
E-mail para contato: helen.tatiana@hotmail.com IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

Autor(es): Sandra Soares Pereira

Palavra(s) Chave(s): Gênero; Lei da Mordaça; professores; sexualidade.

Título: AS CONCEPÇÕES DOCENTES ACERCA DA LEI DA MORDAÇA E A ABORDAGEM DA TEMÁTICA DE GÊNERO NO 
CONTEXTO ESCOLAR

Curso: Pedagogia

Licenciaturas

RESUMO

No contexto escolar atual, percebe-se uma comoção social a respeito da discussão da temática de gênero na escola, em que muito se discute a 
pertinência deste debate. Neste contexto, observa-se que a sociedade está dividida, especialmente por considerar os impactos que esta discussão 
pode provocar na formação identitária das crianças. Há aqueles que defendem a pertinência e importância da abordagem desta temática não 
somente no espaço escolar, mas, também no social, político e legislativo, de modo que se possa normatizar o trabalho do professor a esse 
respeito e, inclusive, lhe oferecer as diretrizes para que possa desenvolve-lo. De outro lado, há um grupo que propõe e defende a “Lei da 
Mordaça”, um projeto de lei que pretende limitar a abordagem do tema em sala de aula. É, portanto, partindo dessa realidade, que esta pesquisa 
se assentou com o objetivo de investigar as concepções docentes acerca da Lei da Mordaça pode impactar a abordagem da temática de gênero 
em sala de aula. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa empírica, a qual se caracterizou como exploratória, seguindo uma abordagem 
qualitativa. A pesquisa foi realizada em uma escola particular de princípios cristãos de Taguatinga DF. A entrevista semiestruturada foi utilizada 
como instrumento de pesquisa, tendo sido desenvolvida com sete professoras dos anos inicias do Ensino Fundamental de uma escola da rede 
pública de ensino do DF. A análise dos resultados permitiu verificar que as professoras pouco conhecem o projeto de lei “Lei da Mordaça”, bem 
como a proposta dos estudos de gênero e sua abordagem no contexto escolar. De modo mais específico, apenas uma tem conhecimento da 
temática de gênero em maior profundidade, sendo capaz de arguir a partir de conceitos e pressupostos cientificamente construídos. Frente a 
isto, elas não se posicionam com relação à proposta do Projeto de Lei, mas à ideologia que a sustenta. Três delas defendem que a temática de 
gênero deve ser tratada no espaço escolar, no entanto, igualmente, seus argumentos estão sustentados por conhecimentos de senso comum. Os 
resultados da pesquisa denunciam o desconhecimento docente acerca da temática e, inclusive, da legislação que orienta a prática docente. Tal 
fato nos leva a considerar os impactos destas concepções sobre a prática pedagógica e a consequente formação discente, especialmente, no que 
toca à formação do sujeito social. Desse modo, este é um tema ainda sensível que necessita de maior investigação acadêmica e discussão social 
no sentido de promover esclarecimentos sobre a pertinência de sua abordagem em sala e sobre as contribuições que pode trazer à formação do 
sujeito e sua participação nos processos sociais.
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