológico, por entendermos que suas identidades 

de gênero, ainda estão se constituindo.  

 Iniciamos o trabalho apresentando o grupo e explicando o tema que seria abordado 

naquele espaço de tempo. Em seguida, para sensibilização, foi exibido o vídeo do grupo Porta 

dos Fundos, com o título Líder de Torcida.  

 Passando para o segundo momento do projeto, solicitou-se aos alunos a formação de 

grupo (dupla ou trio), e após a organização dos grupos, foi passada uma caixa na qual 

constavam frases provocativas. Essa caixa passou nos grupos e cada grupo retirou uma das 

frases, aleatoriamente. Também receberam uma folha de ofício. Foi solicitado que após a 

leitura da frase, refletissem sobre a mesma, colando a frase na folha que receberam e listando 

em forma de tópicos, o que compreenderam sobre o assunto.  

 Na sequência, foi apresentado em PowerPoint, imagens, tirinhas e frases sobre 

relações de gênero.  

 Finalizando e revisando todas as atividades, vídeo, frases, PowerPoint, debates, 

conceitos, diálogos, foi solicitado aos alunos, que individualmente, escrevessem em uma 

única palavra, o que entenderam sobre o assunto gênero e o que ficou do encontro.  

 

Conclusão  

 

 Podemos finalizar dizendo que o tema traz inesgotáveis possibilidades de trabalho, 

mostrando o quanto é importante a discussão para um maior esclarecimento e redução de 

preconceitos. Que cada pessoa é possuidora de um valor que é a dignidade humana. Homens e 

mulheres possuem o mesmo valor. A liberdade não consiste apenas em ter direitos na lei, mas 

de ofertar condições para que eles possam ser exercidos e efetivados.  
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COMPREENDENDO AS DIFERENÇAS DE GÊNEROS ATRAVÉS DO FILME 

NARRADORES DE JAVÉ: O QUE ESTAS NARRATIVAS NOS TRAZEM? 
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Palavras-chave: Gêneros. Preconceito. História. Cultura. 

 

A ameaça de deixar de existir o vilarejo de Javé, devido a possível construção de uma 

usina Hidrelétrica, faz com que os moradores corram para escrever suas histórias e deixar um 

registro daquele povo. O mais destacável ao pensar em assistir o vídeo, é que antes de iniciá-

lo ao vermos a capa, percebemos a grande influência da masculinidade e da persistência da 

figura masculina na construção da história.  

 Neste filme, a questão de gênero imposto historicamente é reforçada ao momento em 

que um homem é escolhido para tornar-se o escriba daquele povoado, mesmo ele tendo sido 

expulso anteriormente devido a escrever cartas maledicentes que escrevia. Com isso podemos 

pensar, na força em que o gênero masculino possui em nossa sociedade, pois a todo momento 

em que as mulheres relatavam dados, eram desconsideradas, e na real intenção a grande 

historiadora do povoado seria uma mulher. Pode-se pensar que o filme, tenta com sutileza, 

omitir a participação das mulheres enquanto seres participantes daquele povoado, como seres 

históricos que também constituíram aquele espaço, e aquela história. 

 As distinções e diferenciações trazidas pela autora Guacira Louro, remete-nos a pensar 

nos momentos do filme, em que as mulher tentavam fazer-se presente naquele espaço, mas 

seus relatos eram desconsiderados, pois o escriba, somente registrava, o que os homens 

registravam sobre aquele povo. A questão da história muitas vezes ser multifacetada, ou seja, 

de ter diversas versões, retrata-nos bem no filme. História esta que quem tem maior relevância 

em suas contribuições e domina a escrita deste processo, são os homens daquela comunidade, 

isto reforça a questão da sociedade machista em que vivemos até hoje, onde muitas vezes ao 

encontrarem mulheres conversando,  o  n   o  nta   u   la    t o a  a    “ o o a  , 

como se o gênero feminino não fosse produtor de saber, e de saber científico, que era o que 

estava sendo proposto no filme, a criação de um documento científico, um dossiê daquele 

local. Penso que com o filme, percebemos a posição da mulher na sociedade, sem muitas 

vezes ocupar seu lugar de destaque, e estar sempre a sombra do que os homens dizem-se 

criadores e emancipadores.  

 A intenção de trabalhar este tipo de filme com crianças do 4º ano onde tenho regência, 

foi de levantar questionamentos do posicionamento da mulher na sociedade em que vivemos, 

dos direitos, dos deveres, dos méritos e objetivos alcançados por tal gênero ao longo dos anos.  

  o     a     ntado “Na  ado    d  Ja    a    ian a ,     ebi sua primeira visão, onde 

logo ao decorrer do filme todos questionavam, o motivo de os homens tomarem a frente da 

narrativa, desconsiderando a opinião que as mulheres daquele povoado traziam. 

 Ao final do filme, depois de levantarmos diversas discussões durante o mesmo, as 

meninas e meninos que assistiram o filme, relatavam ter percebido o preconceito que havia 

 o  a   ul     ,        o na    uint   ala: “  o    o a, a         a   ia  u  a   ul      

n     i tia  no  il  ,  ó o   o  n   ala a !  

 Concluímos em uma grande discussão, que, durante muitos anos a mulher buscou 

espaço tanto na sociedade quanto no mercado de trabalho, porém ainda existem falhas neste 

processo. Durante este dia, a professora sugeriu aos alunos, que pesquisassem em suas 

residências com seus responsáveis se as mulheres e homens que trabalham ganham o mesmo 
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salário que os demais funcionários dos locais onde trabalham, para que possamos discutir a 

valorização dos profissionais com diferenciação dos gêneros. 

 Ao trazerem as pesquisas percebemos diferentes valorizações, onde muitas vezes 

sutilmente mas ainda assim presente a valorização masculina nos cargos das empresas era 

maior que a valorização feminina, o que comprovou as discussões 
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Uma conversa com as crianças  

 

 Para se discutir questões referentes a gênero e diversidade foi proporcionado as 

crianças de São Lourenço do Sul/RS/Brasil, uma oficina, onde além de brincar puderam falar 

espontaneamente  sobre o que pensam e como agem com brincadeiras de meninas e de 

meninos, pessoas negras e brancas, cores de pele e diferenças raciais. Sempre de forma 

libertadora e dinâmica, a fim de não se sentirem constrangidas. Também tiveram a 

oportunidade de fazer suas escolhas, em ver qual brinquedo gostaria de manusear naquele 

momento. 

 

Introdução 

 

 Dia 20/10/14, nós alunos do curso de licenciatura em Educação do Campo FURG, 

realizamos uma oficina com crianças da Escola Estrelinha, no município de São Lourenço do 

Sul/RS/Brasil. Com idades de 5 anos, onde o objetivo era abordar os assuntos referentes a 

gênero, raças e diversidade, elas foram recepcionadas por nós graduandos e a professora 

Graziela, inicialmente  pedimos que eles escolhessem dentre diversos brinquedos deixados no 

chão como bolas, bonecas negras e loiras, panelinhas, carinhos, bonecos masculinos e super 

heróis, cozinhas de cor rosa, ursos de pelúcia, ou seja, aquele que mais gosta e atraem devido 

a questões pessoais. 

 

Metodologia 

 

 Para a realização das atividades utilizamos um espaço de sala de aula, com uma 

diversidade de brinquedos deixados no chão, com a técnica de escolherem brinquedos e 

analise de propagandas  voltadas ao público infantil, como Barbie, monstros e suas aventuras, 

assim como super heróis, sandálias da Xuxa e propagandas que falam sobre o namoro entre 

crianças.  Debate a respeito das  formas de relações sociais de gênero e cor na questão racial, 

com uma linguagem de entendimento das crianças. 

 

Fundamentação teórica 

 

 Diferentemente da identidade de gênero, os papéis de gênero são as formas de 

manifestação ou representação social de ser macho ou fêmea, conforme Grossi (1998). Esses 

variam de uma cultura para outra e dentro de uma mesma cultura. No Brasil, encontramos 

uma rica diversidade cultural, e os papéis de homens e mulheres evidenciam isso, ou seja, há 

diferentes formas de ser mulher e ser homem em nossa sociedade, que se expressam, por 

exemplo, na dança, na música, no trabalho doméstico e extradoméstico, nos gestos, no meio 

rural ou no meio urbano, e, no caso das crianças, nas brincadeiras, principalmente.  
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Considerações Finais 

 

 

 Pudemos observar que as meninas se direcionaram para as panelinhas e bonecas 

barbie e bebês, e os meninos escolheram ursos de pelúcia, bolas e carrinhos. 

Em uma conversa com as crianças, fomos fazendo perguntas sobre o porque de terem 

escolhido tais brinquedos, eles timidamente falaram, que foi porque meninas brincam com 

bonecas e meninos com carrinhos.  Como remete Grossi(1998), somos dotados de culturas 

diferentes dentro de uma mesma, e cada indivíduo se manifesta de uma forma dentro de toda 

essa miscigenação.  

 Debatemos com eles sobre qual a boneca mais bonita, observando que apenas uma 

boneca negra foi escolhida para brincar, outras até disseram que existem bonecas e pessoas 

marrons e pretas, sempre destacando que a barbie loira era a mais bonita. Com as 

propagandas, que são de fundamentação ao consumismo, sandálias mais bonitas, super heróis, 

monstrinhos de desenhos animados, Xuxa, personagens infantis que relacionam também a 

natureza, perguntamos se entenderam os trechos de propagandas, confessaram que sim e que 

também como qualquer outra criança pedem a seus pais os brinquedos que a mídia oferece. 

 Nosso objetivo foi desmistificar que meninos e meninas devem tem brinquedos 

específicos ao gênero, assim como cores e tarefas dadas ao longo da vida. Acreditamos que o 

brinquedo não é influenciador de opções sexuais, da vida pessoal das pessoas.    
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CASAS E CASTELOS! 

 

 

Ângela Inês Paiva de Lima, angelainesp@gmail.com; 

Luciene Saraiva Nunes, lucienesaraiva@ig.com.br 

 

 

Palavras-chave: Gênero. Casas. Castelos. Escolhas. Espaços. 

 

Objetivo principal 

 

 Compreender que todos podem interagir um com o outro independente do gênero 

(menino e menina, sem perder sua identidade e sofrer atitudes discriminatórias ou vexatórias. 

 

Temáticas discutidas 

 

 Gênero, espaços, brincadeiras, identidade, respeito, aceitação. 

 

Desenvolvimento 

 

 Primeiro Dia: Hora do Conto: "Tudo Bem Ser Diferente" Todd Parr. (trabalha com as 

diferenças de cada um de maneira divertida, simples e completa, alcançando o universo 

infantil). Após e/ou durante a leitura poderá acontecer à intervenção dos alunos, o professor 

será o mediador da conversa. Artes: "Autorretrato". Serão disponibilizados nas mesas 

diferentes materiais: papéis coloridos, tampinhas de garrafa, tecidos, canetas hidrocor, giz de 

cera, lápis de cor, lã, linha, tintas, enfeites, cola, tesoura, rolha, papelote, revistas, círculo de 

papelão, etc. Cada aluno irá criar o seu autorretrato utilizando os materiais disponibilizados 

que achar necessário. Apresentação Individual: Cada aluno será convidado a apresentar e 

descrever individualmente o seu autorretrato, suas características, materiais utilizados; 

Questionamentos: Durante as apresentações o professor fará algumas interaçõe   o o: “Quai  

 at  iai   o ê utili ou? , “ o   u     ol   t     t    at  iai ? , “ ut o  ol  a utili ou o 

    o  at  ial? , “ odo  t   o     o ti o d   a  lo?    d  ai  a  o ia      u   u  i     

A interação do Livro com o Autorretrato: Retomar a história, destacando a diversidade das 

personagens, assim como encontramos em nossa família, escola, etc, pessoas do nosso 

convívio ou freqüentadores dos espaços de interações. Sabendo que os mesmos tenham 

alguma característica igual ou parecida (tipo de cabelo, cor dos olhos, pele, tamanho) cada ser 

é único, lindo e muito importante! 

 

 Segundo Dia:  Troca - Troca de Barracas: O espaço será previamente organizado para 

receber os alunos, no pátio lateral serão colocadas duas barracas, uma com motivo de fada e 

no seu interior constará o brinquedo disponibilizado: boneca, roupa de boneca, panelinha e 

comidinha; a outra predominada nas cores azul e vermelha terá: carrinho, boneco Max Steel, 

bola de gude. Com a chegada dos alunos eles serão divididos em dois grupos: meninos e 

meninas, as meninas serão direcionadas a brincarem na barraca azul, amarela e vermelha, e 

poderão utilizar somente o que tem dentro desta, e os meninos para a barraca rosa e também 

receberão a mesma orientação, só podem brincar com o que tem em sua barraca. Antes do 

Projeto: Quando as barracas eram montadas e disponibilizadas para os alunos, eles 

automaticamente se destinavam a elas da seguinte maneira: os meninos para a barraca azul e 
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as meninas para a barraca rosa. Os primeiros registros das reações e interações serão 

realizados através de filmagem e fotografia. Depois de um tempo determinado (de 20 a 30 

minutos), os alunos serão chamados para sala. Depois de acomodados, iniciará os relatos da 

     iên ia  i  n iada  Qu  t    no t ado a     a ada  no li  o “  nino   in a  o  

  nina?     ina D u  ond,( ino   : a l o   a u   a oto   i u nto e seus brinquedos 

eram bem típicos do mundo dos meninos: carro, metralhadora... Seus pais sempre diziam para 

ele que brincar com meninas era coisa de "marica". Mas um fato novo vai fazê-los mudar esta 

forma de pensar).  

 

 Terceiro Dia: Contação d   i tó ia: “ i i   in a  o    nino    l  and o  o a  

(Num passeio à casa dos tios, Bibi conhece seus primos, todos meninos. Brincando com eles, 

descobre que os garotos são um pouco diferentes - distraem-se com outras coisas e possuem 

brinquedos que não são bonecas. O livro mostra como essa pequena protagonista começa a 

perceber as diferenças entre os sexos). Devido à linguagem deste livro está mais adequada a 

faixa etária e a realidade em que o projeto está sendo aplicado. Utilização dos Espaços e 

Atividades Diversificadas: os alunos utilizam diferentes espaços de interação: sala da turma, 

pracinha, refeitório, brinquedoteca, sala de artes, saguão. Vamos observar e registrar as 

atividades, interações e relacionamentos da turma nestes espaços para constatar como eles se 

relacionam, se todos interagem um com o outro, quem tem preferência por brinquedos, jogos 

e brincadeiras do mesmo gênero, quais atividades tem maior aceitação. 

 

 Qua to Dia: DVD:     a  i : “ a a     a t lo    D   n o:   ó  o  il  ,  oi 

solicitado que os alunos fizessem a representação deste através de desenhos. INTERAÇÃO 

COM CASAS E CASTELOS: No pátio terá a Casa da Peppa e o Castelo do George 

(confeccionados com papelão e pintados com tinta), o propósito é que brinquem juntos, 

independente de ser menino ou menina, e sim, por querer estar e brincar ali. Vamos ver como 

se dará a compreensão das atividades e da proposta do projeto. 

 

Conclusão 

 

 Realizando este projeto observamos e comprovamos que não será apenas na vida 

adulta que o individuo decidirá por mudanças ou lutar por esta causa, e sim, na educação 

infantil desde que o professor ofereça atividades que o tirem da zona de conforto, que os 

desestabilizem e que os façam questionar, inquietar, incomodar, não necessariamente que 

mudem de imediato seu entendimento sobre o mundo, mas que proporcione alternativas, 

espaços, brincadeiras, para que ele possa fazer sua escolha sem tabus, restrições ou 

preconceitos. É um mundo de estereótipos enraizados, que confirmam que não é em uma 

semana que iremos modificar ou fazer esta planta crescer e desenvolver  galhos que o levem 

em infinitas direções e concepções. Atingimos o nosso objetivo principal, mostrar à turma que 

existe escolha e não uma única opção: se quer brincar com carrinhos, brinque; se queres 

brincar de boneca, brinque; porque na vida o que realmente importa é ser feliz! 
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LA IMAGEN SOCIAL DE LA MUJER EN LA EDAD DE ORO 

 

 

Lurima Estevez Alvarez, lurimaestevezalvarez@gmail.com; 

Elisabeth Brandão Smichdt
 

 

Introducción 

 

 El presente texto constituye una síntesis de la tesis de Maestría en Cultura 

 atinoa   i ana y d l   oy  to in titu ional “  a  n y  ol d  la  u     n lo   u nto  d   a 

Edad d    o , au  i iado  o   l  ini t  io d   ultu a d   u a     aborda un aspecto de la 

obra martiana no estudiado cabalmente en Cuba, como es la imagen social de la mujer en una 

publicación periódica —La Edad de Oro (Publicación Mensual de Recreo e Instrucción 

Dedicada a los niños de América). Para ello, se hace un estudio panorámico sobre la 

presencia de la mujer en la obra martiana, donde se destacan dos aristas fundamentales: a) los 

aspectos referidos a la concepción ético-estética y moral de la mujer; la educación femenina; 

los disímiles papeles sociales asumidos por la mujer en la acción revolucionaria y en el arte; 

la  di    n ia   nt    l  on   to  a tiano d  “     a  y “ u    ;  l  on   to d  unidad  n 

lo dual (dialéctica hombre-mujer); y las concepciones ético-sociales sobre el amor y la unión 

conyugal, y b) los aspectos referidos a diversos tipos femeninos. Se realiza un análisis 

semiótico-literario e ideológico-literario de La Edad de Oro. Muchos son los textos críticos 

que referencian La Edad de Oro, mas solo algunos de ellos ofrecen cuestionamientos 

profundos sobre la temática. Merecen mención especial el libro Acerca de La Edad de Oro 

(col. E tudio   a tiano ); “La Edad de Oro: una    i ta  a a niña  y niño  , d   i ta  u u t 

Martínez y Leer La Edad de Oro con ojos de mujeres, de Arnoldo Fernández Verdecia.   

 

Objetivo general  

 

 Analizar la imagen social de la mujer en la revista La Edad de Oro, a partir de un 

estudio con un enfoque temático e inferencias de carácter literario. 

 

Metodología 

 

 El presente trabajo se apoya en los métodos teóricos y empíricos de la investigación 

científica. Se hace uso del análisis de documentos, especialmente, del análisis crítico de la 

literatura consultada. Se aplica el análisis de contenido en su estrategia básica intensiva 

(énfasis en la valoración temática), fundamentada en el criterio de Luis Álvarez Álvarez.  La 

muestra definida es no probabilística intencional, según criterios de Héctor Luis Ávila Baray. 

Para conceptualizar género, identidad sexual e identidad de género usamos los criterios de 

Ofelia Bravo Fernández. También nos apoyamos en los conceptos de identidad cultural 

(Maritza García Alonso) y de identidad (Carolina de la Torre Molina y Susana A. Montero 

Sánchez).  
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Resultados y discusión 

 

 La imagen social de la mujer en La Edad de Oro se configura a través de cuatro tipos 

femeninos que oscilan desde la alusión a la imagen física y ético-espiritual de la mujer hasta 

la presentación de tipos femeninos determinados por el rol: la imagen de la mujer-madre (con 

énfasis en su rol de reproductora) y la imagen de la mujer-trabajadora (con participación 

activa en el ámbito público, lo que enfatiza su rol de productora). En consecuencia, son 

múltiples los ejes temáticos en torno a los cuales se centra el signo mujer en la revista. Pueden 

destacarse: la configuración de la identidad cultural femenina, determinada por la 

presentación de sus atributos biológicos y rasgos de orden ético, estético y conductual; la 

participación de la mujer en la vida social, con la asunción de diferentes roles; la violencia de 

género en sus distintas variantes (física, verbal y psicológica); las relaciones intergenéricas, 

definidas en ocasiones como relaciones de dominación-subordinación; la educación de la 

mujer para el establecimiento de relaciones armoniosas entre los sexos. La muestra de estos 

tipos femeninos y la presentación de temáticas sobre la imagen social de la mujer se hace 

recurrente en dicho texto. 

 

Conclusiones 

 

 A partir del análisis realizado, consideramos que las ideas martianas en torno a la 

mujer se corresponden, de modo general, con lo estipulado por el ideario romántico 

decimonónico. No obstante, Martí supo justipreciar las características positivas y negativas 

del ser humano, en especial de la mujer; amén de comprender la necesidad de su implicación 

como sujeto activo en la praxis social, sin perder la feminidad, la capacidad amatoria y la 

vocación de entrega. En este sentido, la imagen social de la mujer en La Edad de Oro abarca 

tipos que oscilan entre la imagen física; la ético-espiritual; la de la mujer-madre, definida por 

el rol de la reproducción, y la imagen de la mujer determinada por su papel social como 

productora. La presencia de estos tipos contribuye a la modelación y sedimentación de la 

identidad cultural femenina latinoamericana. Dicho imaginario femenino incluye la 

perfectibilidad de la mujer como ente humano y social, en función de una formación integral 

de la personalidad.  
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Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Escola. Relações Étnico-raciais. Homofobia. 

 

Introdução 

 

 O presente trabalho apresenta um relato sobre o Curso de Extensão Gênero e 

Diversidade na Escola (GDE) desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola 

(GESE), da Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  

 

Objetivos 

 

 O referido Curso visa propiciar aos/as profissionais da Rede Pública da Educação 

Básica e aos/as universitários/as dos cursos de licenciatura conhecimentos sobre raça, etnia, 

gênero e sexualidade, em sua relação com o currículo, a prática pedagógica e a gestão 

educacional.  

 

Metodologia 

 

 Destaca o respeito à diversidade étnico-racial, sexual e de gênero, o enfrentamento ao 

preconceito, à discriminação e à violência relacionada ao racismo, ao sexismo e à homofobia. 

O mesmo é oferecido com carga horária de 120h, sendo 40h presenciais, 50h de projetos de 

intervenção e 30h a distância, pela plataforma Moodle, uma sala de aula virtual onde o aluno 

tem a possibilidade de acompanhar as atividades do curso pela internet. É através dela que o/a 

usuário/a poderá ter acesso aos conteúdos disponibilizados pelos/as professores/as, além de 

postar atividades, debater o tema em fóruns de discussão, tirar dúvidas via mensagens, entre 

outros recursos.  

 Para contar com a participação dos/as professores/as, estabelecemos parceria com as 

secretarias de educação dos municípios em que o curso é ofertado, visando a dispensa dos 

mesmos nos dias do Curso bem como a vinda dos/as cursistas ao Seminário 

Integrador/FURG, atividade final. Durante os encontros presenciais, são realizadas palestras, 

oficinas e análise de artefatos culturais – filmes, sites, livros, músicas, entre outros - sobre as 

temáticas do curso. No ambiente virtual, são desenvolvidas atividades em módulos: Gênero, 

Sexualidade e Orientação Sexual; Relações Étnico-raciais; Educação, diversidade e diferença, 

juntamente com os módulos: Projeto de Intervenção e Avaliação. A cada módulo, são 

disponibilizados textos de fundamentação teórica e atividades que devem ser realizadas 

pelos/as cursistas. No módulo dos projetos de intervenção, é solicitada a elaboração de 

atividades que se configuram como propostas de mudanças sociais, em diferentes níveis e 

surgem a partir de uma situação-problema percebida pelo/a cursista (professor/a) em sua sala 

de aula/escola, a qual se constitui como o foco da intervenção. Os projetos são elaborados e 

devem ser desenvolvidos nas escolas.  
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Considerações finais 

 

 Ao final do curso, essa experiência é socializada no Seminário Integrador, que é um 

encontro presencial reunindo todos os/a participantes, dos diferentes municípios envolvidos. 

 Assim, o Curso problematiza essas temáticas, a fim de que os/as participantes possam 

trabalhar com a diversidade de gênero, sexual e étnico-racial, o enfrentamento ao sexismo, 

racismo e homofobia e a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos de jovens e adolescentes. 

Com isso, oferece subsídios teóricos e práticos para auxiliar na transformação das práticas de 

ensino, no que diz respeito à desconstrução da discriminação e na superação do ciclo de sua 

reprodução pela/na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

86 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

DISCUTINDO TEMÁTICAS SOBRE HOMOFOBIA E RACISMO COM 

ADOLESCENTES, ATRAVÉS DE OFICINAS 

 

Mariele de Cristo Rios, maridecristorios@outlook.com; 

Maria Hilda Pinheiro Vogado Panciera, mariahildavogado@bol.com.br; 

Nadia Maria da Silva Rodrigues, nadia_marias@hotmail.com; 

Isabel de Lara, bebel.lara@bol.com.br; 

Rita Cristina Gomes Galarça, ritagalarca@hotmail.com; 

Vanussa Daiana Aires Charão, vanu_charao@hotmail.com 

 

 

Palavras-chave: Preconceito. Adolescente. Escola. 

 

O desenvolvimento de atividades com as temáticas Racismo e homofobia se faz 

importante, pois proporciona refletir e contextualizar o preconceito como um agente negativo 

na sociedade e também, busca encontrar ações de sensibilização contra o preconceito. 

Como no ambiente escolar, ocorrem inúmeras situações de conflito, violência causada 

pelo  preconceito, a Escola deve proporcionar a abordagens como:  sexualidade , identidades 

sexuais e de gênero, violência sexual, bullying, questões que articulam  com o propósito das 

políticas públicas atuais sendo de grande relevância  para a construção de alguns significados  

a respeito  das temáticas abordadas, visando a conscientização do adolescente. 

Como vivemos em uma sociedade multicultural e pluriétnica, deve-se valorizar e 

respeitar a diversidade  cultural, desenvolvendo  o senso crítico e por  fim, tomar posição  

diante de questões  sociais relativas  a cidadania. Assim, a atividade realizada objetiva discutir 

o tema racismo e homofobia em sala de aula através de oficina. 

Para abordagem dessas temáticas, foi desenvolvida uma oficina com alunos dos 

segundos anos do ensino médio politécnico, turno noturno, do Instituo estadual Romaguera 

Corrêa da cidade de Uruguaiana.  

Durante o desenvolvimento da oficina, os alunos assistiram a um vídeo denominado a 

raiz do preconceito, que abordou essas temáticas, das quais ficou e evidencia o racismo e a 

homofobia. Após o vídeo, foi realizando uma roda de conversa com discussões e reflexões 

sobre o tema, onde todos puderam se posicionar. Como finalização da atividade, os alunos, 

distribuídos em grupos, produziram e apresentaram cartazes sobre suas percepções sobre o 

que foi discutido.  

A realização da atividade proporcionou muitas narrativas sobre suas vivências e 

percepções referentes aos temas abordados, sendo bastante construtiva quanto a diversidade 

de ideias e posicionamentos. A partir dos relatos, os alunos puderam, em alguns casos, contar 

suas experiências e pensar em soluções para amenizar a ação do preconceito. No entanto, 

esses encontros devem ser proporcionados mais vezes na escola, pois contribui para 

mudanças significativas no comportamento de cada um (a) em sua atuação na sociedade. 
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PAPO JOVEM – SEXUALIDADE E PREVENÇÃO - MULTIPLICANDO SABERES 

 

Marta Helena Flôres de Almeida, martinhaaflor@gmail.com 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Prevenção. Multiplicadores. 

 

Objetivos 

 

 Conhecer e reconhecer o seu próprio corpo no que se refere à sexualidade; 

 Construir valores acerca do respeito às diferenças de gênero; 

 Identificar-se como protagonista dos temas; 

 Divulgar o trabalho e debates gerados em criações diversas. 

 Multiplicar conhecimentos e vivências tendo como foco a prevenção. 

 

           Temas como a sexualidade e prevenção estão sendo tratados, cada vez mais, com 

seriedade e intensidade nas salas de aula, em conversas informais e ‘d   o ada ’  nt   o  

jovens. O ambiente proporciona essa intervenção, por se tratar de um espaço em que a 

gurizada sente-se à vontade para debater. 

           O Projeto “Papo Jovem - Sexualidade e Prevenção – Multiplicando Saberes” foi 

iniciado com a utilização do DVD disponibilizado pelo Curso “Sexualidade, Tá ligado?!”, 

com a abordagem dos temas de forma mais lúdica, já que em Cenas da vida 1 identifica-se o 

preconceito em relação a identidade sexual e em Cenas da vida 2 e no Rap da prevenção fala-

se da camisinha, da gravidez indesejada e da falta de cuidado durante as relações sexuais. E a 

cada vídeo apresentado, uma série de dúvidas foi sendo esclarecida, bem como, o debate que 

foi gerado foi muito bem explorado pelos grupos.  

           As turmas que foram selecionadas para o Projeto, foram de 1º ano do Ensino Médio, 

Curso Normal (magistério), até pela diversidade geográfica e cultural que a nossa instituição 

apresenta, pois somos privilegiados nesses quesitos, visto que somos a única escola de Curso 

Normal e alunos de todos os bairros vêm em busca do sonho de se tornarem educadores. E 

nesse âmbito, temos que ter a sensibilidade de trabalharmos esses temas que serão 

vivenciados por eles, nas escolas de educação infantil e anos iniciais, nas quais forem atuar no 

pré-estágio, estágio e, posteriormente, na vida profissional, pois estarão em contato constante 

com crianças que estarão no processo de autoconhecimento.  Assim como, reconhecemos a 

importância do nosso papel como multiplicadores do conhecimento e em formarmos os novos 

a fim de propagarem os temas em destaque. 

           Não podemos deixar de comentar a dificuldade de alguns jovens, que constituem a 

minoria, de falarem sobre o tema. Nota-se um certo constrangimento de falar sobre a 

sexualidade, além de ficar claro, a relutância de se falar sobre o assunto no ambiente familiar. 

O que comprova, mais uma vez, a necessidade de se fazer um trabalho de conscientização, 

também, com as famílias! Até por que, na adolescência o corpo sofre mudanças, o psicológico 

dos jovens passa por um processo de turbilhão de construções e mudanças e se não há uma 

base familiar que dê um certo sustento, para que essa fase natural do ser humano suceda-se da 

forma mais tranquila e informada, as chances de atingirmos as metas de respeito às 

diferenças, entendimento e conhecimento de fatores ligados à sexualidade, serão cada vez 

menores.  

             ó  o    d o , o  aluno   o a  d  a iado  a       ‘ u li it  io ’       n a a    no 

processo visando, principalmente, a prevenção e o respeito ao outro. Foram vários trabalhos 

realizados em duplas, grupos ou individuais, os quais estão sendo reproduzidos em 
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marcadores de páginas, para serem distribuídos no Seminário Integrador, bem como, na 

própria escola. Quando os desafiamos a criar, ainda mais com um tema tão abrangente, eles 

sentiram-se parte do processo, e esse era o objetivo principal da intervenção. 

           Além disso, o momento do Quiz foi um dos mais intensos e instigantes, pois mostrou a 

curiosidade e a concentração acerca dos temas. O processo de ensino aprendizagem, foco 

constante dos docentes envolvidos na educação, foi completo e fez dos discentes os 

verdadeiros protagonistas, tal como sempre idealizamos. 

           Todas as falas, as atividades em sala de aula, as pergunta   ai  ‘t  ida ’ no  

corredores do educandário, os trabalhos desenvolvidos demonstraram que os nossos jovens 

encaram a Sexualidade e Prevenção com muita seriedade e preocupação. Às vezes, faltam 

oportunidades para que o assunto seja explorado, no entanto, enquanto houver pessoas 

realmente preocupadas com a educação sexual, com a divulgação dos meios de prevenção, 

bem como, com a propagação da conscientização do respeito às diversidades, o nosso futuro 

estará sendo trilhado pelo caminho certo. 
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ADOLESCÊNCIA, TEMPO DE DESCOBERTAS! 

 

 

Michele Borba Müller, chelebm@hotmail.com 

 

Palavras-chave: Corpo. Consciência Corporal. Adolescência. Identidade de Gênero. 

Sexualidade. 

 

Introdução 

 

 Ao pensar em assuntos que dizem respeito a Adolescência como uma fase importante 

de transição entre a infância e a fase adulta, e também, porque os jovens vem sofrendo certas 

mudanças, foi implementado um Projeto de Intervenção na turma da 7ª série, da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Alceu Wamosy – Município de Uruguaiana. 

 Tal projeto chama-se Adolescência, Tempo de Descobertas e tem por finalidade 

estimular o aluno frente a sua capacidade crítica, se entendendo como um sujeito social, que 

possuí corpo, almejos, sonhos e possíveis realizações. O projeto disciplinar desenvolvido nas 

aulas de Língua Portuguesa, com cerca de 18 alunos no total. 

 

Objetivos 

 

 - Refletir sobre sua situação de adolescente, tomando consciência corporal, 

participando das dinâmicas e despertando o senso crítico sobre determinados temas 

desenvolvidos. 

 - Valorizar as aulas preparadas, participando das discussões dos temas e das dinâmicas 

a serem realizadas; 

 - Entender a importância da preservação do corpo, da valorização pessoal e do uso 

consciente das redes sociais. 

 

Metodologia 

 

 A metodologia foi expositivo-dialogada, tendo um caráter mais qualitativo, 

despertando o senso de pesquisa, oralidade e empenho. Ela buscou focar focar o aluno como 

um todo, para que o mesmo possa tomar consciência sobre sua sexualidade, expondo suas 

opiniões com clareza e certeza. Além do mais, tais métodos utilizados nas aulas foram melhor 

desenvolvimento do educando, sempre consultando as suas respectivas opiniões sobre as 

infinitas temáticas interacionais e atingindo assim, os objetivos propostos ao longo deste 

projeto. 

 

Resultados e discussão 

 

 As temáticas que envolvem o corpo e a sexualidade são de suma importância, 

pensando que este não pode ser visto como assexuado e na perspectiva biológiaca. Sendo 

assim, cabe a escola ter uma postura diferenciada, não ficando apáticas a estes 

questionamentos. O trabalho com os alunos deve ser efetivo e contínuo, mostrando assim, 

 a in o  a    ui ,   iando   n o  d  an li  ,  o  a a  o    o     i  “di   t     das 

informações que chegam até eles, através das mídias, das tecnologias e das redes sociais, que 

hoje, são acessadas pela grande maioria dos adolescentes. Ao pensar nesses aspectos de suma 



 
 
 
 
 

90 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

relevância para a vida dos jovens, implementou-se o Projeto: ADOLESCÊNCIA, TEMPO DE 

DESCOBERTAS!, nas aulas de Língua Portuguesa da E.M.E.F. Alceu Wamosy - 

Uruguaina/RS, com os alunos da 7ª Série. Esta proposta pedagógica teve por finalidade o 

desenvolvimento pleno de questões que vão desde o conhecimento do corpo até a sexualidade 

individual de cada educando. Por ser um tema amplo e de grande interesse dos alunos, foi 

realizado em etapas. Cada etapa foi enumerada para o melhor desenvolvimento dos assuntos, 

sendo estes realizados através de dinâmicas, leituras de textos sobre questionamentos de 

adolescentes, filmes e também vídeos. Além do mais, para valorizar a criatividade dos alunos 

houve exposição dos trabalhos desenvolvidos por eles. O projeto contou com atividades que 

vão desde filmes até dinâmicas. As dinâmicas mai  u u   i   o a : “Qu   o  o       ? , 

“      u    i o  u   ? , “  in    ,   in   a,  a o , “Na o a  ou  i a  , “   ualidad         

 Todas estas atividades tinham como finalidade desenvolver no aluno a capacidade de 

opinar sobre suas vivências e fazer relações com suas vidas, seus momentos atuais. Os filmes 

utili ado  o a : “   ul a   da  E t  la     “D   n ola ,  a a  in  d  di  u   o  o    a  

temáticas ali abordadas. Para desenvolver a leitura e análise foram estudados alguns 

fragmentos livro: Isso Ninguém me Tira, da autora Ana Maria Machado, que traz vivências de 

adolescentes através de um triângulo amoroso entre jovens. Cada etapa do respectivo projeto 

foi importante para o desenvolvimento de cada aluno, pois os resultados foram claros. Antes 

da aplicação das dinâmicas e das metodologias utilizadas, alguns educandos eram tímidos e 

outros indisciplinados, pois não faziam as atividades propostas pelos professores das distintas 

disciplinas, e algumas vezes, ofendiam professores e colegas oralmente, faltando assim com o 

respeito. Após aplicação do Projeto: Adolescência, Tempo de Descobertas!, pode-se perceber 

que eles se tornaram mais críticos, autonômos, participativos e se envolvem em qualquer 

tarefa dada. Além do mais, outro resultado positivo deste projeto, e muito importante, foi a 

intensificação dos laços de afetividade entre professor/aluno e aluno/aluno, pois hoje tod@s 

estão mais carinhosos e amorosos, adquirindo assim, a cidadania. 

 

Conclusões 

 

 Ao refletir sobre o Projeto: Adolescência, Tempo de Descobertas!, pode-se considerar 

que houve uma grande melhora na conduta dos alunos, eles se tornaram mais 

críticos e abertos a qualquer tipo de questionamento. Além do mais, ocorreu uma acentuada 

aproximação na relação professor/aluno, porque hoje eles não veem a professora apenas como 

uma transmissora de conteúdos, mas como alguém em que eles podem confiar e se abrirem a 

qualquer momento. O projeto estreitou os laços de afetividade, tornando os alunos mais 

humanos. 
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MARCAS DE GÊNEROS, NAS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Míriam Couto Ferreira, profmiriam6@gmail.com; 

Sílvia Elisângela Vargas, 

Lucas Cardoso Martins; 

Dinah Quesada Beck 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Brincadeiras. Gêneros. 

 

Introdução 

        

 Compreendendo a necessidade do entendimento da sexualidade como um fator 

sociocultural e histórico dando significado à existência dos sujeitos,sendo a manifestação da 

liberdade de vivê-la livre de padrões impostos por uma sociedade que se revela por muitas 

vezes e em vários aspectos excludente e seletiva. Buscamos apresentar nossa pesquisa feita 

em uma turma de Educação Infantil de uma Escola Municipal, estando as  crianças no Nível 

A, faixa etária de 4 anos. 

 O objetivo deste trabalho é abordar como as manifestações espontâneas das crianças 

nas interações e brincadeiras no espaço da Educação Infantil perpassam pelas representações 

de gênero postas pela sociedade e cultura, como sendo as brincadeiras e brinquedos 

essencialmente masculina ou feminina. Nos inserimos no campo com objetivo de observar 

como brincam meninos e meninas e como expressam sua sexualidade, se existem marcas de 

gêneros dominantes advindos do contexto no qual vivem,e se estabelecem critérios e regras 

que determinam que essas brincadeiras sejam ou não exclusivas de determinado sexo. 

 Preocupamo-nos em observar  como ocorrem as vivências da sexualidade das crianças 

em seus momentos de interação, sobretudo nos momentos das brincadeiras, se existem 

manifestações de preconceitos quanto a brincadeira ser classificada de menino ou menina, 

acontecendo a exclusão entre os dois sexos na hora do brinquedo. 

 

Referencial teórico 

 

 Ribeiro (2013), aborda que na escola as questões da sexualidade são vistas como 

conteúdos científicos e curriculares, faltando então uma contextualização acerca de valores e 

representações que esse assunto implica. Propõe-se então uma discussão que coloca a 

sexualidade como uma construção histórica do homem, com um novo entendimento acerca do 

corpo e suas representações. 

 As questões de gênero e sexualidade na escola, não são vistas ou abordadas como 

constituintes da vida do sujeito. Geralmente estão ligadas à aquisição de conhecimentos 

científicos, nomeando os órgãos reprodutores com suas funções, dando assim um enfoque 

biológico. 

 

Procedimento metodológico 

 

 Utilizamos a pesquisa qualitativa, conforme LUDKE (1996) , apropriada  para 

pesquisa em educação na qual o pesquisador está inserido no campo através de uma 

observação participativa.  



 
 
 
 
 

93 
 

   SEMINÁRIO INTEGRADOR GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA  

TECENDO SABERES PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

                                                CADERNO DE RESUMOS 

 

 Ainda nos apoiamos nos estudos de Bogdan e Biklen, (1994), que apontam que esse 

tipo de investigação qualitativa pode assumir diversas formas tendo em vista os objetivos que 

pretende alcançar, mas sempre procurará compreender os fenômenos em sua complexidade e  

em contexto natural. Sendo assim os dados recolhidos acabam sendo ricos em detalhes. 

 Nos vários momentos das interações e brincadeiras nos inserimos nesta turma de 

Educação Infantil, com objetivo de observar como brincam meninos e meninas e como 

expressam a sua  sexualidade, constituinte dos sujeitos. 

 

Resultados 

 

  Analisamos então como os sujeitos na faixa etária observada observados na turma são 

desprovidos de preconceitos de gênero, não demonstrando delimitações ou preferências ao 

brincar, nem classificando as brincadeiras e os brinquedos como sendo de menino ou de 

menina. As marcas de gênero mesmo se mencionadas pelas crianças, não se tornaram atitudes 

de exclusão nos momentos das brincadeiras 

 

Considerações finais 

 

 Revelou-se então para nós pesquisadores que em seus contextos e realidades culturais 

estas marcas não as constituem, pois os seus pares escolhidos na hora do brincar são de sexo 

opostos também, não lhes causando nenhum estranhamento brincar de futebol e  carrinho com 

meninas e boneca e  casinha com meninos. 
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KAINGANS NA ESCOLA 

 

Eliane K. Florencio, elianekiefer@hotmail.com; 

Odete das Neves Krüger, detykruger@hotmail.com 

 

Palavra chave: Escola. Indígenas. Alunos. 

 

Justificativa 

 

 O projeto Kaingans na escola surgiu do interesse dos alunos em conhecer e interagir 

com os povos indígenas, após uma aula sobre diversidade, etnias e gênero. A curiosidade dos 

alunos em conhecer o que até então conheciam somente através da mídia, livros e histórias 

nos levou a   o o  iona     a t o a d  a o do  o   ini t  io da Edu a  o  ( 009  19 )  E 

assim, através deles, ao longo de toda a história da humanidade, os povos mais diversos 

mantiveram contatos e trocas,aproveitando-se das coisas boas que encontravam uns nos 

out o       a ti  d  t   int           u io idad   o  i ilita o  at a    d  u a  i ita o 

encontro de socialização e integração entre os alunos da nossa escola com membros da Aldeia 

Kaingan. 

 

 

Objetivos 

 

 Ampliar o conhecimento sobre a Diversidade da cultura dos povos Kaingans, 

(Indígenas). 

 Compreender o papel da mulher indígena na sua aldeia, bem como o papel do homem, 

suas funções, vestimentas e outros visando trabalhar Gênero. 

 Promover a integração entre as etnias. 

 

Desenvolvimento 

 

 Visita dos Kaingans na EMEI Raio de Sol, exposição dos trabalhos artesanais 

produzidos pelos mesmos, roda de conversa sobre a cultura Indígena, integração entre os 

alunos da escola com as crianças Kaingans. 

.  

Relato  de atividade 

  

 Convidamos os Índios Kaingans, Aldeia de São Leopoldo, para uma visita e mostra de 

trabalho com roda de conversa em nossa escola. A visita ocorreu durante nossa Feira de Ideias 

e foi de grande valor cultural, pois aprendemos muito, nossos alunos estavam fascinados com 

a presença de índios na escola, principalmente por terem trazidos crianças. Estiveram 

presentes catorze adultos e quatro crianças, sendo dois bebês totalizando dezoito indígenas na 

maioria mulheres. 

 Assim que chegaram logo pediram espaço para expor os trabalhos, trouxeram muitos 

materiais confeccionados na aldeia, montaram várias bancas e para nossa surpresa os 

trabalhos se repetiam nas bancas então descobrimos que cada banca pertencia a uma família 

diferente e cada uma estava expondo seus trabalhos individualmente e nenhuma auxiliava a 

outra, era impressionante ver esse trabalho, muitas cores, misturado com  as falas entre eles, a 

agilidade de cada um na montagem de sua banca, denomino banca, mas não sei se é assim que 

mailto:detykruger@hotmail.com
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os mesmos a chamam. Como houve encantamento de nossos alunos, professores e 

funcionário, também ocorreu por parte dos indígenas, não com nós brancos como nos 

chamavam, mas sim com a nossa Feira de Ideias, cujo tema era Folclore Brasileiro, ficaram 

encantados com os trabalhos expostos na escola principalmente com o Saci. 

 Após a montagem da Exposição dos trabalhos artesanais dos Indígenas, nossos alunos 

se organizaram para a roda de conversa, Uma das mulheres se prontificou para conversar e 

responder todas as perguntas, se apresentou como Cleonice onde ficava sua Aldeia, as 

perguntas foram surgindo pelas crianças e professores, a formulada por um de nossos alunos 

foi sobre o que os Índios comiam, ela respondeu que atualmente comem a mesma comida dos 

brancos, ( sempre se referia a nós como brancos), arroz, feijão e que não se alimentavam de 

apenas de caça, pesca e folhas como antigamente, em seguida foi questionado pelos alunos 

com o que as crianças da aldeia brincavam, ela respondeu que jogam bola e brincam com 

brinquedos que ganham, mas confeccionam seus próprios brinquedos com pedaços de pau, 

uma professora questionou como veem o dia do índio, ela respondeu que dia do Índio é todos 

os dias, mas que comemoram o dia dezenove de Abril como um dia sagrado. 

 Quando questionada sobre religião se serviam a algum Deus ela respondeu que não, 

mas sim tinham um Pagé que é responsável por zelar pela saúde da Aldeia, no dia dezenove 

de Abril o mesmo leva até a Aldeia remédios para tudo e todos e realiza neste dia uma espécie 

de Batizado das crianças atribuindo aos mesmos seus nomes indígenas. 

 Em seguida os alunos questionaram como era a escola dos índios, ela respondeu que 

fica dentro da Aldeia, estudam até o quinto ano e quem ensina, é uma professora Indígena, 

mas que a partir do ano que vem ás crianças irão ter até o oitavo ano e que então professores 

brancos passarão a ministrar aulas na Aldeia. Questionei sobre o papel da mulher e do homem 

na Aldeia, as mulheres são responsáveis pelos filhos, criar, ensinar, cozinhar e confeccionar o 

artesanato e os homens saem em busca de material para produzir os mesmos. 

 Questionei sobre as vestimentas e ela me respondeu que somente em momentos de 

festejos ou muito importantes para Aldeia usam as vestimentas tradicionais, mas que no dia-

dia usam roupas como os brancos, inclusive havia no grupo um jovem usando vestimenta da 

(moda atual, calça skinny, cabelo raspadinho e topete), mas quando usavam as vestimentas 

típicas não há diferença entre homens e mulheres. 

 Ela nos relatou que a vida Indígena é baseada na natureza, acreditam que tudo tem 

espírito e que pedem licença para tudo que é vivo, ex: se cortam uma árvore antes pedem 

licença, pois assim ela irá brotar novamente. 

 Questionada sobre as doenças e epidemias ela relatou que antes das epidemias 

acontecerem o Pagé já imunizou a Aldeia, pois o mesmo possui esse conhecimento prévio e o 

fogo e a fumaça são seus aliados na produção dos remédios, perguntamos se só os moradores 

da Aldeia recebem esses remédios e ela disse que sim só Índios podem fazer uso dos mesmos. 

 No momento seguinte ela cantou uma musica na língua Kaingan e depois em 

Português, pediu desculpa, pois a letra da música falava nos brancos que não preservam a 

natureza. Relatou ainda que cada Aldeia tem a sua marca por Ex: os Redondos e os 

Cumpridos isto auxilia na identificação dos mesmos, assim não acontece casamentos entre 

parentes, pois só podem casar sendo um da marca Redondo com o outro da marca Comprido. 

Após a conversa os alunos jogaram futebol com um dos meninos da Aldeia e os bebês 

foram brincar com nossos bebês no colchonete. No final tentamos tirar foto com o grupo, mas 

poucos quiseram ser fotografados e quase sem focar na câmera, pois acreditam que fotos 

roubam a alma. 
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Conclusão 

  

 Observando e conhecendo um pouquinho sobre esses Indígenas percebemos que 

vivem num mundo a parte dentro do mundo, estão muito próximos de nós, mas ao mesmo 

tempo tão distante, usamos as mesmas roupas, talvez o mesmo estilo, mas continuam  nos 

seus costumes, possuem um conhecimento de mundo quase inacreditável, mas sem a ambição 

de usa-lo para o poder, quando falamos em evolução feminina elas, as Indígenas se propõem a 

continuar suas vidas na condição de mães cuidadosas e responsáveis pelos trabalhos manuais, 

enquanto os homens apenas trazem os materiais para confeccionar os mesmos. Os casamentos 

seguem uma tradição sem quebra de regras.  

O respeito pela natureza prevalece e com isso a preservação dos recursos naturais por 

parte dos mesmos, pois acreditam que a natureza se vinga. 

A desigualdade é visível é como se tivesse uma rocha enorme entre os povos 

indígenas e os brancos e outras etnias, pensamos que a desvalorização destes acaba os 

deixando quase invisíveis ao resto da população e por valorizarem tanto a sua cultura que 

garantem a sua existência e forma como veem o mundo sofrem essa desvalorização. De 

aco do  o   ini t  io da Edu a  o  ( 009,   191), “a  di    n a  n o   i t       un  o do 

isolamento dos povos, mas da combinação particular que cada povo fez e faz dos elementos 

 u    ti a do  ontato do  out o   o o    

Nosso tempo com os Indígenas foi pouco e rápido, gostaríamos de ficar horas 

conversando, conhecendo mais, saber das influências dos brancos na vida dos mesmos entre 

outras curiosidades, mas não foi possível, combinamos uma visita de  nossa escola na Aldeia 

onde irão oferecer uma oficina   de artesanato. Ficou a certeza de que todos somos humanos 

independentes de cor ou raça o que importa é o respeito um com o outro! 

 

Referências 

 

GÊNERO e Diversidade na Escola: Formação de professores em Gênero, Sexualidade. 

Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Rio de Janeiro: CEPESC, Brasília: SPM, 2009. 

(Livro de Conteúdo). 
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PRETINHA, MINHA BONECA 

 

 

Paula Ernestina Leal de Oliveira Cardoso, liveira5paula@bol.com.br 

 

 

Palavras-chave: Pretinha. Discriminação. Boneca. 

 

 

Objetivos 

 

 Fazer com que a criança reconheça sua própria identidade, valorizando sua imagem e a 

do outro, desenvolvendo uma imagem positiva sobre si, motivando usa autoconfiança, 

valorizando a diversidade étnico-racial. Levando desde cedo á reflexão sobre sentimentos e 

atitudes que envolvam amor e egoísmo.  

 

Atividade desencadeadora 

 

 Pretinha, (boneca feita de pano), será apresentada á turma. Será levada á sala dentro de 

uma caixa estilizada, colorida, que será colocada no centro da sala (trabalhando o elemento 

surpresa), e após a abertura da caixa, apresentaremos Pretinha, nossa nova amiguinha, que 

estará a partir de agora conosco na sala, quem devemos amar e respeitar. Após isso, o conto 

da história, Minha Bonequinha Preta, de Alaíde Lisboa de Oliveira. 

 

 

Atividades de Desenvolvimento 

 

 Piquenique com a Pretinha. 

 Passeio pela escola com Pretinha. 

 Decorar uma poltrona ou cadeira para Pretinha especialmente sentar-se. 

 Construção de um livro de releitura da história de Alaídes Lisboa de Oliveira, através 

da pintura a dedo. 

 Chuva de papel picado, rasgado por eles mesmos, bagunça, alegria! 

 Cartazes e painéis de colagem, com cola preparada com a ajuda das crianças. 

 Modelagem com argila, e depois exposição das obras. 

 Manuseio de carvão, e desenhos criados com o mesmo. 

 Musicalização: vamos motivar a expressão corporal através de músicas com 

“ o  o  a ia ,   ti ulando-os a repetir movimentos e expressões, utilizando diferentes 

gêneros e ritmos musicais 

 Circuitos variados, compostos por um ou mais obstáculos, com túnel, colchonetes, 

bambolês, pneus, etc. 
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Conclusão 

 

 Após desenvolvermos todas as atividades planejadas, chegamos ao final deste trabalho 

com a certeza, de que foi de extrema relevância na vida dos bebês. Eles que desde muito cedo 

deixam seu primeiro grupo de convivência, a família e passam a conviver com a diversidade 

de forma tão abrupta, observamos que eles demonstraram-se mais seguros, mais afetivos, e 

mais independentes. 
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TRABALHANDO A SEXUALIDADE A PARTIR DAS 

INDAGAÇÕES DOS ESTUDANTES 

 

Peterson Fernando Kepps Silva, peterson_kepps@yahoo.com.br 

Lavínia Schwantes 

 

Palavras-chave: Ciências. Escola. Educandos. 

 

Introdução  

 

 Sexualidade é um assunto, muitas vezes, pouco abordado no espaço de sala de aula. 

Além isso, quando abordado, fica restrito apenas a disciplina de ciências.  

 A temática recebe um espaço nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), nos 

temas transversais, onde coloca que a sexualidade aflora em todas as faixas etárias. 

Colocando ainda que as curiosidades das crianças a respeito da sexualidade são questões 

muito significativas para a subjetividade, na medida em que se relacionam com o 

conhecimento das origens de cada um e com o desejo de saber.  

 E foi a partir da curiosidade e do desejo de saber dos educandos que propomos uma 

atividade com o objetivo de contribuir com um melhor entendimento para com as questões 

acerca da sexualidade.  

 

Desenvolvimento  
  

 A atividade foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de 

Oliveira Martins, em Rio Grande/RS.  

 O trabalho aconteceu por meio da disciplina de estágio III, do curso de Ciências 

Biológicas Licenciatura, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Sob a orientação 

da professora Lavínia Schwantes.  

 O estágio é obrigatório para o referido curso e faz com que graduandos apliquem 20 

hora/aula no ensino fundamental lecionando a disciplina de ciências.  

 A atividade foi elaborada para atender as necessidades dos educandos, pois o professor 

estagiário solicitou que os mesmos escrevessem em um pequeno trecho de papel qual o 

assunto relacionado a área das ciências que eles gostariam que fosse desenvolvido nas aulas. 

 Então, sexualidade foi o assunto escolhido pela grande maioria.  

 Esta prática foi desenvolvida com a turma de 6° ano, com aproximadamente 30 

educandos. Sendo destinado duas hora/aula para a aplicação da prática. Cada estudante 

recebeu uma ficha impressa pelo professor que continha os seguintes itens a serem 

preenchidos: Nome, idade, signo, lazer e a pergunta: Qual a dúvida sobre sexualidade?  

 Para evitar possíveis constrangimentos e a exposição dos estudantes ficou estabelecido 

que os itens da ficha seriam preenchidos com dados fictícios, exceto a dúvida sobre 

sexualidade. Pois acreditamos que desta forma os alunos se sentiriam mais a vontade na 

construção/elaboração do seu questionamento.  

 Passado este momento, foi solicitado que os estudantes entregassem as fichas para o 

professor e, partir disso, as indagações foram lidas pelo educador para toda a turma. Perguntas 

 o o: “ o o u   o o d        a atin   u a ati idad     ual? ; “  d  ida d       ay? ; 

“ o o  olo a   a i in a? ; “ o  u  o  êni   i a du o?    di    a  out a   i   a   a t  dos 

questionamentos explicados pelo professor estagiário.  
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Resultados  

 

 Com essa atividade pode ser explicado exatamente a dúvida do estudante. Já que 

foram eles que escreveram suas indagações.  

 Foi percebido ao final da prática que os estudantes puderam sanar suas dúvidas, pois 

relataram que suas indagações foram respondidas de forma que eles (os educandos) passaram 

a entender, ou a melhor compreender a pergunta colocada na ficha.  

 

Considerações Finais  

 

 Foi aprendido com esse trabalho que questões acerca da sexualidade pode sim ser 

desenvolvida no âmbito de sala de aula. E que se torna mais fácil e contemplador tratar o 

assunto a partir das dúvidas e percepções dos estudantes.  

 Pois ao levarmos uma atividade pronta/fechada corremos o risco de avançarmos de 

mais com as indagações ou tratar de questões que ainda não fazem parte do interesse dos 

estudantes.  

 

Referências  
 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Orientação Sexual: Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
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PROBLEMATIZANDO QUESTÕES SOBRE RACISMO E BODY MODIFICATION 

E CONHECENDO UM POUCO SOBRE A CULTURA AFRO COM A BONECA 

ABAYOMI ATRAVÉS DE OFICINAS 

 

Rita Cristina Gomes Galarça, ritagalarca@hotmail.com; 

Vanussa Daiana Aires Charão, vanu_charao@hotmail.com 

 

 

Palavras-chave: Preconceito. Cultura Afrodescendente. Modificações Corporais.  Diferenças 

Culturais. 

 

 

Trabalhar questões de gênero, diversidade cultural, preconceito e temáticas que 

envolvam vulnerabilidade social e bullying se faz necessária na escola, pois na escola, 

estamos promovendo a construção de opiniões e atitudes. E é na escola o local onde mais 

ocorrem casos de bullying e violência.  

É importante que se consiga estabelecer discussões e formar opiniões que de forma 

racional compreendam que somos todos diferentes e que as diferenças não devem ser motivo 

de agressão e sim, devem ser respeitadas por todas e todos. O respeito à diferenças étnicas, 

culturais, religiosas, de gênero, deficiências físicas e déficits cognitivos, diferenças de 

opiniões e outras tantas diferenças que envolvem o nosso dia a dia, a convivência entre 

pessoas num mundo cada vez mais globalizado deve ser uma ação comum. E essa ação 

comum deve ser trabalhada em sala de aula, onde existem inúmeras diferenças e ao mesmo 

tempo, tantos casos recorrentes de desrespeito.  

A atividade de intervenção na escola dentro da temática maior sobre gênero e 

diversidade, objetivou desenvolver atividade s de intervenção problematizando o racismo e 

body modification e conhecer um pouco mais da cultura afro através da boneca Abayomi. 

As atividades foram desenvolvidas em uma turma de terceiro ano do ensino médio 

politécnico do turno noturno da escola Romaguera Corrêa.  Através do espaço de seminário 

integrado, foi possível organizar atividades onde os alunos que já estavam desenvolvendo 

suas pesquisas sobre a temática, construíssem uma oficina e aplicassem com seus colegas e 

colegas de outras turmas.  

Na oficina sobre racismo, os alunos apresentaram a temática para seus colegas de 

turma e promoveram um debate a partir de algumas questões que foram formuladas sobre o 

racismo. Questionaram o que é e as causas do racismo, a origem do racismo, dando enfoque a 

aspectos históricos no Brasil (escravatura), se há ainda racismo na sociedade e como diminuir 

ou acabar com o racismo na sociedade. Os colegas ficaram bem à vontade para responder as 

questões, fazendo vários relatos e problematizando bastante o assunto. A atividade se 

estendeu durante o tempo de um período de 50 minutos.  

Na oficina sobre body modification, também com duração de um período, o grupo 

apresentou para sua turma e outra turma convidada o que é e diferentes tipos de modificações 

corporais que as pessoas fazem, exemplificando que pode ser desde furar a orelha para 

colocar brinco, piercing, tatuagens discretas, pintura no cabelo, até tatuagens em todo corpo, 

aplicação de implantes de silicone subcutâneo, escarnificação e ganchos na pele. Os alunos 

mostraram em slides várias imagens de pessoas que modificaram seu corpo de diferentes 

formas. Depois, separaram os colegas em grupos e entregaram uma imagem para cada grupo, 

onde os mesmos deveriam opinar e fazer considerações por escrito a partir de suas percepções 

sobre a imagem. A problematização foi bem interessante, pois puderam discutir questões 
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culturais de diferentes grupos sociais. Concluíram que as modificações traduzem um pouco da 

personalidade de cada pessoa, a qual grupo cultural se identifica, hierarquia, portanto, seus 

vários significados.  

Foi realizada também uma oficina de construção de bonecas Abayomi onde foi 

estudada sua historia, seu significado e importância na cultura.  

A boneca Abayomi significa encontro precioso (ABY- encontro e OMI precioso), 

boneca de pano, negra, de formas e tamanhos variados e de confecção muito simples, não 

utiliza cola nem costura e os retalhos são apenas amarrados. Nos navios negreiros as mulheres 

rasgavam a barra da saia e faziam Abayomis para as crianças brincarem e nas senzalas, 

confeccionavam as Abayomis pedindo saúde e prosperidade. 

Foi feita a leitura da historia da boneca, assistindo um vídeo de como fazer a boneca 

e após, a confecção das mesmas para serem entregues na noite de mostra de trabalhos e 

cultura afro na escola. Durante a realização desta atividade, percebemos que os alunos 

participaram atentamente na apresentação do tema, gerando após, uma breve discussão sobre 

o simbolismo da boneca de pano que contribui para o reconhecimento da identidade afro-

brasileira. 

As temáticas abordadas durante as oficinas são de grande relevância, pois na escola 

devemos abordar e discutir assuntos sobre preconceitos e diferenças de modo que possa 

contribuir com a vivência do estudante e proporcione um novo modo de pensar e agir diante 

de situações do dia a dia. 

As atividades foram bastante produtivas e os alunos se mostraram bastante interessados 

e participativos. O que se percebe que além de discutir temas relevantes socialmente, ao se 

promover atividades que envolvam o diálogo, a expressão de opiniões, a participação e a 

pesquisa, se conhecer melhor os alunos além de estabelecer vínculos de amizade e 

cumplicidade com os mesmos, abrindo espaço para eles explorem sua opinião e terem 

confiança no professor.  
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EDUCANDO O OLHAR PARA VIVENCIAR O RESPEITO MÚTUO. 

 

 

Sandra Mara Pinheiro, sandramaradp@hotmail.com; 

Ciliane  Dornelles Escobar, 

Lucimara Rosado Chaves; 

Verlaine Oliveira Pavão 

 

Palavras-chave: Educação para mudar o mundo. 

 

Justificativa 

 

 Devemos    l ti   u  “a escola não contem só os conhecimentos, os saberes, instrução, 

ela deve estar preocupada com os valores, atitudes e conhecimentos que contribuem para uma 

sociedade inclusiva, solidária e participativa que queremos construir" (GRINPUN, 2006, p. 

178). 

 A questão de gênero se coloca em praticamente todos os assuntos trabalhados pela 

escola, nas diferentes áreas. Estar atento a isso, explicitando sempre que necessário, é uma 

forma de ajudar os jovens a construir relações de gênero com equidade, respeito pelas 

diferenças, somando e complementando o que os homens e as mulheres têm de melhor, 

compreendendo o outro e aprendendo com isso a ser pessoas mais abertas e equilibradas 

(BRASIL, 1998, p. 322). 

 Portanto, trabalhar com as questões referentes a gênero e sexualidade na escola, de 

forma transversal, deve ser um compromisso de todos os educadores e,não de uma disciplina 

específica a cargo de um único professor,deve integrar-se ao currículo de todas as disciplinas 

e níveis de ensino. 

 
“   o  o di  ito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos 

o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. As 
pessoas querem ser iguais, mas querem respeitadas suas diferenças. Ou seja, 

querem participar, mas querem também que suas diferenças sejam 

   on   ida         itada  (  N   ,  003,    339)  

 

 A comunidade escolar da EEEF Iris Valls é, como a maioria das comunidades, 

compostas por pessoas com diferentes características, com necessidades especiais, com 

distintas configurações familiares, diferenciados costumes e valores e identidades de gênero, 

sexuais, de classes, étnico-raciais e religiosas. Esta multiplicidade exige da escola um olhar 

diferenciado garantindo o respeito e o espaço de expressão a todos, criando estratégias de 

ação para que todos sejam valorizados e chamados a participar do cotidiano da escola. Este 

projeto propõe-se a discutir a realidade e propor mudanças de idéias, conceitos e práticas 

presentes no contexto escolar. 

 

Objetivos 

 

Promover reuniões com todos os segmentos com o objetivo de discutir a temática 

Gênero e Diversidade a fim de definir ações. 

Discutir com os alunos as questões de gênero presentes na nossa escola e na 

sociedade. 
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Refletir sobre a diversidade sexual e de gênero, problematizando identidades, 

estereótipos e marcadores sociais. 

Discutir os diferentes tipos de sentimentos que estão envolvidos em relações de 

amizade, ficada ou namoro, problematizando as emoções, expectativas e desejos em cada um 

desses relacionamentos. 

Reconhecer a importância de usar o preservativo seja feminino ou masculino, na 

relação sexual a fim de evitar a gravidez e as DST. 

Identificar as DST e as formas de contágio e prevenção. 

Fortalecer os vínculos de parceria, amizade, respeito e cooperação. 

  n i ili a  o  indi  duo   a a a  alo i a  o “a   l  a  u      d  d nt o    da 

importância da espiritualidade para a realização plena do ser humano. 

 

Temáticas discutidas 

 

 Orientar questões de sexualidade e escola: compartilhada com saberes e 

experiências; e Educação e se sexualidade: identidades, famílias, diversidade sexual, prazeres, 

desejos, homofobia... 

 

Desenvolvimento 

 

Realização de reuniões com professores, funcionários e pais com o objetivo de 

divulgar o projeto e incentivá-los a participar ativamente das ações previstas. 

Criação de um grupo de multiplicadores para coordenar a execução das atividades. 

Planejamento, organização e execução das oficinas junto às diversas turmas. 

Realização de palestras visando à sensibilização e conscientização da importância do 

tema do projeto. 

Realização de atividades nas diferentes disciplinas envolvendo os títulos que compõe a 

caderneta do estudante. 

   lanta  o d  u    ono  a a d  “ oda d   on    a    o  a  inalidad  d     l ti  

sobre assuntos de inter     a     ntado   lo  aluno , l itu a do li  o ‘ EEN ont  i  ªEdi  o 

Revisada – Edito a    G’ ond      i tó ia  a     ntada   u   o  i ilita    o l  ati a    

discutir temáticas para a superação do preconceito, da homofobia e para respeito e valorização 

das diversidades sexuais, de gêneros e da orientação afetivo-sexual. 

Encontros de sensibilização e espiritualidade com a Irmã Ida, com representantes do 

grupo Amor Exigente, com membros do grupo de jovens de igrejas evangélicas e católicas. 

 

Recursos materiais 

 

Livros , revistas, folders, folhas coloridas, canetas, pinceis, DVD, datashow, vídeos, 

músicas, computador, impressora, maquina digital, papel pardo, fitas coloridas, caixas de 

papelão, etc... 

 

Cronograma das atividades 

 

Reunião com os segmentos. 

Formação do grupo de multiplicadores. 

Planejamento conjunto das ações integrantes do projeto. 

Oficina temáticas nas salas de aula. 
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Rodas de conversa – Tirando dúvidas. 

Realização de pesquisas e apresentação de trabalhos. 

Apresentação de vídeos e filmes como desencadeadores de reflexões. 

Exposição no salão da escola dos materiais produzido a partir das discussões sobre a 

t   ti a “ Gên  o   Di    idad    

Levantamento de sugestões de ações para enriquecimento do projeto no ano de 2015. 

 

Conclusão 

 

Após  termos realizado através do acompanhamento direto das ações desenvolvidas, 

do registro em fotos das ações com seus participantes e pela auto-avaliação realizada pelos 

planejadores e executores (professores e equipes) e demais participantes das atividades, vimos 

o quanto é importante a escola trabalhar com temos transversais junto com a comunidade 

escolar.  
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PROBLEMATIZANDO O DISCURSO REFRENTE A REPRODUÇÃO NOS ANOS 

INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Sheila Peres,
  
sheila.tperes@hotmail.com; 

Priscila
 
Paiva, priscilanunespaiva@gmail.com 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Anos iniciais. Reprodução.  

 

Contextualização 

 

 Será apresentada uma sugestão do plano de aula para ser trabalhado com as crianças 

nos anos iniciais do ensino fundamental sobre o tema Reprodução e Concepção. 

 

Objetivos  

 

 Estimular as crianças a problematizarem  as histórias que são geralmente contadas em 

relação a reprodução. 

 Apresentar as crianças o verdadeiro processo de reprodução e concepção. 

 Problematizar o discurso biológico a cerca da reprodução. 

 

Desenvolvimento 

 

 Atividade 1  Hora do Conto , será contada pela professora a história do livro Mamãe 

botou um ovo da autora Babette Cole, em um primeiro momento a história será contada até 

uma certa parte onde os pais das crianças contam histórias absurdas sobre o nascimento dos 

bebês .  

 Atividade 2  Questionamentos  Orais  

As professoras farão os seguintes questionamentos aos alunos: 

Vocês já ouviram alguma história sobre como nascem os bebês? Qual? 

Quem contou essa historia para você? 

Você acreditou nessa história? Justifica.  

 Atividade 3 

As professoras distribuirão os alunos uma folha com os seguintes questionamentos: 

De onde eu vim?  E Como eu cheguei lá? 

As professoras deixarão claro para os alunos que eles não tenham vergonha de darem suas 

respostas e escrevam da maneira que quiserem e com as palavras que eles conhecem. As 

perguntas poderão ser respondidas através de palavras e/ou desenhos. E a crianças não 

precisará colocar seu nome, apenas sua idade. Logo após as professoras recolherão os 

trabalhos que serão discutidos na turma. 

 Atividade 4 

Logo pós recolherem os trabalhos as professoras terminarão de contar a história, contando a 

parte final que explica de maneira lúdica os processos de reprodução, gestação e nascimento. 

 

Tempo estimado: 4 horas aula. 
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Conclusões  

 

 As crianças necessitam cada vez mais necessidade de saber e falar sobre sexualidade, 

o tema reprodução ainda é muito cercado por mitos e histórias absurdas sobre como nascem 

os bebês é papel indispensável dos profissionais da educação trazer esse assunto para a sala de 

aula e juntamente com os alunos derrubar esses mitos. Os pais muitas vezes acreditam que se 

falarem a verdade sobre esse tema vão estar tirando a inocência da criança e esse pensamento 

deve ser problematizado pela escola .  

 Consideramos o campo educacional um excelente lugar para que essas concepções 

errôneas sobre reprodução sejam desfeitas e abram espaço para o verdadeiro significado da 

reprodução. É preciso que as crianças sejam tratadas e respeitadas como seres pensantes e 

questionadores que são, e não subestimados com histórias fantasiosas e equivocadas que 

cercam a sexualidade como um todo. 
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CIRCULANDO SABERES ENTRE MULHERES DA EJA - PARA TODAS 

 

Tatiana Meirelles, tatianafilha@gmail.com; 

Tatiana Parenti, tatiana.parenti@terra.com.br 

 

 

Palavras-chave: Educação. Relações de Gênero. Sexualidade. Feminismo. EJA.  

 

Contextualização e temáticas discutidas  

 

 Esse relato é um recorte do projeto de intervenção para a conclusão do curso Gênero e 

Diversidade na Escola- 2014. Optamos pelas temáticas relações de gênero e feminismos, por 

acreditar que a escola precisa abrir espaços para questionar discursos hegemônicos que 

cristalizam relações sociais desiguais e discriminatórias entre homens e mulheres. Onde, de 

maneira geral as mulheres são inferiorizadas e subjulgadas nessas relações. Acreditamos ser 

necessário ouvir sobre quem são as pessoas que estão na escola. Que vivências estas pessoas 

carregam consigo e como estas vivências podem interferir nas suas aprendizagens.  

Não temos, com este projeto, a pretensão de transformar a vida destas mulheres e temos 

consciência de que seus processos de aprendizagem estão além do nosso alcance, mas 

pensamos que a reflexão e a troca de experiências de vida entre mulheres de diferentes faixas 

etárias pode enriquecer seus cotidianos e quiçá, ajudá-las a se enxergar como sujeitos das 

próprias histórias.  

 Elegemos alunas da Educação de Jovens e Adultos – EJA, pelo fato se ser um grupo 

 o  o to,     ua  aio ia, d      oa   u      i a   u  a  a    ola  o a do “t   o     ula , 

seja por terem passado por dificuldades de aprendizagem, seja por terem evadido por razões 

pessoais e/ou sociais que fogem ao controle da escola, onde muitas vezes o fator determinante 

para a evasão de mulheres em tempo regular de escolaridade aponta para as relações desiguais 

entre os gêneros em nossa sociedade, tais como maternidade, responsabilidades precoces com 

irmãos, trabalho, casamento entre outras.  

   ta o   o  u a  a   todolo ia da   oda  d   on    a, ond : “    oda  d   on    a, 

metodologia bastante utilizada nos processos de leitura e intervenção comunitária, consistem 

em um método de participação coletiva de debates (...), através da criação de espaços de 

diálogos, nos quais os sujeitos podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si 

mesmos  (NASCIMENTO; SILVA, 2009).  

 Criamos um grupo de mulheres para cada escola municipal que oferece a modalidade 

de ensino EJA, totalizando três grupos. Planejamos um encontro mensal em cada escola a 

partir de setembro, finalizando em dezembro com um encontro coletivo com os três grupos, 

perfazendo quatro encontros.  

 

Objetivo  
 

 Compartilhar vivências, divulgar informações e conhecimentos que possam 

instrumentalizá-las a buscar alternativas para os desafios da sua realidade.  
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Desenvolvimento  

  

 Realizamos rodas de conversa mensais com grupos de mulheres voluntárias, alunas da 

EJA, com duração de uma hora em seu turno de estudo.  

 Cada grupo foi identificado com o nome de uma mulher brasileira ligada às causas 

feministas: Leila Diniz, Maria Lacerda Moura e Pagu. Nos relatos usamos nomes fictícios 

para preservar a identidade das depoentes.  

 A temática do primeiro encontro foi gênero. Analisamos e debatemos o curta 

  t a    “     ina  - Eliza Capai, além de discutirmos o que é ser mulher para cada uma.  

 No segundo encontro debatemos sobre o lugar na mulher na sociedade 

contemporânea, as modificações desse lugar em diferentes períodos históricos, além das 

expectativas sociais em torno do feminino e a vulnerabilidade da mulher em relação a 

violência do   ti a   nali a o  a    i a “   lia  d   a io  a o    taul o  l      o   d o 

“        a a : u  d  a io  a a  o  n    do  o i  nto  a  ulino W it   i  on   

 A temática do terceiro encontro foi Outubro Rosa, onde as alunas tiveram uma 

palestra informativa sobre a prevenção ao câncer de mama.  

 

Conclusões  
 

 A metodologia que elegemos tem possibilitado diálogo entre mulheres de diferentes 

gerações, visões de mundo expectativas, reflexões e trocas no que tange as possibilidades de 

diferentes modos de ser mulher na contemporaneidade. Durante a realização dos encontros 

enfrentamos muitos desafios, que nos forçaram a alterar o nosso planejamento, consideramos 

essa experiência riquíssima, pois são momentos de diálogo entre mulheres que enfrentam 

diariamente desafios de uma sociedade marcada por desigualdades e injustiça entre os gêneros 

decorrentes de uma cultura machista arraigada em nossa sociedade, muitas vezes mantida e 

corroborada pelas próprias mulheres. Percebemos que muitos relatos apontavam para a 

exclusão do mercado de trabalho, bem como de tripla jornada de trabalho em decorrência de 

desigualdade de gênero, narrativas que vão ao encontro de dados nacionais e internacionais 

que tratam destas questões.  

 A oportunidade de falar das suas experiências e ouvir histórias semelhantes, como 

também outras diferentes, tem possibilitado a estas mulheres e a nós mesmas um espaço de 

reflexões sobre o nosso lugar no mundo e as relações sociais nas quais nos inserimos, 

percebendo a necessidade de atentar para o fato de que todos/as nós somos produzido/as e 

produzimos tais relações sociais, por isso podemos transformar as nossas histórias, bem como 

contribuir para a mudança da sociedade em que vivemos.  
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MEU GÊNERO NÃO SE DEFINE POR ADEREÇOS E VESTUÁRIO! 

 

Thamires Visintainer Belmont, thamiresv_@hotmail.com; 

L.Kelling 

F.F. Ramos 

 

Palavras-chave: Gênero. Sociedade. Escola. 

 

O gênero ainda é um tabu para a sociedade, pois mesmo com a evolução do 

pensamento, das leis e do próprio ser, a sociedade ainda não conseguiu aceitar que fatores 

biológicos sozinhos não constituem um ser. Ou seja, quem determina a própria opção sexual é 

o individuo. Não é admissível que em tempos atuais as pessoas ainda sejam julgadas e 

rotuladas por vestuário ou adereços, no entanto isto ocorre freqüentemente, ficando evidente a 

cada gestação, quando quem escolhe e impõem os adereços,nomes, cores e preferências para a 

criança é a família que não permite isto ou aquilo em função desta ser do gênero masculino ou 

feminino.  

O que faltaria para estas pessoas? Qual seria o problema de usar esta ou aquela cor? 

 o o  on ta na    i ta “ EX    D DE:      DE     NÇ  N  E      ( 013)-     

  u  ai t    a i a  o a    l   ontinua   ndo  o   ,     o a  i   Ga  i l  

Tendo como objetivo discutir e problematizar a segregação de gênero na escola, para 

enfatizar para as crianças que gênero não se difere por adereços e que não deve haver 

julgamento quanto às escolhas e as percepções de cada um, foi elaborada uma atividade 

denominada: O que ou quem sou? Onde os alunos criaram personagens, estes personagens 

deveriam ser criados a partir de um boneco assexuado, os alunos foram separados em 2 

grupos de um lado meninos e do outro meninas, onde cada grupo deveria colocar nome e 

vestir seu personagem. 

O grupo dos meninos confeccionou um boneco menino (George), uma figura com 

traços marcantes masculinos (barba, boné, calça e regata) e as meninas uma menina (Pâmela) 

uma moça marcada pela feminilidade (cabelos longos, saia, blusa com detalhes), isto porque 

cada grupo confeccionou algo com sua replica, a visão de cada um era criar algo do seu 

convívio, ou seja, já que as meninas brincam de bonecas então uma boneca foi o que elas 

desejaram e os meninos não poderiam criar uma boneca, pois eles são meninos e não brincam 

de bonecas então tiveram que criar um boneco, pois menino só brinca com brinquedos 

masculinos, estas foram às respostas deles. 

O porquê de cada um ser deste ou daquele gênero, se órgãos sexuais eles não 

possuíam, foi justificado com a resposta de que as roupas indicavam o que cada um era e o 

boneco que foi confeccionado sem o auxilio dos alunos que seria um terceiro elemento, um 

andrógeno, as crianças concluíram que seria um menino, mesmo este tendo cabelos 

compridos e usar roupas de gênero neutro, eles o identificaram como figura masculina por ter 

entre eles um colega do gênero masculino com cabelos compridos. 

Estas crianças tem entre 6 e 7 anos e ficou evidente a separação que el@s fazem a 

cerca do gênero de cada uma, em vários momentos da aula alguém falava que, meninas não 

poderiam estar naquele grupo ou que não poderiam pegar determinado brinquedo por ser de 

menino ou vice versa. Isto ressalta a questão de que a escola como centro gerador de seres 

pensantes e críticos tem um papel muito importante para debater e pôr estas crianças a pensar 

sobre estes temas, o que faz pensar que educadores e demais profissionais ligados a escola 

deveriam ter mais neutralidade perante a estas questões, pois isto não ocorre atualmente já 

que é notória a posição dos professores que continuam a separar meninos e meninas segundo 
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o gênero, enfatizando as teorias que pessoas do sexo feminino têm de ser frágeis e delicadas. 

O que não passa na cabeça destes educadores é que o cotidiano atual não é mais o retrato da 

família feliz de antigamente. Já que hoje há inúmeras famílias sem a figura masculina e ao 

contrario também ocorre. 

O maior problema é que estas crianças estão se desenvolvendo em uma situação 

diferente de sociedade, mas continuam a aprender segundo os moldes tradicionais, diante 

disto não há como esperar que o futuro da nação possa ser sem preconceitos, sem rótulos, sem 

julgamentos, um mundo onde o livre arbítrio seja permitido e o respeito impere. 

Não são cores, adereços ou quaisquer outros artigos que irão tornar uma pessoa deste 

ou daquele gênero, e as decisões que serão tomadas em determinado ponto da vida estão 

intimamente ligada a essências e as percepções pessoais de cada um, isto é, não são políticas 

publicas ou tratamentos psicológicos, psiquiátricos, etc. que irãomodificar o desejo e as 

percepções do individuo. 

O que todos precisam entender é que o gênero pode ser diferente da necessidade física 

e isto não torna esta pessoa um mostro ou uma anomalia, pois todos têm o direito de decidir 

sobre a própria vida. O ponto limite para qualquer um deve ser o respeito acima de tudo, se o 

que o outro faz ou veste não fere nenhuma lei ou dano aos direitos e deveres de cada um, os 

demais não devem se opor. Cores servem para embelezar o mundo e trazer alegria nada mais 

justo que utilizar o mais belo de cada uma delas independente de gênero ou raça. Acabou a 

  a “   to     an o   
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PERCEPÇÕES DOS ADOLESCENTES SOBRE SEXUALIDADE E GÊNERO 
  

Vanussa Daiana Aires Charão, vanu_charao@hotmail.com; 

Fabiane Ferreira da Silva, fabianesilva@unipampa.edu.br. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Sexualidade. Escola. 

 

Resumo 

  O presente relato investigou narrativas de adolescentes sobre sexualidade e gênero 

at a    do d   n ol i  nto d    u o  o al d no inando “ a o Jo   : di  utindo 

   ualidad  na    ola    t a    da  na  ati a ,  oi  o     l o     a  di    nt    o  a  d      

e entender as representações referentes à homofobia, heteronormatividade e os atributos 

sociais e culturais ditos masculinos e femininos, e o modo como esses discursos circulam em 

diversas instâncias. Verificou-se que os adolescentes buscam ter um espaço para 

problematizar e discutir temáticas ligadas à sexualidade, questões de gênero, homofobia, 

violência de gênero, violência sexual, identidades sexuais, entre outras questões, que possam 

contribuir com a construção de uma sociedade mais saudável e mais equitativa que respeite as 

diferenças sexuais, as diferenças de gênero, enfim, que aceite as diferentes formas de 

vivenciar a vida. 

Contexto do relato 

 

O presente trabalho analisa as narrativas sobre sexualidade e gênero produzidas 

pelos(a ) aluno (a)  du ant  o   u o  o al d no inado “ a o Jo   : di  utindo    ualidad  

na    ola   No   n ont o   o a    ali ada  ati idad    u    o i ia a  a a o da    da 

sexualidade e das questões de gênero, promovendo a discussão da homofobia, da violência de 

gênero, da violência sexual, das identidades sexuais, e outras questões que se articulam com 

os propósitos das políticas públicas atuais. Essas temáticas tem grande relevância nos estudos 

da Educação em Ciência, pois fortalecem as práticas educativas na problematização e 

discussão de assuntos ligados à sexualidade. 

O curso sustentou-se na metodologia de grupo focal, que se caracteriza como uma 

técnica de pesquisa qualitativa muito utilizada quando se tem como objetivo conhecer e 

  o l  ati a  “       ntações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, 

linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham 

al un  t a o      o u   (G    ,  005,    11)   

Durante o curso abordamos a sexualidade como u  “di  o iti o  i tó i o  

(        ,  003)  u  n o       t in   a  na  ao “ato    ual ,  a ,  u   n lo a u a    i  

de crenças, comportamentos, fantasias, representações, relações e identidades socialmente 

construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres viverem de 

determinados modos seus prazeres e desejos corporais (WEEKS, 2007). 

Entendemos que nessa perspectiva, a maneira como cada um/a vivencia a sua 

sexualidade é uma construção que se dá ao longo da vida, podendo ser modificada conforme 

as suas experiências, cultura e contexto histórico. Assim, homens e mulheres podem viver sua 

sexualidade de diferentes maneiras, com parceiros/as do mesmo sexo (homossexual), do sexo 

oposto (heterossexual), de ambos os sexos (bissexual) ou sem parceiros/as (LOURO, 1997). 
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Análise e discussão  

 

  an ita  no   n ont o   u   o  u   a  o   u o “ a o Jo      o  i ilitou          

um envolvimento maior dos(as) participantes com as discussões sobre diferenças de gênero. 

Dessa forma, selecionamos essa temática como categoria de análise.  

 

Identidades sexuais 

 

A produção das identidades sexuais e a marcação das diferenças produzem a 

homofobia, em qualquer contexto, sendo, para excluir ou demonstrar sentimentos negativos 

referentes à homossexualidade. Nesse sentido, a homofobia é uma construção, que se faz a 

partir dos múltiplos discursos produzidos pela sociedade referentes a valores, mecanismos de 

exclusão, disposições e estruturas hierarquizantes, relações de poder, sistemas de crenças e de 

representação, padrões relacionais e identitários, todos eles voltados a naturalizar, impor, 

sancionar e legitimar uma única sequência sexo-gênero-sexualidade, centrada na 

heterossexualidade e rigorosamente regulada pelas normas de gênero, conforme Junqueira 

(2007, p. 7- 13). 

A homofobia aparece em forma de piadas, insultos, expressões pejorativas, gerando 

traumas, através de atos agressivos, ou seja, manifestações por parte de pessoas que não 

aceitam dividir o mesmo espaço. Dessa forma, sujeitos que fogem de um padrão dito normal 

ficam expostos a serem julgados e condenados em função das suas práticas. Entendemos que 

a homofobia tem suas diversas implicações e que ela age e se articula de múltiplas maneiras.  

Durante as discussões, percebemos o interesse dos(as) participantes em discutirem 

sobre as identidades sexuais, especialmente sobre as implicações da homofobia. Essas 

discussões emergiram pelo fato de que a homofobia tem suas implicações agindo de diferentes 

formas. Como diz Seffner (2003, p. 79), trabalhar com uma identidade marcada pela 

sexualidade implica em discutir representações culturais e a ela associadas que tenham a 

sexualidade como elemento importante, bem como analisar e compreender processos naturais, 

simbólicos e culturais envolvidos. 

 

Considerações finais 

 

O grupo focal Papo Jovem proporcionou um espaço de discussão e reflexão sobre 

questões relacionadas com sexualidade e o gênero, buscando modificar o modo de pensar e 

agir dos(das) participantes. Além disso, possibilitou a construção e reconstrução de alguns 

significados a respeito das temáticas abordadas, no sentido de contribuir com o debate e o 

estudo sobre a sexualidade na escola.  

Assim, esperamos contribuir para a construção de uma sociedade justa e igualitária 

para todos(as), na qual as questões relacionadas à sexualidade e ao gênero possam ser 

compreendidas não como uma questão pessoal e privada, mas como uma questão social e 

política, que diz respeito a todos e todas. 
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COR DE PELE 

 

 

Vera Lúcia Maciel Lima, maciel.50@hotmail.com 

Valdirene Maria Pioner da Silveira 

 

Palavras-chave: Cor de pele. Racismo. Preconceito. Discriminação. 

 

Introdução 

 

Nosso país é mundialmente conhecido pela diversidade étnica e racial, entretanto 

ainda vemos atitudes e comportamentos raciais e preconceituosos. A escola, sendo um espaço 

físico de convivência, nos possibilita a discussão sobre o tema. Neste sentido, o presente 

projeto procurou levantar questionamentos a cerca das diversas cores de pele, a fim de que 

seja possível (re)pensar  sobre o preconceito étnico –racial. 

Na biblioteca da escola foi detectado, a partir de livros retirados pelos alunos, para 

empréstimo, que na turma em estudo havia alguns problemas referentes ao bullying, ao 

preconceito e à discriminação, o que possibilitou problematizar sobre racismo, tons pele e 

a  lido   D  ta  o  a, o   o  to “ o  d    l    oi d   n ol ido  o  a tu  a do 5º ano da 

professora Valdirene  Pioner. 

 

Objetivos 

 

Desenvolver atitudes individuais e coletivas contra o preconceito racial favorecendo o 

respeito às diferenças,  

Conhecer e valorizar a cor de pele de cada um,  

Valorizar a auto-estima e atitudes positivas. 

 

Metodologia 

 

ETAPA 1 

 Os alunos foram convidados para virem até a biblioteca. Foram espalhados sobre a 

mesa 36 lápis de cores, sendo solicitado que cada um pegasse um lápis o qual julgassem ser o 

l  i  “ o  d    l       aio ia do  aluno     ou o l  i  d   o    an o, a a  lo,  almão e 

rosado. Neste momento, foram  problematizadas suas escolhas e questionado como ficaria se 

a pessoa tivesse a cor negra. 

  ó    ta din  i a,  oi a     ntado o   d o “l  i   o  d    l  , ond   oi no a  nt  

perguntado sobre  a cor do lápis cor de pele. 

ETAPA 2 

Neste encontro foi entregue um roteiro de perguntas, para que os alunos 

entrevistassem parentes, vizinhos e amigos, para descobrirem, entre outros questionamentos 

 ual    ia  a  o  do l  i  “ o  da   l     

ETAPA 3 

Neste dia foi feita uma reflexão,  o    a  o  do l  i  “ o  d    l  ,  o    o   d o  u  

assistido e sobre o resultado das entrevistas. 

ETAPA 4 

    o    o a Valdi  n ,     a l itu a do li  o “  li idad  n o t    o  , ond  o 

personagem Fael, chateado com o preconceito que sofria em sala de aula, resolve ir até a 
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emissora de rádio da cidade, para tentar descobrir o endereço de Michael Jackson, para 

perguntar a ele como tinha ficado branco.  

ETAPA 5 

Após a leitura do livro os alunos foram  até a biblioteca assistir ao vídeo a Cor da 

Cultura, onde fala de cor de pele, a partir de uma substância que o nosso organismo produz 

chamada Melanina. 

ETAPA 6 

No quinto encontro os alunos foram até ao laboratório de informática pesquisar sobre 

Melanina, Albino, Vitiligo, sobre cuidados com o sol e o câncer de pele.  Posteriormente foi 

discutido o que cada grupo concluiu sobre sua pesquisa. 

ETAPA 7 

E para finalizar, a turma foi dividida em 4 grupos. Cada grupo ganhou um boneco em 

madeira dividido em partes. Cada parte do corpo corresponde a um questionamento: 

CABEÇA – O que aprendi com o projeto COR DE PELE 

TRONCO – Como nós sentimos ou  percebemos, qual é o papel  de cada um de nós, 

contra o preconceito e a discriminação. 

BRAÇOS E MÃOS – Que compromisso,  podemos firmar enquanto grupo, para que 

de braços e mãos dadas possamos tornar o nosso ambiente escolar mais saudável.  

PERNAS E PÉS – Que caminhos, pensamos trilhar no desenvolvimento desta ação. 

Como podemos envolver outras pessoas da escola na luta contra o racismo, o preconceito e a 

discriminação. 

 

Resultados e discussão 

             

 Foi verificado que os alunos perceberam a partir do vídeo Lápis cor de pele que 

quando alguém pede um lápis cor de pele, está se referindo à sua cor. Além disso,  os alunos 

        a   u  da         oa   nt   i tada , 18  o     nd  a    u  a  o  do l  i  “ o  d  

  l     a u  l  i  d   o   la a   

  

“    ndi  u    i t      io  ton  d    l    

“Ent ndi  u  n o d  o t       on  ito  o  nin u  ,  oi  n o  o ta ia  u  ti       

comi o ta       

“    u  o   o i  o   n o  a  lida   ai   nin u      a  a  o  u  a   ndi  a a o  

out o   ol  a       i  d       lo  a a o  out o    

“  a ando a at n  o  uando  u  i  al u      on  ito ou  ullyin   D    o     ui  o 

 a in o do      ito   

A partir da pesquisa, os alunos perceberam: 

a) que a melanina é o que dá cor a nossa pele;  

b) que quanto mais melanina a pessoa tiver em seu corpo, mais escura será sua pele. E 

que quanto menos melanina, mais clara a pele será; 

 c) que somos todos iguais, porém diferentes em tons de peles, entretanto não devemos 

nos sentir superior ou inferior a alguém;  

Para avaliar o que os alunos fixaram sobre os diferentes tons de pele foi solicitado que 

desenhassem suas famílias, pintassem seus desenhos e identificassem sua cor de pele. 
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Conclusão 

 

Como sinalizado, a escola continua sendo um espaço de discussão deste tema e de 

outros igualmente relevantes. Entretanto ela sozinha não conseguirá  resolver todas as 

demandas por ser apenas um dos espaços de socialização e produção de cultura. 

Neste sentido, a comunidade necessita fazer a sua parte para que a escola em um curto 

espaço de tempo passe a ser um espaço onde reine a justiça, igualdade  o respeito as 

diferenças. 

O projeto terá continuidade durante o ano, pois nesta turma foi plantada a sementinha 

da boa convivência. 
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SEXUALIDADE E PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Leila Bianchi, lbbianchi@live.com; 

Melicia Souza, melicia_souza@outlook.com; 

Vanessa Eichkoff, nessinhakoff@gmail.com 

 

Palavras-chave: Gravidez. Planejamento. Sexualidade. Adolescência  

Objetivo 

 Promover através do conhecimento das diversas áreas, análises e discussões, para 

provocar uma conscientização na comunidade escolar, no intuito de transformar a realidade 

social. 

Temática discutida 

 A gravidez na adolescência e a importância do planejamento familiar 

Desenvolvimento 

 O projeto foi desenvolvido da seguinte forma: 

       nta  o do do u  nt  io “  nina  ; 

 Interpretação e problematização sobre as charges (anexo); 

 Rodas de conversa sobre o tema; 

 Demonstração e socialização dos resultados do projeto, a partir de trabalhos, banners, 

produções textuais e artísticas na mostra pedagógica de encerramento do ano letivo da 

escola, que se realizará no dia 15 de dezembro 2014. 

              Práticas educacionais que visam a construção do conhecimento através de 

problematizações, auxiliando o/a educando/aa pensar criticamente, valorizando suas 

experiências.  A importância do planejamento de atividades que proporcionem a 

aplicabilidade do conteúdo e a compreensão da realidade, levando em conta os diferentes 

contextos socioculturais, tornando a aprendizagem atraente e significativa.  

Conclusão 

  Através desse projeto podemos constatar a importância e a necessidade de abordar esta 

temática no ambiente escolar, pois grande parte de nossos alunos estão inseridos em 

realidades sem planejamento e estrutura familiar.  

                 A sociedade brasileira vive profundas transformações que não podem ser ignoradas 

e a escola tem como o papel fundamental conhecer a realidade e propor alternativas para a sua 

transformação social. Estabelecendo conexões entre o currículo escolar, complementando, 

integrando os conteúdos das diversas áreas do conhecimento, considerando as vivências e 

experiências dos/as educandos/as, pois a questão cultural é muito forte. Segundo autora que 

corpo a escola produz “O ser humano, desde que nasce, é inserido em práticas culturais 
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produtoras dos sentidos com os quais as pessoas vão se reconhecendo e que, desse modo, 

constituem as próprias pessoas”.   

       A escola é, verdadeiramente, um espaço de relações, onde o ensinar/aprender seja 

constante, visando sempre à formação humana e integral do sujeito, contribuindo na 

construção de uma sociedade onde homens e mulheres tenham uma vida digna e igualitária, 

capazes de compreender e transformar sua realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


