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RESUMO

Sexualidade e Gênero são temas que permeiam o currículo da Educação Básica de forma transversal, ou seja, são temas que correspondem a 
questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana. Entretanto, muitos professores, principalmente nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, ainda possuem dificuldades sobre o que debater referente à temática e quais abordagens utilizar. Nesse sentido, este 
trabalho visa analisar as compreensões de professores deste nível de ensino quanto ao trabalho docente e as abordagens para discussão sobre 
gênero e sexualidade em sala de aula. Procura-se, inicialmente, aprofundar tanto as questões de gênero e sexualidade quanto sobre formação de 
professores. Para a pesquisa de campo, foram entrevistados cinco professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na rede 
municipal de ensino de Ourinhos – São Paulo. Para tanto, aplicou-se uma entrevista semi-estruturada junto ao grupo, discutindo: os 
entendimentos sobre sexualidade e gênero, as situações cotidianas na sala de aula referentes à temática e a relevância da discussão na visão dos 
sujeitos. O material coletado foi analisado a partir da análise do discurso, associando as respostas às produções históricas e culturais de verdades 
sobre o tema. Ao longo do estudo, percebeu-se que os professores associam o trabalho com a temática a grupos específicos de disciplinas, como, 
por exemplo, de ciências e/ou acabam se ausentando da orientação nessas temáticas por temerem propagação de certas ideologias que feririam 
valores familiares, além de certa aversão e/ou estranhamento relacionado a manifestações corporificadas de homossexualidade. Mediante ao 
analisado no trabalho, vê-se que os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental ora apresentam receio de apresentar a temática gênero 
e sexualidade em sala, ora não a consideram como elemento pertinente ao seu nível de ensino. Mesmo assim, muitos procuram criar ações que 
atendam as demandas que aparecem ao longo de sua prática.
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