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RESUMO

Na atualidade, a sociedade muito tem discutido sobre a relevância e pertinência da abordagem das questões de gênero no espaço escolar. Há, 
inclusive, muitas orientações e normativas legais, nacionais e internacionais, que definem este trabalho, como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e a Declaração de Salamanca, por exemplo. No entanto, constata-se que muitos pais ainda se manifestam receosos e outros se opõem 
a esta abordagem. É, portanto, partindo deste cenário que esta pesquisa se edificou com o escopo de investigar as concepções dos responsáveis 
em relação a abordagem da temática de gênero e sexualidade no contexto escola. Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa comparativa, de 
abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido em duas escolas particulares, sendo a primeira instituição de orientação religiosa, embasada 
epistemologicamente em teorias sociointeracionistas e a segunda uma unidade escolar que segue o método de ensino natural, a partir da 
proposta de Freinet. Esta escolha se justifica pela intenção avaliar uma possível relação entre as concepções dos responsáveis e a proposta 
pedagógica da escola escolhida para os filhos. A entrevista semiestruturada foi utilizada como instrumento para a construção dos dados. 
Participaram deste estudo quatro responsáveis de alunos do 1º ano do ensino fundamental, sendo dois de cada escola. A análise dos dados 
permitiu verificar uma diferença nas concepções dos pais acerca da abordagem do tema, diferença a qual pode ser relacionada com a tendência 
pedagógica que delineia o trabalho da escola. Na escola que segue uma metodologia natural, embasada nos pressupostos de Freinet, os 
participantes entendem que a abordagem da temática deve ser conduzida de forma espontânea, desde o início do processo de escolarização e 
seguindo uma perspectiva complexa que realça o entendimento das diferenças identitárias e seus impactos sobre os processos sociais. Já na 
escola de orientação religiosa, os pais se colocam abertos a esta temática somente a partir do 5º ano do Ensino Fundamental, desde que sejam 
tratados apenas os conhecimentos relacionados aos processos fisiológicos da puberdade e reprodutivos, visando a saúde sexual dos filhos. Estes 
pais receiam que esta abordagem possa afetar a formação identitária dos filhos, destoando dos valores que são trabalhados em seus lares. Assim, 
constata-se que a abertura ou restrições ao tema estão relacionadas aos valores sociais dos responsáveis e, por consequência, se expressam na 
preocupação com a escolha de uma escola que possa atender a estes preceitos. Destes resultados, considera-se a necessidade de que estes pais 
possam ampliar seus conhecimentos sobre o tema de gênero, desconstruindo aqueles que possam estar alicerçados em uma perspectiva de 
senso comum e que tende ao desenvolvimento de posturas discriminatórias e excludentes. Ainda, destaca-se o papel da escola nesse processo, a 
qual pode contribuir para a promoção de estratégias que possam auxiliar os pais nesse processo de conhecimento.
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