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RESUMO

Na atualidade, pensa-se a escola como um espaço de formação integral do sujeito, em que algumas das dimensões do desenvolvimento 
valorizadas dizem respeito à cidadania e ao convívio social livre de condutas discriminatórias e excludentes. Nesta perspectiva, considera-se que o 
conhecimento docente acerca da temática de gênero é um dos aspectos fundamentais para a promoção de estratégias de prevenção e 
intervenção frente a toda e qualquer forma de preconceito e violência, objetivando a diminuição da ocorrência de casos do tipo. Com isso, pode-
se alcançar uma convivência social mais saudável, fazendo com que homens e mulheres, meninos e meninas tenham os mesmos direitos e se 
respeitem, independentemente de suas diferenças. Partindo desta realidade, esta pesquisa investigou se o conhecimento docente acerca da 
temática de gênero interfere sobre a aceitação da abordagem do tema na práxis pedagógica. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória 
com cinco professoras dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola do DF, de cunho cristão em tradição secular. A investigação seguiu 
uma abordagem qualitativa, do tipo pesquisa-ação. O método da pesquisa se delineou pela realização de duas entrevistas, tendo uma intervenção 
mediativa entre elas.  Inicialmente, foi realizada uma entrevista com os participantes para identificar suas concepções acerca da temática e de sua 
abordagem no contexto pedagógico. A esta investigação, seguiu-se uma dinâmica de grupo em que conhecimentos básicos sobre o tema foram 
tratados e a discussão foi estimulada. Após a dinâmica, a mesma entrevista foi repetida para averiguar possíveis mudanças ou manutenção das 
concepções. A análise dos resultados permitiu verificar que o domínio conhecimento relacionado ao tema interfere diretamente sobre a prática 
pedagógica. Das 5 professoras pesquisadas, 4 sinalizaram, ao final da pesquisa, desconhecer a discussão de gênero em sua fundamentação, o que 
estava relacionada às suas recusas em abordar o tema em sala. Após a mediação, observou-se o desnudamento das concepções de senso comum. 
Colocar as docentes em contato com a perspectiva científica da discussão em voga, possibilitou à elas uma mudança sobre suas formas de pensar 
e, quiçá, atuar junto aos seus alunos. Destarte, os resultados da pesquisa apontam para a necessidade da capacitação docente no que tange ao 
tema gênero, de modo a se alcançar a desconstrução de estereótipos, estigmas e concepções não científicas que afetam sua prática pedagógica 
no sentido de não favorecer a promoção de um ambiente educativo formador de sujeitos sociais que reverberam estereótipos preconceituosos, 
discriminatórios, excludentes e favorecedores de práticas opressoras.
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