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“Primeiro levaram os negros 

Mas não me importei com isso 

Eu não era negro 

 

Em seguida levaram alguns operários 

Mas não me importei com isso 

Eu também não era operário 

 

Depois prenderam os miseráveis 

Mas não me importei com isso 

Porque eu não sou miserável 

 

Depois agarraram uns desempregados 

Mas como tenho meu emprego 

Também não me importei 

 

Agora estão me levando 

Mas já é tarde. 

Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo.” 

 

Bertolt Brecht 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar uma experiência metodológica na 

aplicação da Sociologia na escola pública, básica, regular do Ensino Médio. O 

trabalho teve como ponto de partida o diálogo entre os conceitos do Marcadores 

Sociais da Diferença, em específico Gênero, Sexualidade e Raça.  Foram elaboradas 

aulas expositivas conceituais sobre os Marcadores Sociais citados acima e Roda de 

conversa sobre homofobia e Oficina sobre Direitos Humanos, ambos com 

convidados. O fechamento das atividades se instaurou com o Museu da Empatia, 

onde foram trabalhados os referidos conceitos e a vivência dos estudantes.  

 

Palavras-Chaves: Gênero, Sexualidade, Raça, Educação Básica, Empatia.  

 

 

ABSTRACT: 

The present research aims to present a methodological experience in the application 

of Sociology in public, basic, regular high school. The work had as starting point the 

dialogue between the concepts of Social Markers of Differences, in specific Gender, 

Sexuality and Racism and other forms of knowledge. Conceptual lectures on the 

Social Markers mentioned above and on Homophobia and Workshop on Human 

Rightswere elaborated. The closing of activities was established with the Museum of 

Empathy, where the concepts and the experience of the students were worked out. 

Keywords: Gender, Sexuality, Racism, basic education, Empathy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Essa introdução é uma espécie de memorial. Contarei aqui a minha trajetória 

de minha casa até a universidade, destacando os momentos mais importantes para 

a construção de meu interesse de pesquisa, que levou à construção da presente 

monografia. Venho de uma família ligada à educação:  a minha mãe, minha avó e 

minha irmã  são professoras. Minha mãe iniciou sua vida profissional aos 20 anos, já 

tendo algumas experiências na adolescência  como professora substituta , em caráter 

informal, de docentes  em licença. No início e em grande parte de sua carreira 

lecionou no Fundamental I, ensino infantil, percorrendo desde as séries de primeiro 

período à quarta série, hoje quinto ano, em uma escola tradicional, particular em 

Saquarema, localizado no centro da cidade, Colégio Washington Luís, onde completei 

todo o meu ensino escolar (1995 a 2009).  Além disso, ela dava aulas, era funcionária 

pública, concursada na rede municipal.  Neste período, ela se graduou em 

Licenciatura em Química pela Faculdade Universo Salgado de Oliveira, estudou à 

noite e durante alguns sábados: para ela, trajetória importante já que consolidava sua 

carreira profissional, contudo, para nós, seus filhos, foi uma experiência difícil que 

passamos com sua ausência. A partir de então passou a assumir as turmas de Ensino 

Médio no Colégio Washigton Luís do primeiro ao terceiro ano e conquistou uma 

matrícula como professora Estadual, em julho de 2008, lecionando no CIEP 258, 

Astrogildo Pereira  para turmas do segundo e terceiro anos do Ensino Médio onde 

leciona até os dias atuais. Hoje ela está aposentada da escola particular e em 

processo de aposentadoria na carreira docente municipal.   

Minha avó teve uma trajetória difícil, em um período que poucas pessoas 

estudavam e sua condição financeira era precária, décadas de 1940 e1950. Ela e sua 

família moravam em Saquarema e, para fazer a formação de professoras, teve que 

confrontar o pai, pedir um empréstimo para fazer um enxoval (costume da época) e 

concorrer a uma vaga para estudar na Escola de Cantagalo, cidade no Estado do Rio 

de Janeiro, que era um internato de freiras. Após formada prestou concurso para a 

Rede Estadual, neste período o governo do Estado também era responsável pelo 

Ensino Fundamental, se especializou em Ensino da Matemática. Atuou como 

professora e diretora, a última escola em que trabalhou, por 15 anos, foi o Oliveira 
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Viana, localizada no distrito de Bacaxá, município de Saquarema e hoje está 

aposentada. 

Já minha irmã, a princípio não tinha o objetivo de lecionar, queria ser 

pesquisadora. Se formou em Ciências Biológicas na Faculdade Maria Tereza, em 

Niterói, acrescentou mais um ano na sua graduação para se formar em licenciatura, 

era aluna bolsista do Prouni entre o ano de 2008 a 2013. Seu primeiro emprego foi 

com Pesca, após sair do mesmo, no momento só lhe restava dar aulas, iniciou sua 

carreira de docente em 2013 numa escola municipal, para turmas do sexto ano e em 

turmas do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), foram momentos difíceis, dar aula numa 

escola municipal foi seu trabalho mais árduo, mais pesado, a carga mental/psicológica 

influenciava muito, mas também foi o muito gratificante, de como o seu trabalho e 

carinho pode e faz diferença para a vida do aluno. Após um ano e meio, ela tentou 

voltar para o mercado de trabalho do biólogo de campo, larga à docência. Entrou no 

mestrado em 2015, ainda na tentativa de se inserir no meio acadêmico, a pós não 

oferecia bolsa e para sua subsistência abraçou a oportunidade de substituir uma 

professora em licença maternidade e retornar para sala de aula, na Escola Emília, em 

Saquarema, uma escola pequena e particular, e mais uma vez ela se encantou com 

a possibilidade de fazer a  diferença na vida de crianças e dos jovens. Hoje ela atua 

como pesquisadora do Projeto Hippocampus e como tutora do CEDERJ, e ainda 

planeja retornar para sala de aula 

Minha formação é em Ciências Sociais - licenciatura, pela Universidade 

Federal Fluminense e esse texto será um breve relato da minha experiência com a 

Educação e seus significados para mim, da Escola à universidade.  Além disso, 

orientará a leitura de minha monografia. Acredito estar aqui algumas das explicações 

para a escolha do meu tema de pesquisa, que será trabalhado ao longo dessa 

monografia. 

Completei todo o meu período escolar – do  ciclo I do Fundamental ao Ensino 

Médio - na mesma escola, em Saquarema interior do estado do Rio de Janeiro, que 

é particular  (já mencionada),  na qual era bolsista, pois minha mãe trabalhava no 

espaço como professora. Por sinal, mentora e forte influência para que eu me 

interessasse pela carreira docente. 

Assim que me formei na escola, comecei a trabalhar em um provedor de 

internet, de caixa e atendente inicialmente e depois de auxiliar administrativa. Tinha 
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em mente que prestaria o vestibular para História, porém esse trabalho me 

proporcionou uma outra visão. No começo tive muita dificuldade, eu era mais 

imaginativa, problematizadora e minha função era basicamente mecânica e de alto 

nível de estresse com trabalho acima do tratado, horas extras não pagas, assédio 

moral e etc. O bônus foi o aprendizado, amadurecimento e o conhecimento e 

interesse por uma área até então repudiada por mim. A partir desse contato, me veio 

a dúvida se deveria manter meu desejo em me  graduar em História, Ciências Sociais 

ou Administração, confesso que essa indecisão permanece até hoje.    

Prestei vestibular para Ciências Sociais Licenciatura, me classifiquei, pedi 

demissão. Iniciei minha graduação em um contexto de pós greve em 2012.2, no final 

de novembro com disciplinas clássicas como Política I, Sociologia I e Antropologia I, 

as cadeiras norteadoras do curso. De cara me deparei com bloqueio em ler e escrever 

de forma acadêmica, uma leitura difícil, um raciocínio que eu não acompanhava. Mais 

tarde, bem mais tarde, percebi que era algo comum e que a maioria das pessoas 

passam por esse processo. Mas até então, me vi com a auto-estima muito baixa e 

pensei em trancar o curso (diversas vezes) e tentar uma revinculação, para isso eu 

teria que esperar até Janeiro de 2013. Porém, nesse meio tempo consegui me 

adequar melhor e decidi permanecer no curso.  

Algumas disciplinas foram muito marcantes e outras apenas cumpriram 

burocracia e sinto que deveria ter me dedicado mais em várias delas. Disciplinas 

como da Antropologia, Sociologia foram muito ricas na minha formação intelectual, 

mas em relação à pedagogia duas se destacaram: uma diretamente e outra 

indiretamente: Sociologia da Educação e Comunicação não Violenta. O que elas 

possuem de especial, além do fato de serem ministrada pela mesma professora, 

Hélène Petry?  

A Sociologia da Educação teve a participação de um convidado, Augusto, que 

trabalhava com facilitação em relação a trabalhos em grupo e educação em um 

formato autogestionável.   Inicialmente fizemos dinâmicas, técnicas com foco no 

diálogo, nossos talentos, desejos e etc. A segunda etapa foram os próprios 

estudantes (nós) que teceram seus interesses, para que houvesse uma 

responsabilidade mútua na construção daqueles conhecimentos. Em um dos 

encontros, uma aluna trouxe uma entrevista com a diretora da escola Maria peregrina, 

que utiliza a pedagogia Freinet. Em curtas linhas, a pedagogia Freinet foi idealizada 

por Célestin Baptistin Freinet, que ao passar por diversas experiências, como soldado 
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na Primeira Guerra Mundial, se percebeu com a necessidade de uma outra 

metodologia de ensino, que não fosse doutrinadora, opressora e sim libertadora que 

permitissem aos seus alunos construírem seus conhecimentos, valorizando sua 

criatividade e autonomia.    

Neste momento posso dizer que senti uma esperança, uma intensa 

empolgação em saber que essas metodologias pedagógicas alternativas de fato 

saíram do papel ou do discurso e estavam tendo sucesso na sua prática. Meu grupo 

trouxe o texto “Gênero, sexualidade e educação, uma perspectiva pós-estruturalista” 

de Guacira Lopes Louro, em suma o que absorvi e teve destaque foi a questão de 

que “a escola produz as desigualdades, diferenças e de marcadores sociais como 

classe, gênero e raça’’, frisando a palavra “produz”.  Esse texto, aliás, será decisivo 

na condução da questão a ser trabalhada nessa monografia. 

Como disse, indiretamente a disciplina “Comunicação não Violenta” teve total 

diálogo com a Educação, já que fez com que eu enxergasse as minhas relações com 

o próximo e comigo mesma de uma outra forma, atentando às necessidades e 

empatia. E como cuidando da nossa saúde mental e respeitando as dos demais os 

nossos diálogos se tornam mais simples, preciosos e concisos. Me despertando a 

outras formas de práticas pedagógicas.   

De fato, as condições para que todo esse meu deslumbre saia do campo do 

imaginativo não são favoráveis e procuro manter o equilíbrio com a realidade escolar, 

repensando meu próprio papel  como professora, e quão pesado e significativo é. 

Vejo e recomendo para os futuros ingressantes no curso o  contato com essas 

disciplinas, ao meu ver, fundamentais para formação em ciências sociais.  

No âmbito da preparação, para além das disciplinas mencionadas acima e as 

obrigatórias para as licenciaturas, tive quatro Práticas de pesquisa em Ensino, que 

são os estágios obrigatórios nas escolas públicas e aulas avaliativas de preparação.  

Meu primeiro estágio foi realizado entre os meses abril e junho do ano de 2015, 

na Escola Estadual IEPC, em Niterói, em  turmas de formação de professores, 

majoritariamente formadas por mulheres.  Notei que todos nas turmas interagiam 

bastante, que a escola é bem estruturada no sentido de uma estrutura física do 

edifício, merenda, presença dos professores. Me chamou a atenção a professora ter  

realizado algumas de suas aulas na sala Grió, que tinha sido fundada por uma 

professora de Geografia já  aposentada, onde os estudantes não precisavam sentar 

em carteiras e sim em esteiras de taboa (uma espécie de palha) e as paredes eram 
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ornamentadas com grafites, pinturas feitas pelos próprios alunos. Já o segundo 

estágio, realizado de agosto a dezembro, foi em um período de greve nas escolas e 

o nosso professor Charlles da Fonseca Lucas sugeriu como alternativa que 

fizéssemos atividades culturais como idas ao museu, cinema, teatro e afins. Senti 

falta de acompanhar uma escola, entretanto, confesso que poder ter a liberdade e me 

permitir ter esses momentos de lazer “obrigatório” também foram importantes 

agregando novas formas de conhecimento complementar ao estágio tradicional.   

 O terceiro estágio, entre os meses de abril e maio do ano de 2016, fiz em uma 

escola municipal na minha cidade, Saquarema, com um professor de História, Jardel 

Gomes. Lá observei como o ensino fundamental é diferente do ensino médio, como 

os comportamentos dos alunos são diferentes, são mais agitados e inquietos, mesmo 

que muito carinhosos. Nessa disciplina Pesquisa e prática de Ensino III, com 

professor  Paulo Pires na Universidade Federal Fluminense, no primeiro semestre de 

2016, ministrei minha aula avaliativa para o curso. Na ocasião, o tema escolhido foi: 

Gênero e Sexualidade. Fazendo uma autocrítica, gostei bastante tanto do material 

que produzi, quanto da apresentação da aula. Assim, comecei a valorizar a minha 

produção de material didático e a praticar bastante para além dessas disciplinas, 

especialmente no Pibid (Programa institucional de iniciação à docência), que 

comentarei mais sobre em breve. Além do mais, percebi que o tema dos marcadores 

sociais da diferença estava presente nas minhas inquietações acadêmicas.  

Em seguida, no quarto estágio, escrevi o artigo1 “Juventude e Política: Práticas 

pedagógicas” onde utilizei a minha prática como bolsista do Pibid e ministrei uma aula 

com o tema: Movimentos Sociais para o terceiro ano, no Escola Liceu Nilo Peçanha, 

uma escola tradicional localizada no centro de Niterói, Rio de Janeiro, onde estagiei, 

A referida aula foi avaliada pela minha professora Rosana Teixeira. Apesar de ter 

passado pela tensão de estar sendo examinada, e tratar deste tema em um período 

em que muitas escolas estavam em processo de ocupação estudantil, me senti grata 

pela compreensão e pelo apoio dos alunos durante a aula.  

Paralelo às práticas de ensino, fiz e faço o Pibid, que, sem dúvidas alguma, foi 

essencial para que eu tivesse de fato uma experiência com o universo escolar. Iniciei 

em 2014 na coordenação da professora Renata de Sá e supervisão da professora 

Letícia Bezerra na Escola Manoel de Abreu, localizada em Icaraí, Niterói, pouco 

tempo de aula (uns dois meses), um espaço com grades, policiamento, e não tivemos 

                                                           
1 Artigo para fim de disciplina. Não houve publicação.  
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a oportunidade de conhecer mais os estudantes e o espaço, pois  logo depois a nossa 

supervisora foi transferida para o CEPAR Manoel de Abreu, já em outro bairro de 

Niterói , Pendotiba. A diferença foi evidente e conseguimos trabalhar de uma forma 

mais fluída, com mais tempo e mais liberdade dentro de sala de aula. Nesta escola 

trabalhamos com terceiro ano, que possui dois tempos ao invés de um, como na 

escola anterior, viabilizando maior desenvolvimento das aulas. Em uma de nossas 

atividades, nós bolsistas fizemos uma roda de conversa, após aula expositiva sobre 

o conteúdo,  cujo o tema era  Juventude e política, do qual utilizei para a elaboração 

do meu artigo em Prática de Pesquisa e Ensino IV.  

Infelizmente, a minha supervisora saiu do programa e reiniciei com a 

professora Lívia Oliveira, no Baltazar Bernardino, CIEP em Santa Rosa, Niterói. Com 

uma experiência muito diferente, conheci o NEJA (Núcleo de Educação de Jovens e 

Adultos), e me senti surpreendida de como é agradável trabalhar com aquele novo 

formato, apesar de toda a dificuldade em  ter que liberá-los mais cedo, ter pouco 

tempo de aula, e nossos tempos serem às sextas-feiras à noite. Dessa forma,  

sentimos a necessidade de um material alternativo ao fornecido pelo Estado, em  que 

pudéssemos otimizar os conteúdos e o curto tempo. Elaboramos uma apostila2 tanto 

para o terceiro módulo: “Tipos de Estados Modernos”, quando para o primeiro: 

“Diversidade Cultural e Desigualdade Social”, mais direcionadas para os nossos 

objetivos, obtivemos muito sucesso com elas.  

Em meio a essas experiências escolares, comecei a trabalhar de agosto a 

dezembro de 2015 no projeto que acontece nas escolas municipais, o mais-educação, 

onde minha oficina era de dança, na Escola Margarida, localizada na periferia de 

Saquarema. Trabalhei com crianças de 6 aos 13 anos. As aulas aconteciam uma vez 

na semana para cada turma, elas eram dividas pela idade, não pelas séries. Neste 

período percebi o quanto trabalhar com crianças é altamente desgastante, porém 

encantador. E pude observar, de perto, a diferença comportamental dos estudantes 

no Ensino infantil ao NEJA. 

Logo após fui desvinculada do Pibid, pois meu período de contrato, que era 

dois anos, já havia sido extrapolado em 2016. No início de 2017, me inscrevi 

novamente para concorrer a uma vaga de bolsista no Programa, e fui readmitida pela 

coordenação do professor Paulo Pires, onde ainda estou, com a Supervisão da 

professora Claudia Pessi, voltando, assim, a desenvolver meu estágio no  Colégio  

                                                           
2 Autores: Bruna Lanzillotti, Julia Schmidt, Lívia Oliveira, Mariana Sant’Anna e Pedro Borges.  
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Liceu. Nesta segunda etapa do  Pibid, para mim, sinto o amadurecimento tanto da 

graduação quando da experiência em outras escolas, me vejo mais ativa e 

concretizando projetos junto ao grupo.  

Tenho o privilégio de trabalhar em uma equipe coesa e que tenho grande afeto. 

Nos planejamos, para o primeiro ano do Ensino Médio, a partir do segundo bimestre 

com a temática - Cultura - abordamos aspectos da interculturalidade, ou seja, a 

grosso modo: Valorização das culturas fugindo dos padrões normativos da cultura 

hegemônica, Europeia. E o terceiro bimestre, com o currículo de Marcadores Sociais 

da Diferença,  que é o meu interesse  de  pesquisa. 

 Nossa prática pedagógica se estabeleceu através de aulas expositivas 

conceituais seguidas de oficina e roda de conversa com convidados e a culminância 

o Museu da Empatia, falarei com mais profundidade nos capítulos posteriores  posto 

que é o tema dessa  monografia. Nosso objetivo foi justamente construir junto aos 

estudantes o processo de alteridade a partir dos Marcadores trabalhados  em  nossas 

aulas de Sociologia.  

Em suma, pude percorrer várias séries e faixas etárias dos estudantes das 

escolas e ver de perto a prática da sala de aula, o conteúdo e nosso trabalho de 

professor desde o planejamento à correção de atividades e como isso tem sido 

significativo para minha construção como profissional e ser humano que presa pela 

Educação, e me sinto cada vez mais instigada aos seus significados. Trabalhar a 

Sociologia no formato de uma construção de saberes, reconhecendo junto aos 

estudantes os marcadores sociais em nosso cotidiano, tem sido gratificante para mim 

ao ponto de aprofundar este presente trabalho nessa perspectiva.  
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CAPÍTULO I 

PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS 

1. O que são Marcadores Sociais da diferença? 

 

O capítulo presente tem como objetivo explanar a definição e seus 

desdobramentos dos Marcadores Sociais da diferença em uma perspectiva escolar.  

Tem como propósito discutir como os  marcadores de Gênero, sexualidade, raça, 

classe, faixa etária e outros estão presentes na estrutura escolar  reproduzindo 

preconceitos e descriminações.  

Existem inúmeras formas de Marcadores sociais da diferença, que nada mais 

são  que a classificação e diferenciação de determinados indivíduos de forma 

estigmatizada. Da diversidade de marcadores que podem ser trabalhados na 

realidade escolar, tratarei especificamente daqueles relacionados às desigualdades 

de   gênero, sexualidade e raça. 

A necessidade de se estudar e trabalhar essas questões dentro e fora da 

escola surge a partir da disseminação do preconceito com determinados indivíduos 

por fatores específicos que supostamente os diferenciam de um perfil social estimado 

como padrão. Além do mais, entendo que a formação social e histórica do Brasil, 

marcada pela hierarquia racial e de gênero, é determinante para a forma como esses 

preconceitos e discriminações se configuram e se reproduzem no ambiente escolar.  

 

 

1.1 Conceituando Gênero, sexo e sexualidade  

Assim, dentro da perspectiva da desigualdade entre os gêneros, refletiremos 

sobre como o indivíduo é moldado para ser do gênero feminino ou masculino, sendo 

que este conceito é variável conforme determinada cultura e tempo histórico. Na 

sociedade euro-ocidental os padrões de gênero se estabelecem de acordo com o 

sexo biológico (feminino e masculino), ou seja, desde que a criança nasce com o sexo 

feminino (XX), por exemplo, ela já é dada como gênero feminino e já é atribuído a ela 

uma série de signos e  normas  referentes a esse gênero.  
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Logo, desde a infância de uma pessoa, é perceptível como se “aprende” a ser 

de determinado gênero. A construção de gênero é social, ou seja, é feita a partir do 

meio em que vivemos e suas influências. As principais esferas institucionais para essa 

contribuição é a família, escola, religião, mídia, medicina, direito, justiça e etc. E essas 

características são dadas como inatas, ou seja, como se nascessem   com o indivíduo. 

O conceito de gênero e sexo são distintos e explicitados no artigo ‘Gênero, 

sexualidade e ‘raça’ dimensões da violência no contexto escolar’, escritos por  Fátima 

Cecchetto, Fernanda Mendes Lages Ribeiro e Queiti Batista Oliveira, em que as 

autoras explicam  os termos, alicerçadas em teóricas clássicas que tratam do tema , 

como Jean Scott, por exemplo:  

 

O ‘conceito de gênero’ diz respeito ao conjunto das representações e 

práti-cas culturais e sociais constituídas a partir das diferenças 

biológicas entre os sexos. É comum confundir os conceitos de ‘sexo’ 

e ‘gênero’. Enquanto sexo diz respeito, basicamente, ao aspecto 

anatômico dos corpos, o conceito de gênero toma por base noções 

como masculino e feminino em relação, como atributos socialmente 

construídos. Ou seja, sexo, está ligado às característi-cas biológicas 

entre ‘macho’ e ‘fêmea’ de determinada espécie; e gênero diz respeito 

à construção cultural e histórica, ou seja, emerge das relações so-

ciais e dependem das interpretações culturais. ( 2010, p.123) 

 

 

A autora Margareth Mead, antropóloga norte-americana, teoriza sobre essa 

temática em seu livro “Sexo e temperamento”, escrito em 1935, não tratando de 

gênero propriamente dito, pois só foi conceituado esse termo na década de 1970. Em 

sua obra, Mead explicita o seu trabalho de campo com três tribos diferentes na Nova 

Guiné, a Arapesh, Mundugumor e Tchambuli. Sempre as comparando com a 

sociedade ocidental (Característica da Escola de Cultura e Personalidade a qual ela 

se inclui). Perceba na tabela a seguir as características principais e estereótipos de 

cada tribo.  
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Tabela 1 – Dados sobre a pesquisa nas tribos da Nova Guiné* 

 
Arapesh Mundugumor Tchambuli Ocidental (Nossa) 

Mulheres Carinhosas e 

dóceis 

Agressivas Práticas e 

dedicadas ao 

trabalho 

Sensíveis e 

dedicados à beleza 

do corpo 

Homens Carinhosos e 

dóceis 

Agressivos Sensíveis e 

dedicados a 

beleza do 

corpo 

Práticas e dedicadas 

ao trabalho 

           Elaboração própria  

As duas primeiras sociedades  não possuem  diferença no padrão de gênero, 

independente se são homens ou mulheres. Já na última,  a Tchambuli, nota-se  a 

inversão das características padronizadas, comparadas à ocidental (NOSSA). Mead 

notou que nessas  sociedades tinham indivíduos que não se “encaixavam” 

socialmente, desta forma, ela os conceituou como os Inadaptáveis. Por exemplo, uma 

mulher da tribo Tchambuli que fosse sensível e delicada era excluída socialmente, da 

mesma forma que uma pessoa da tribo Arapesh  o seria se se identificasse com atos 

de guerra. Portanto, guardadas as  diferenças culturais, contextuais e históricas das 

diferentes sociedades,  pode-se  trazer essa reflexão sobre os   inadaptáveis  para 

pensar as situações relativas aos conflitos com os padrões sociais enfrentados por  

homossexuais, transexuais, negros, pobres, deficiente. Ou seja,  pessoas que não 

atendem a um padrão exigido pela nossa sociedade ocidental.  Em outras palavras, 

indivíduos que são determinados por  marcadores sociais.  

 

1.1.1 Desigualdade de gênero 

Em nosso cotidiano nos deparamos sempre com a profunda desigualdade 

entre mulheres e homens. Desde as atitudes comportamentais, divisão de trabalho, 

gostos, objetivos de vida e submissão feminina e dominação masculina, a título de 

exemplo, a mulher é vista como posse do homem. 

Quando ouvimos na rua alguém dizer “Isso é coisa de mulher!”, logo fazemos 

uma associação a algum tipo de fragilidade, sensibilidade ou futilidade.  Ou até 

mesmo pensamos que tal afirmação refere-se aos serviços domésticos, como lavar 

louça, cuidar de crianças, dentre outras. Caso o homem tenha alguma atitude 
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entendida como feminina, logo é classificado como não heterossexual. Já a frase 

popular “Isso é coisa de homem!” seria justamente o oposto: fazer algo que detenha 

força, praticidade, raciocínio lógico.  

  No âmbito do mercado de trabalho, os “melhores” empregos e salários são 

para os homens, tal desigualdades e hierarquização se mostra particularmente mais 

notável nos cargos de chefia, por exemplo. E por mais que as mulheres também 

trabalhem fora e contribuam financeiramente em suas residências, as atividades 

domésticas não são divididas de forma igual, sendo assim, a responsabilização pelos 

afazeres, infelizmente, ficam com as mulheres: mãe, irmã, avó, tia. Sendo habitual 

discursos de que um “bom” homem é o que “ajuda” sua esposa. Trazendo a ideia de 

que a responsabilidade das tarefas domésticas são das mulheres.  

 No gráfico abaixo, observa-se a diferença de   horas dedicadas aos serviços 

domésticos entre homens e mulheres: 

     Gráfico 1  

 

Fonte: http://www.walmartbrasil.com.br/sustentabilidade/_pdf/relatorios/walmart-relatorio-de-sustentabilidade-
Mulheres-portugues.pdf 

 

Assim, desigualdade de gênero tem como consequências a violência contra 

mulher. Alguns homens veem as mulheres como suas posses, propriedades, exigindo 

submissão das mesmas, se sentindo no direito de agredi-las física e moralmente, 

como bem quiser.  
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Uma pesquisa realizada pela instituição Data Folha no ano de 2017, com 

mulheres acima de 16 anos de idade entre janeiro a dezembro de 2016 revela dados 

alarmantes, como uma a cada três mulheres no Brasil sofreram algum tipo de 

violência, por serem mulheres.  

 

Figura 1  

 

  

Figura 1 – Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/os-numeros-da-violencia-contra-mulheres-no-brasil/ 

 

Os dados apontam que 66% dos brasileiros já presenciaram uma mulher sendo 

agredida física ou moralmente no ano de 2016, e que a maioria das agressões partia 

de um conhecido e mais da metade das mulheres, por diversos fatores incusive o 

medo, não denunciam. Sendo que as estatísticas de vítimas e negras são bem mais 

elavadas do que as mulheres brancas. Ressaltando mais um marcador social da 

diferença, o de raça.  
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1.1.1.2 Sexualidade 

 A sexualidade está diretamente ligada à cultura, ela determina o que é visto em senso 

comum como “natural”, dessa forma, na nossa sociedade: um relacionamento 

monogâmico, heterossexual, matrimonial é historicamente construído. Essas 

concepções podem ser mudadas com o passar do tempo, um exemplo é exigência 

moral e religiosa de que toda mulher deveria se casar virgem e que todo homem 

tivesse o máximo de número de parceiras sexuais possível.  

 

“A sexualidade humana não se restringe a um corpo que possibilita 

reprodução, que engravida, que adoece e que se previne. É uma 

construção pessoal/social que se forma ao longo da vida, num 

processo contínuo e complexo, que articula aspectos 

biológicos/fisiológicos, psicológicos, sociais, culturais e históricos, e 

que pode ser vivenciada a partir de diferentes possibilidades em 

relação às orientações sexuais (hétero, homo e bissexualidade) e às 

identidades de gênero (percepção subjetiva de ser masculino ou 

feminino, conforme o convencionalmente estabelecido).”  (CAMPOS, 

2015 , p. 2)  

 

 

O gênero classifica como uma mulher e um homem devem ser. Gostarem do 

sexo oposto e mulheres serem femininas e homens masculinos. Quando um deles 

possui características distintas ao padrão pode ser chamado de “homens femininos” 

ou “mulheres masculinas”, e indo além, pré-determinando a sexualidade a partir 

desses adjetivos, como se o desejo sexual viesse através dessas características. 

Uma  Mulher transexual, por exemplo, nasce com o sexo masculino, porém, 

não se identifica com este gênero. Acredita que “Não se nasce mulher, torna-se 

mulher” de acordo com Simone de Beauvoir (1949). Compartilha os gostos e 

características do gênero feminino. Por esse grande contraste entre a forma como se 

vê e a forma com que é vista, ela torna-se   vítima de suas próprias dúvidas e 

aceitação, e da estranheza diante do seu meio de sociabilidade, locais em que vive e 

em espaços institucionais. 
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Abaixo reproduzo uma tabela importante sobre os conceitos contemporâneos 

dentro da diversidade de gênero. 

 

 Tabela 2 - Termologias inclusivas  

Glossário de termos inclusivos 

Gênero - Classificação pessoal e social das pessoas como homens ou mulheres. Orienta papéis 

e expressões de gênero. Independe do sexo. 

Sexo - Classificação biológica das pessoas como machos ou fêmeas, baseada em características 

orgânicas como cromossomos, níveis hormonais, órgãos reprodutivos e genitais. Ao contrário da 

crença popular, reiterada em diferentes discursos, a categoria sexo não se configura como uma 

dualidade simples e fixa entre indivíduos deste e daquele sexo (binarismo ou dimorfismo sexual), 

mas, isso sim, como um contínuo complexo de características sexuais. 

Expressão de gênero - Forma como a pessoa se apresenta, sua aparência e seu comportamento, 

de acordo com expectativas sociais de aparência e comportamento de um determinado gênero. 

Depende da cultura em que a pessoa vive. 

Identidade de gênero - Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar 

com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento. Diferente da sexualidade da pessoa. 

Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não se confundem. 

Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais, tanto quanto as 

pessoas cisgênero. 

Papel de gênero - Modo de agir em determinadas situações conforme o gênero atribuído, 

ensinado às pessoas desde o nascimento. Construção de diferenças entre homens e mulheres. É 

de cunho social, e não biológico. 

Cisgênero - Conceito “guarda-chuva” que abrange as pessoas que se identificam com o gênero 

que lhes foi determinado quando de seu nascimento. 

Transgênero - Conceito “guarda-chuva” que abrange o grupo diversificado de pessoas que não 

se identificam, em graus diferentes, com comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que 

lhes foi determinado quando de seu nascimento. 

Intersexual - Pessoa cujo corpo varia do padrão de masculino ou feminino culturalmente 

estabelecido, no que se refere a configurações dos cromossomos, localização dos órgãos genitais 

(testículos que não desceram, pênis demasiado pequeno ou clitóris muito grande, final da uretra 

deslocado da ponta do pênis, vagina ausente), coexistência de tecidos testiculares e de ovários. A 

intersexualidade se refere a um conjunto amplo de variações dos corpos tidos como masculinos e 

femininos, que engloba, conforme a denominação médica, hermafroditas verdadeiros e pseudo-

hermafroditas. O grupo composto por pessoas intersexuais tem-se mobilizado cada vez mais, a 

nível mundial, para que a intersexualidade não seja entendida como uma patologia, mas como 

uma variação, e para que não sejam submetidas, após o parto, a cirurgias ditas “reparadoras”, que 

as mutilam e moldam órgãos genitais que não necessariamente concordam com suas identidades 

de gênero ou orientações sexuais. 
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Orientação sexual - Atração afetivossexual por alguém. Vivência interna relativa à sexualidade. 

Diferente do senso pessoal de pertencer a algum gênero. 

Assexual - Pessoa que não sente atração sexual por pessoas de qualquer gênero. 

Bissexual - Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de qualquer gênero. 

Heterossexual - Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de gênero diferente 

daquele com o qual se identifica. 

Homossexual - Pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de gênero igual àquele com 

o qual se identifica. 

Crossdresser - Pessoa que frequentemente se veste, usa acessórios e/ou se maquia 

diferentemente do que é socialmente estabelecido para o seu gênero, sem se identificar como 

travesti ou transexual. Geralmente são homens heterossexuais, casados, que podem ou não ter o 

apoio de suas companheiras. 

Transexual - Termo genérico que caracteriza a pessoa que não se identifica com o gênero que 

lhe foi atribuído quando de seu nascimento. Evite utilizar o termo isoladamente, pois soa ofensivo 

para pessoas transexuais, pelo fato de essa ser uma de suas características, entre outras, e não 

a única. Sempre se refira à pessoa como mulher transexual ou como homem transexual, de acordo 

com o gênero com o qual ela se identifica. 

Homem transexual - Pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como homem. Alguns 

também se denominam transhomens ou Female-to-Male (FtM). 

Mulher transexual - Pessoa que reivindica o reconhecimento social e legal como mulher. Algumas 

também se denominam transmulheres ou Male-to-Female (MtF). 

Travesti - Pessoa que vivencia papéis de gênero feminino, mas não se reconhece como homem 

ou mulher, entendendo-se como integrante de um terceiro gênero ou de um não-gênero. Referir-

se a ela sempre no feminino, o artigo “a” é a forma respeitosa de tratamento. 

Transformista ou Drag Queen/Drag King - Artista que se veste, de maneira estereotipada, 

conforme o gênero masculino ou feminino, para fins artísticos ou de entretenimento. A sua 

personagem não tem relação com sua identidade de gênero ou orientação sexual. 

Queer ou Andrógino ou Transgênero - Termo ainda não consensual com o qual se denomina a 

pessoa que não se enquadra em nenhuma identidade ou expressão de gênero. 

Binarismo - Também denominado como “dimorfismo sexual”. Crença, construída ao longo da 

história da humanidade, em uma dualidade simples e fixa entre indivíduos dos sexos feminino e 

masculino. Quando essa ideia está associada à de que existiria relação direta entre as categorias 

sexo (biológica) e gênero (psicossocial), incorre-se no cissexismo. 

Cissexismo - Ideologia, resultante do binarismo ou dimorfismo sexual, que se fundamenta na 

crença estereotipada de que características biológicas relacionadas a sexo são correspondentes 

a características psicossociais relacionadas a gênero. O cissexismo, ao nível institucional, redunda 

em prejuízos ao direito à auto-expressão de gênero das pessoas, criando mecanismos legais e 

culturais de subordinação das pessoas cisgênero e transgênero ao gênero que lhes foi atribuído 
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ao nascimento. Para as pessoas trans em particular, o cissexismo invisibiliza e estigmatiza suas 

práticas sociais. 

Estereótipo - Imagem fixa e preconcebida acerca de algo ou alguém. É o fundamento das crenças 

e dos preconceitos. 

Preconceito - Juízo preconcebido acerca de algo ou alguém, com base em estereótipos. 

Predispõe a determinadas atitudes com relação ao objeto do preconceito, que pode ou não se 

manifestar na forma de discriminação. 

Discriminação - Comportamento de fundo preconceituoso com relação a algo ou alguém. 

Transfobia - Preconceito e/ou discriminação em função da identidade de gênero de pessoas 

transexuais ou travestis. Não confundir com homofobia. 

Homofobia - Medo ou ódio com relação a lésbicas, gays, bissexuais e, em alguns casos, a 

travestis, transexuais e intersexuais, fundamentado na percepção, correta ou não, de que alguém 

vivencia uma orientação sexual não heterossexual. 

Heteronormatividade ou Heterossexualidade Compulsória - Crença na heterossexualidade 

como característica do ser humano “normal”. Desse modo, qualquer pessoa que saia desse padrão 

é considerada fora da norma, o que justificaria sua marginalização. 

Despatologização - Conceito introduzido por uma campanha internacional pela exclusão da 

transexualidade, da travestilidade e das manifestações de gênero escapam à noção binária 

homem/mulher da Classificação Diagnóstica e Estatística de Doenças – CID, da Organização 

Mundial de Saúde, e do Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais – DSM, da 

Associação Psiquiátrica Americana. Em nível nacional, a campanha se estende à reformulação do 

processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, tendo em vista a adoção de uma 

concepção de saúde que reconheça a pluralidade de identidades de gênero como uma 

manifestação natural dos seres humanos e que atenda as demandas das pessoas trans sem a 

necessidade de condicionar esse atendimento a um diagnóstico psiquiátrico e/ou psicológico. 

Processo transexualizador - Processo pelo qual a pessoa transgênero passa, de forma geral, 

para que seu corpo adquira características físicas do gênero com o qual se identifica. Pode ou não 

incluir tratamento hormonal, procedimentos cirúrgicos variados (como mastectomia, para homens 

transexuais) e cirurgia de redesignação genital/sexual ou de transgenitalização. 

Cirurgia de redesignação genital/sexual ou de transgenitalização - Procedimento cirúrgico por 

meio do qual se altera o órgão genital da pessoa para criar uma neovagina ou um neofalo. 

Preferível ao termo antiquado “mudança de sexo”. É importante, para quem se relaciona ou trata 

com pessoas transexuais, não enfatizar exageradamente o papel dessa cirurgia em sua vida ou 

no seu processo transexualizador, do qual ela é apenas uma etapa, que pode não ocorrer. 

LGBT - Acrônimo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Eventualmente 

algumas pessoas utilizam a sigla GLBT, ou mesmo LGBTTT, incluindo as pessoas 

transgênero/queer. No Chile é comum se utilizar TLGB, em Portugal também se tem utilizado a 

sigla LGBTTQI, incluindo pessoas queer e intersexuais. Nos Estados Unidos se encontram 

referências a LGBTTTQIA (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Travestis, Transexuais, 

Queer, Intersexuais e Assexuais). 
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Nome social - Nome pelo qual as travestis e pessoas transexuais se identificam e preferem ser 

identificadas, enquanto o seu registro civil não é adequado à sua identidade e expressão de 

gênero. 

Transfeminismo - Também denominado feminismo transgênero. Linha de pensamento e 

movimento de cunho feminista que reconhece o direito à autodeterminação das identidades de 

gênero das pessoas transgênero e cisgênero, o poder exclusivo dos indivíduos sobre os seus 

próprios corpos e a interseção entre as variadas identificações dos sujeitos. Por meio do 

pensamento transfeminista se entende que o gênero é uma categoria distinta da de sexo, e mais 

importante do que esta para se compreender os corpos e as relações sociais entre homens e 

mulheres. A prática do transfeminismo com relação à mulheres, em particular, corresponde à 

constatação de que a liberação das mulheres trans está intrinsecamente ligada à liberação de 

todas as mulheres. 

Orgulho - Antônimo de vergonha. Conceito desenvolvido pelo movimento social LGBT para 

propagar a ideia de que a forma de ser de cada pessoa é uma dádiva que a aproxima de 

comunidades com características semelhantes às suas, e deve ser afirmada como diferença que 

não se altera, não deveria ser reprimida nem recriminada. 

      Fonte tirada do guia técnico “orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos”, 2012, p. 23 a 31. 

 

1.2 Raça  

 

Essas distinções, seja de gênero ou raça, possuem origens históricas com 

consequências na sociedade contemporânea. Uma forma de ilustrar um desses 

aspectos que é o de raça, e como eles perpassam uns aos outros, é o motivo pelo 

qual a maioria da população pobre brasileira é negra, cerca de 53% de acordo com o 

censo do IBGE realizado em 2010.  

Os  antepassados do negros foram sequestrados do  continente africano e 

feitos de escravos no Brasil e mesmo após a Lei Áurea, que  extinguiu a escravidão 

e garantiu  a “liberdade”, não houve auxílio de forma financeira e inclusiva, 

acarretando  desigualdade de raciais e classe entre negros e brancos no país.  

É necessário salientar que quando trata- se do conceito raça existe um 

desdobramento específico dentro da sociologia que se faz necessário para se 

entender esse conceito, pois, este refere-se ao processo de diferenciação social  

gerado pelo  racismo. Dessa forma, seu significado varia conforme o tempo histórico 

ou região, tal como o autor Antônio Sérgio Guimarães explicita em seu artigo:  
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 ”quando se fala em raça, nos Estados Unidos, isso faz imediatamente 

sentido para as pessoas; não se pode viver nos Estados Unidos sem 

ter uma raça, mesmo que se tenha que inventar uma denominação — 

como latino — que designa uma uniformidade cultural e biológica de 

outro modo inexistente, mas imprescindível para possibilitar o diálogo 

com pessoas que se designam “negras”, “brancas”, “judias”, etc. 

Todos os grupos étnicos viram raça nos Estados Unidos, porque raça 

é um conceito nativo classificatório, central para a sociedade 

americana.”  (2003, p. 97) 

 

 O autor enfatiza as diferenças contextuais e nacionais. No caso americano, 

raça é uma categoria do mundo social norte-americano durante a escravidão e depois 

dela. Já no caso brasileiro, depois do chamado período do racismo científico, entre 

1870 e 1930, o termo raça passou a ser mal visto pela academia, mas prevalecendo 

no meio social, especialmente na Imprensa Negra e nas lutas políticas antirracistas 

brasileiras.  Para Guimarães, a ideia de raça pressupõe o racismo, fenômeno esse 

que é foi fundamentado estruturalmente por uma sociedade que quer se auto afirmar 

como superior a outra, tendo como objetivo a dominação e escravização de todo um 

povo, ou mesmo estabelecer sua superioridade, em contextos em que já não há mais 

o regime escravista.  

Esses seres humanos que foram escravizados tiveram toda a sua história e 

cultura deturbada, desde não enquadrarem nos padrões estéticos contemporâneos 

como a intolerância com religiões de matriz africana. Tornando o debate contra a 

discriminação racial crucial, principalmente no ambiente escolar.  

É notório ressaltar o como esse marcador social da diferença, assim como os 

de gênero e sexualidade estão conectados e como a escola reproduz e produz esses 

determinados tipos de preconceitos, que será desenvolvido no tópico a seguir.  
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1.3 Debate sobre os Marcadores Sociais das diferenças (Gênero, 

sexualidade e Raça) em uma perpestiva escolar  

 

A autora Guacira Lopes Louro (2007) afirma que a escola é produtora dessas 

desigualdades, “Diferenças, distinções, desigualdades...A escola entende bem disso. 

Na verdade, a escola produz isso.” (p. 61),  partindo da ideia de que estruturalmente 

escola categoriza indivíduos pela faixa etária, pelo gênero, pela raça e pela classe. 

Dessa forma, segundo a autora, os indivíduos são moldados a partir dessas 

diferenças.  

Em contraponto à Guacira Louro, que responsabiliza a escola, Érica Renata de 

Souza (2006) traz um olhar para a  escola como sendo a que sustenta esses discursos 

de cunho racista, sexista, classista, que marcam socialmente a pessoa. Trazidos 

pelos estudantes, com concepções já formadas por sua criação familiar e em outros 

contextos, em outros ambientes de sociabilidade utilizando dessas concepções no 

espaço escolar, como se a criação estivesse em constante ressignificações de 

percepções3 (2006, p. 172).  

 

1.3.1 Questão de gênero, sexualidade e raça dentro da escola  

Luciana Maria Lunardi Campos menciona a questão do “currículo sexual 

oculto”, ou seja, por mais que exista um debate na escola sobre sexualidade, 

normalmente é tratado por professoras e professores de Ciências Biológicas que 

abordam de forma biológica as categorias de “macho” e fêmea”, em termos 

heteronormativos, não se atentando aos fatores sociais. Havendo o ocultamente no 

sentido da diferenciação entre os conceitos sexo e gênero. Assim como Érica e 

Guacira Louro observaram que por esses fatores acaba gerando a “naturalização” 

das diferenças e suas discriminações.  

No ambiente escolar são diferenciados os espaços e a forma com que 

determinados corpos devem se portar, como se fosse algo “natural” (Louro, p. 64) 

Observou que os meninos pareciam precisar de mais espaço que as meninas, e que 

ainda sim invadiam os delas. Que alguns podiam ter tempo ocioso, outros 

                                                           
3 Citada por SWANN, Joan. Girls, boys and language. Oxford, Backwell, 1992. 
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trabalhavam. Uns tinham direito a determinada educação e outros não. A explicação 

seria das divisões histórico-sociais das diferenças de raça, classe, etnia, gênero e 

sexualidade.  

Assim, a partir dessas distinções se constrói o “corpo escolarizado”, onde o 

aluno é moldado para ter uma postura ereta, cabeça e ombro direcionados ao mestre. 

A partir do objetivo daquela escolarização, seja uma escola feminina voltada para 

trabalhos manuais e domésticos e escolas para rapazes como: normalista, militar ou 

seminário. Assim, o “currículo oculto” corrobora pra construção do gênero na infância 

com aspecto naturalizado  (Louro, 2007, p. 178)  

Guacira Louro atenta ainda para as questões micro de diferenciação 

“naturalizada”, indagando o porquê de filas, trabalhos e brinquedos diferentes para 

meninos e meninas e como lidar quando um desses alunos são “desviantes”, ou seja, 

não tem esse comportamento “adequado” diante do seu sexo. Afirma que o currículo, 

as teorias, normas, regras, avaliações são formas de garantir e produzir as diferenças 

de gênero, classe, sexualidade e etnia. E que é necessário atenção, como 

professor(a), diante da linguagem, do ensino se está sendo racista, sexista e ou 

etnocêntrica.  

A autora Érica de Souza faz um trabalho de campo em uma escola pública no 

interior de São Paulo, em 1998, avaliando turmas da 4ª série, uma turma regular e 

outra aceleração, uma turma com estudantes que já repetiram. Ela percebe o estigma 

diante dos pertencentes da turma da aceleração até mesmo pelos outros alunos, 

tendo em vista que são mais velhos do que os outros e são vistos como “pouco 

capazes”, “desinteressados”. Havendo uma justificativa falha no discurso dos 

professores, pois apenas três estudantes se enquadram nessas essas 

características, ou seja, uma pequena minoria   pertencia realmente  a bairros com 

alto índice de violência.  

É possível resgatar por meio do texto de  Guacira Louro a justificativa para a 

reprodução das diferenças e sua manutenção a partir das próprias hierarquias dentro 

da escola, como as categorizações por idade, “nível intelectual”, sem descartar as 

questões de classe e raça, percebidas também por Érica de Souza em seu estudo de 

campo.  
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Érica de Souza nota que na turma da aceleração o quanto estão carregados 

de preconceito e discriminação os adjetivos pejorativos dados a determinados alunos, 

especialmente vindos de alunos brancos de classe média para alunos negros e 

pobres ou “desviantes”. Menciona uma menina negra e pobre, Ana (p. 183) que era 

chamada por diversos “apelidos” obscenos, onde havia uma “preocupação” até 

mesmo da diretora com o corpo de Ana, por ela ser uma pré-adolescente em contato 

com crianças. 

   Quando Guacira Louro se utiliza do termo “desviantes” tem por objetivo criticar 

justamente a  padronização e  naturalização de um perfil específico (branco, 

heterossexual e  de classe média) e os que não se enquadram são os desviantes, 

como a menina “Ana”,  e é ocultado dentro da escola, como se aqueles marcadores 

não existissem. A autora faz um convite para uma problematização mais ampla e 

menos ingênua no quesito complexo desses marcadores sociais da diferença. A 

linguagem é a forma mais eficaz para produzir e fixar as diferenças, pois é acessível 

a todos, de forma prática e “natural”. Com todo o contexto de regras gramaticais onde 

permeiam essas distinções desiguais, trazendo como exemplo simbólico o sinônimo 

de homem é ser humano.  

Trata também do ocultamento da fala, com os homossexuais, para que se 

mantenham os padrões heteronormativos, que alimentam o sentimento de jovens não 

heterossexuais como desviantes. Um dos exemplos já mencionado, quando as aulas 

de sexualidade não tratam de relacionamentos que não sejam heterossexuais 

(Campos, 2005,  p. 1).  

Percebe-se a linguagem e suas facetas que permeiam todo o ambiente 

escolar, como nas adjetivações (Louro, 2007 p. 71). Gera-se toda uma expectativa de 

que os meninos são melhores em lógica matemática e quando tal expectativa é  

atendida recebem elogios, como: “brilhante”. Ao contrário, quando se trata d e uma 

menina com os mesmos resultados os elogios para ela limitam-se a afirmações como 

“esforçada”. Assim, como temos as hierarquizações por gênero na linguagem e na 

prática escolar, a autora chama a atenção para os conteúdos dos  livros didáticos e 

paradidáticos e sua forma de “passar” a História,  reforçando na grande maioria das 

vezes um cenário de “descobrimentos”, “civilizados e não civilizados”, em que a 

Cultura Europeia é centralizada (Louro, p. 73), em detrimento de outras culturas  

igualmente relevantes como as africanas, asiáticas, por exemplo. Nunca é demais 
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lembrar que, no Brasil, há duas leis que obrigam as escolas, privadas e públicas, a 

apresentarem conteúdos relativos à história e Cultura Afro-brasileira, Africanas e 

Indígenas, são elas as de N. 10639/2003 e 11.645/2008. Entretanto, pouquíssimas 

são as instituições que verdadeiramente inserem esses componentes curriculares no 

projeto político pedagógico de suas instituições.  

Concluo  essas reflexões de natureza teórica e conceitual atentando para a 

necessidade da discussão dos marcadores sociais de diferenças dentro do ambiente 

escolar, além de disciplinas que já estão em seu currículo, mas de forma estrutural. 

Que haja uma visibilidade quanto a discriminação por gênero, raça e classe, onde 

esses marcadores interligados em diferentes formas e camadas sociais.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

2. Prática da pesquisa e atividades  

 Esse capítulo tem como principal objetivo demonstrar como essa pesquisa foi 

realizada. Ou seja, os caminhos percorridos para observar a dinâmica do fenômeno 

que nos propomos investigar. Para esse estudo, utilizou-se a metodologia qualitativa, 

a qual, segundo Maria Cecília Minayo, responde a questões muito particulares, com 

um nível de realidade que pode ou não ser quantificado, isto é, ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, valores, crenças e atitudes. Trata-se de uma 

pesquisa participante em que atuei durante meus estágios na escola. 

 Do mês de maio ao de dezembro de 2017, tive a oportunidade de participar, 

novamente, do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) com 

a coordenação do professor Doutor Paulo Pires, supervisão da professora Claudia 

Pessi e meus colegas de grupo Lucienne Cunha e Pedro Morgado, nosso grupo em 

específico trabalhou na escola Liceu Nilo Peçanha, uma escola pública, tradicional 

localizada no centro do município de Niterói.  

 A pesquisa foi realizada com uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, 

Nosso proposta foi conseguir elevar as possibilidades de conhecimento através dos 

conceitos em conjunto com o cotidiano e, principalmente, que fosse algo construído 

conjuntamente pelos estudantes, por nós (bolsistas) e pela professora.  

Assim, nossa prática pedagógica se compôs em uma aula expositiva e 

posteriormente um Encontro de Saberes, que consistiu em uma troca de 

conhecimentos através de convidados, estes traziam suas experiências dentro das 

respectivas temáticas. As pautas das aulas e os Encontros foram os Marcadores 

Sociais das diferenças, Gênero e Sexualidade e Raça culminando no Museu da 

empatia, que os detalharei mais à frente.  

 Neste contexto, é importante ressaltar que foi um trabalho conjunto que 

consistia em mostrar ao estudante a Sociologia na perspectiva prática/social e 

demonstrando outras formas de saberes além das matérias tradicionais. E o fato da 

escola Liceu Nilo Peçanha ter uma estrutura tanto física quanto em abertura, no 
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sentido de liberdade, nos ajudou imensamente para que esse trabalho fosse 

concretizado.  

 

 

2.1 Encontro de Saberes  

 

 A proposta dos Encontros dos saberes foi justamente trazer outros saberes 

além dos conceituais para os estudantes. O primeiro encontro foi com os convidados 

ativistas da Anistia Internacional, com a oficina de Direitos Humanos – Jovens Negros 

Vivos  –  e a segunda com o relato e o debate da convidada Paula Ivo, Cientista Social 

e militante dos direitos LGBT e contra a homofobia.  

 

2.1.1 Oficina de Direitos Humanos – Jovens Negros Vivos – Anistia 

Internacional 

 

Incialmente os convidados pediram que os alunos fizessem um círculo 

e cada um se apresentou, com seu nome e idade. Posteriormente, explicaram 

o significado dos direitos humanos antes de iniciarem as atividades.  
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             Figura 2: Oficina Direitos Humanos (Weber, Pedro. 2017) 

 

            Figura 3: Atividade Oficina Direitos Humanos (Weber, Pedro. 2017) 
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O primeiro exercício trazido foi fazer com que os alunos identificassem através 

de histórias sobre violação dos Direitos humanos quais direitos estavam sendo 

violadas, assim, a turma foi dividida em quatro grupos, para que eles pudessem 

discutir entre si.  Para os estudantes essa atividade foi bem simples, todos 

conseguiram responder com facilidades quais direitos tinham sido violados.  

Em seguida, os convidados propuseram uma “corrida dos privilégios”. Essa 

corrida consiste em uma atividade em que as pessoas iniciam a partir mesmo ponto 

e de acordo com as respostas das perguntas se dá um passo para frente ou continua 

no mesmo lugar.  

As perguntas são de cunho social como: “seus pais ainda são casados?”, 

“cresceu com uma figura paterna em casa?”, “acesso à educação privada?”, “nunca 

se preocupou com contas do seu telefone?” “nunca precisou ajudar o pai e ou a mãe 

nas contas de casa?”, “nunca teve que pensar de onde viria a próxima refeição?”. A 

proposta é a percepção da desigualdade social, de que nem todos tem os meus 

direitos e oportunidades, que não se pode falar de mérito quando não há equidade.  

As imagens abaixo são da atividade, o início e o final.  

 

 

Figura 4: Oficina Direitos Humanos (Weber, Pedro. 2017) 
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Figura 5: Oficina Direitos Humanos (Pessi, Claudia. 2017) 
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Durante a atividade trabalhamos com a descrição do que consiste a Anistia 

Internacional, conforme informações abaixo:  

 

 

Tabela 3 – Descrição da Anistia Internacional 

Quem somos 

A Anistia Internacional é um movimento global com mais de 7 milhões de 

apoiadores, que realiza ações e campanhas para que os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos sejam respeitados e protegidos. Está presente em 

mais de 150 países. Todos os dias, alguém, em algum lugar do mundo, recebe apoio 

da Anistia Internacional.                                                                     

O compromisso da Anistia Internacional é com a justiça, a igualdade e a liberdade.    

A organização é independente de qualquer governo, ideologia política, interesse 

econômico ou religião. É financeiramente autônoma. Suas atividades são financiadas 

principalmente por membros e apoia.                                                                                               

Qualquer cidadão do mundo pode se tornar membro da Anistia Internacional e ajudar 

a fazer uma diferença real no mundo. O trabalho de pesquisa desenvolvido permite a 

descoberta de fatos e leva à demanda por mudanças. Sua atuação visa mobilizar e 

pressionar governos, grupos armados e empresas para promover e proteger os 

direitos humanos.                                                                                      

Para a Anistia Internacional, quando o direito de uma pessoa é violado, o de todas as 

outras está em risco.  

           Fonte: https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/quem-somos/ 

 

De modo geral, foi notório o desconforto de alguns alunos no final da atividade 

e infelizmente o horário da aula já tinha acabado e não foi possível uma discussão 

mais profunda sobre a percepção dos estudantes. Porém, a reflexão foi causada e 

mesmo depois do horário, nenhum deles se mostrou incomodado e quis se retirar.  

 

2.1.2 Roda de Conversa: Homofobia  

 

A convidada Paula Ivo, hoje Cientista Social formada pela Universidade 

Federal Fluminense, é militante que luta contra a homofobia. Paula teve seu irmão 

Alexandre Ivo, no ano de 2010 com apenas 14 anos, assassinado vítima de 

https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/quem-somos/
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homofobia. O jovem foi torturado e enforcado com a própria camisa, seu corpo foi 

abandonado em um terreno baldio no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde 

morava.  

A roda de conversa se iniciou com a convidada se apresentando e ressaltando 

alguns conceitos, que já haviam sido trabalhados em aula, como a diferenciação de 

gênero e sexualidade, feminismo e algumas termologias. Ela focou na homofobia e a 

importância desse debate na sala de aula e fora dela, para que seja combate.  

Assim, explicou que o assassinato do seu irmão a motivou graduar Ciências 

Sociais e ser militante, tanto ela como a sua mãe, Angélica Ivo. Deixou aberto para 

que alguns estudantes também participassem com os seus relatos:  

“Me lembro do meu primo, que sempre era xingado de viado na escola e 

sempre voltava chorando” (Luana, 15 anos).  

“Meu irmão só assumiu a sua sexualidade quando saiu de casa. Ele tinha medo 

dos nossos pais”  (Matheus, 15 anos).  

 

 

            Figura 6: Atividade Roda de Conversa: Homofobia (Pessi, Claudia, 2017) 
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           Figura 7: Atividade Roda de Conversa: Homofobia (Pessi, Claudia, 2017) 

 

 

2.2 Museu da Empatia 

   

 Diante dos conceitos atribuídos com as aulas expositivas e o Encontro de 

Saberes o desfecho se instaurou com o Museu da Empatia. 

Segue abaixo o planejamento da atividade:  

 

Tabela 4 – Planejamento da atividade:  Museu da Empatia 

Atividade: Museu da Empatia  

Está atividade tem como objetivo permitir que os estudantes tragam para o seu espaço 

escolar experiências de pessoas que nos façam nos colocar no lugar do outro – empatia. 

Será utilizado referências de Marcadores Sociais trabalhados teoricamente em sala de aula, 

através de aula expositiva e rodas de conversa com convidados a partir da identificação de 

seus respectivos marcados, que foram: Raça, Gênero e Sexualidade.  

Do que se trata o “Museu da Empatia”?  
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O Museu da Empatia foi feito pela primeira vez em Londres, em Setembro de 2015 em um 

festival chamado Thames Festival. Sua organização foi feita da seguinte forma: foi 

disponibilizado diversos sapatos em um stand, cada um deles pertencia a uma pessoa 

diferente. A partir da preferência do visitante, ele o vestiu e caminhou um pouco, escutou 

neste período um áudio com o relato gravado pelo dono do sapato escolhido. Exercitando, 

assim, a prática de se colocar no lugar do outro.  

ADAPTAÇÃO PARA A PRÁTICA COM OS ESTUDANTES DO LICEU:  

O “Museu da Empatia” será montado pelos estudantes, como método avaliativo e ocorrerá 

no próprio espaço da sala de aula, no horário da aula de Sociologia (quinta-feira, no dia 

12/10/2017 às 14h40min), poderá ter convidados da própria escola. A sala será dívida com a 

utilização das carteiras de acordo com os grupos em uma espécie de “stand”, onde deverão 

expor os objetos pessoais dos indivíduos que derem seus depoimentos. A decoração e o 

ambiente dos respectivos “stands” deverá ser feita pelos alunos com imagens, frases do 

tema, fica a critério da criatividade do grupo.  

Como acontecerá?  

Os visitantes ficarão livres para escolher o stand que quiserem visitar e a partir do objeto 

pessoal exposto ouvirão os depoimentos, podendo sentar para ouvi-los ou caminhar pela 

sala. Os grupos poderão se visitar e não há limite para escutar os depoimentos.  

O que cada grupo deve fazer?  

1. Os estudantes deverão se dividir em grupos entre 4 e 6 grupos.  

2. Será divido entre os grupos os Marcadores Sociais: Raça, Gênero e Sexualidade. A 

divisão deverá ser feita no dia 28/09 com os presentes membros de acordo com o 

número de alunos e suas escolhas.  

3. Com seus devidos grupos, eles deverão colher relatos através de áudios (utilizar o 

celular) de pessoas que passaram/passam por algum tipo de experiência sofrida em 

perspectiva do marcador já subdivido. Cada áudio deverá ter no MÍNIMO um minuto 

e no MÁXIMO cinco minutos.  

4. Cada grupo deverá colher pelo menos cinco depoimentos.  

5. É necessário que os estudantes levem fones de ouvido e os áudios gravados nos seus 

celulares.  

6. É necessário que tragam para a atividade um OBJETO PESSOAL da pessoa que fez 

o devido relato e etiqueta-los com a nome do proprietário.  

7. O OBJETO da pessoa que fará o seu relato NÃO NECESSARIAMENTE precisa ser 

um sapato, poderá ser uma roupa, cordão, bolsa, chapéu e etc.  
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8. Cada grupo deverá decorar e deixar seu “stand” atrativo e confortável para os 

visitantes. E a divulgação dentro da escola. Exemplo para a decoração: Imagens, 

frases que tenham alusão a empatia.   

9. Cada estagiário ficará responsável por AJUDAR na momentagem e retirar possíveis 

dúvidas durante o decorrer da produção.  

10.  Essa atividade acontecerá na quinta-feira, no dia 12/10/2017 às 14h40min (horário 

de aula).  

 

2.2.1 Desenvolvimento do Museu da Empatia:  

Separamos a turma em 4 grupos, e cada bolsista e a professora ficaram 

responsáveis por auxiliar um grupo. Foram feitos grupos no aplicativo WhatsApp para 

que os estudantes pudessem enviar os áudios dos depoentes.  

A mensagem inicial nos grupos do aplicativo, para nortear os alunos foi:  

“Para o Museu da Empatia vocês vão precisar fazer o seguinte!  

• O Museu vai acontecer no dia 19/10.  

• Valor: 6,0 pontos.  

• Gravar um áudio de um relato de uma pessoa que tenha passado algum tipo 

de preconceito/discriminação em relação ao seu Gênero ou sua 

Sexualidade/Racismo.  

• Tem que ter entre 1 minuto à 5 minutos.  

• Sugestão de perguntas para conduzir o relato:  

▪ Quem é você? De onde você é? Qual a sua idade? Como foi, ou é sofrer 

esse tipo de preconceito/discriminação?  

• Mínimo de 5 relatos.  

• Pedir para a pessoa que está relatando, um objeto pessoal (exemplos: chapéu, 

chalé, lenço, bolsa, blusa, cordão, pulseira e etc)  

• Trazer no dia 19/10, para a sala de aula: Os objetos pessoais das pessoas que 

fizeram o relato, os áudios gravados no celular e fones.” 

 

A princípio os alunos se mostraram pouco interessados com a atividade, e 

houve uma preocupação nossa de que de fato conseguiríamos concretizar o 
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planejamento. Ocorreu também uma dificuldade para se entender a proposta, até 

mesmo no nosso próprio grupo de bolsistas. Porém, aos poucos a atividade foi se 

desenvolvendo e criando forma.  

No dia da realização a professora Claudia sugeriu que ao invés do Museu 

ocorrer na dentro da sala de aula, fosse no corredor da escola, o que acabou se 

tornando uma espécie de caminho fluído e atraente para os visitantes.  

Ao final do corredor, havia um cartaz em que cada ouvinte poderia deixar sua 

mensagem para o depoente.  

 

 

Figura 8: Museu da Empatia (Pessi, Claudia, 2017) 
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Figura 9: Museu da Empatia (Autoria própria, 2017) Figura 10: Museu da Empatia (Autoria própria, 2017) 

 

  

Figura 11: Museu da Empatia (Autoria própria, 2017)  Figura 12: Museu da Empatia (Pessi, Claudia, 2017) 
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 Figura 13: Museu da Empatia (Autoria própria, 2017) Figura 14: Museu da Empatia (Weber, Pedro, 2017) 

 

 

 Abaixo seguem alguns dos depoimentos transcritos que foram gravados e 

compartilhados para o nosso Museu da Empatia. O primeiro, em específico, foi 

revelado por uma aluna da turma, o que causou grande impacto para todos que a 

escutou.  

 

2.2.2 Depoimentos 

 

2.2.2.1 Violência Sexual  

“Eu tinha 9 anos e nessa época eu era mais chegada aos meus avós, minha mãe 

passava muito tempo trabalhando e certo dia o meu avô virou pra mim e perguntou 

se eu queria ir na casa que ele estava alugando, porque ele aluga casa e ele tinha 

várias casas e nesse dia ele abusou de mim. Eu só conseguia olhar pra parede em 

quanto ele fazia as coisas e ficar imaginando o porque e se ele fez isso com outras 
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pessoas, e ele ficava falando se tava bom , se estava gostoso, se eu estava gostando 

e eu não sabia o que eu poderia fazer , com reagir, eu me senti tão suja, e depois ele 

ainda comprou uma revista e deu pra mim e falou pra mim não contar pra ninguém 

como se uma revista fosse apagar o que ele fez. E por muito tempo eu fiquei sem 

saber se contava ou não, porque eu me sentia envergonhada ser saber como chegar 

e em uma pessoa, minha mãe no caso, que eu quase não falo e falar isso, porque eu 

não tinha como conversar com a minha mãe direito porque ela passava o maior tempo 

trabalhando eu não tinha essa intimidade e como voltar a ver, ir na casa da minha avó 

depois que aconteceu isso? E chegou um certo dia que ele ficou doente, e eu não 

morava mais lá e por eu não ter contado pra minha mãe o que aconteceu ela queria 

que fosse e quando eu fui, ele queria ficar perto de mim e eu não me sentia confortável 

pra isso, tanto que voltamos e eu finalmente consegui contar pra minha mãe o que 

aconteceu e ela virou pra mim e falou: __ Nossa, NOME, que mentira! Se você está 

indo pra cama com outra pessoa, você fala mas se fala algo assim”. E eu me senti 

péssima, porque era uma coisa que eu guardava e que eu tinha muito medo de contar 

pra pessoas, por que eu não tinha confiança nas pessoas, e com a minha mãe, que 

era quem era deveria ter mais confiança, eu também não tinha e quando eu finalmente 

consigo contar pra ela, consigo ter coragem, pra poder falar algo que sempre me 

perturbou, ela não acreditou em mim. Eu me senti muito ruim, depois disso eu não 

voltei pra visitar meu avô, nem falei mais com ele, e ele acabou morrendo e ainda não 

fui ver a minha avó, não sei se ela sabe o que aconteceu, porque eles são marido e 

mulher, eu não sei se ela também tinha planejado isso ou se era só por parte dele e 

depois de algum, algum tempo a minha mãe virou e falou “A não, NOME, eu sei que 

era verdade, sua tia passou pela mesma coisa!” E eu fiquei meio que sem saber como 

reagir porque depois de tanto tempo ela foi falar que acredita em mim eu acho que 

ela deveria ter acreditado na hora que eu falei pra ela. Bom, é isso”  

 Uma aluna da turma, 15 anos.  
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2.2.2.2 Transfobia  

“Eu tenho 18 anos, e no momento não estudo por causa dos problemas que eu tive e 

tive que trancar a escola. Bom, as pessoas me tratam e dependendo das pessoas 

com é.. respeito e outras sem um pingo de respeito, já sofri sim, discriminação demais, 

principalmente pela minha família, é... eles não me aceitam até hoje e tudo mais e a 

minha reação mediante a isso foi... não consegui compreender como um pai ou uma 

mãe pode rejeitar um filho, ou uma minha filha por ele amar uma mulher, ou por ele 

ou ela amar homem, ou pelo simples fato de não se sentir naquele corpo em que 

nasceu, que é o meu caso, sabe. O que eu acho que deveria ser feito pra isso mudar, 

seria abrir a mente das pessoas e fazer com que elas pudessem enxergar que 

independente de opção sexual, independente de gênero, na verdade, não é opção 

sexual, porque a gente não escolhe né, é orientação sexual, então... acho que 

independente de qualquer coisa, a pessoa tem que respeitar, por que pra ter respeito 

você tem que dar respeito. Entender, cara, que isso não muda nada no mundo, não 

faz da pessoa uma alienígena ou um doente, sabe, e quando foi que isso aconteceu? 

Bom, eu sofro preconceito com os meus pais a basicamente três anos, vai fazer 

quatro, bom eu agora moro sozinho, sozinho entre aspas, tô trabalhando e pretendo 

voltar a estudar, mas eu tô me erguendo sozinho, até porque eu fui expulso de casa, 

enfim, tenho vários problemas com meus pais em relação a isso. Mas acho que a 

gente nunca deve perder a fé e nosso esperança, sabe.”  

Anônimo, 18 anos.  

 

 

 

2.2.2.3 Assédio Sexual 

“Eu tinha 19 anos, eu estava indo visitar uma tia minha, do interior de São Paulo, aqui 

no Rio para o interior de São Paulo, então era uma viagem longa e eu sentei no ônibus 

na poltrona do corredor. Entrou um homem já de uns 30 anos, muito arrumado, muito 

educado, conversando comigo e sentou na poltrona da janela, porque nossos 

assentos eram assim, ai ele me ofereceu, se eu não queria ficar na poltrona do canto 

e eu disse que não. E nós começamos a conversar, ele muito simpático e educado, 
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disse que fazia mestrado na UNICAMP, que já era formado em odontologia, que tina 

consultório, enfim, era um cara que, tinha uma boa condição de vida. E assim, muito 

bem arrumado, bem apessoado e ai a gente começou a conversar e ai eu dormi, tava 

com muito sono e dormi. Quando eu acordei, eu acordei já com ele em cima de mim, 

as calças abaixadas, sem cuecas, de... assim, já estava de pau duro, perdão... Mas 

tava e eu comecei a gritar, é, e ai eu consegui empurrar ele e tirar de cima de mim e 

eu gritei e fui até  o motorista e falei que queria que ele saísse do ônibus, mas não 

era possível, porque a gente estava no meio da estrada. O motorista tentou solicitar 

que alguém trocasse de lugar comigo, e ninguém quis trocar de lugar comigo e então 

eu passei 8 horas de viagem restantes sentada do lado dele. Ele dormiu, porque pra 

ele deve ter sido só mais uma coisa corriqueira e eu fiquei acordada, com medo que 

aquilo pudesse acontecer de novo, né, e me sentindo muito suja, culpada... Enfim, 

como se eu tivesse causado isso. Todas as pessoas em volta, ninguém prestou um 

socorro, ninguém prestou uma palavra de solidariedade mesmo ouvindo meus gritos, 

mesmo sabendo o que tinha acontecido, e ninguém cedeu o lugar, pelo contrário, 

todo mundo me julgou bastante. Então, foi basicamente isso, quando chegamos em 

Piracicaba ele me pediu pra não denunciá-lo porque iria acabar com a carreira 

acadêmica dele e enfim, eu tinha 19 e tava muito abalada pelo o que tinha acontecido, 

né, me sentindo culpada, suja e de fato nunca consegui denunciar e nem falar sobre 

o que tinha acontecido. Mas é muito importante que a gente fale, denuncie, hoje eu 

tenho consciência disso, passados 10 anos, eu acho que é muito importante que a 

gente fale, denuncie. Assim, minha vida nunca mais foi a mesma depois disso. Porque 

eu sempre... Hoje quando eu tô em ônibus, alguma coisa assim, eu escolho viajar de 

dia, escolho sempre sentar na poltrona do corredor. Eu penso, se eu tivesse trocado 

de lugar com ele, o que poderia ter acontecido eu estando na poltrona do canto, então, 

foi uma coisa que mudou a minha vida, assim, a dele provavelmente não mudou em 

nada, por isso é importante que a gente denuncie e realmente faça um escândalo.”  

Anônima, 29 anos.  
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3.0 Conclusão 

 Os três casos aqui relatados em forma de depoimento parecem revelar a 

importância de trabalhar os temas dos marcadores sociais da diferença, 

especialmente para combater o racismo, a homofobia e o machismo. A educação 

voltada para esses temas pode ajudar na proteção e na segurança das crianças e 

jovens que vivem situações de vulnerabilidade em espaços públicos e também no 

ambiente doméstico. A violência de gênero, como assédio e até estupros, deixa 

traumas e marcas profundas nas subjetividades das pessoas. Orientações e 

formação educacional voltadas para criar valores sociais mais igualitários ajudam no 

combate às diferentes formas de violência, bem como favorecem processos de cura 

e de denúncia das violações dos direitos humanos vividos pelas crianças, 

adolescentes e jovens brasileiros. 

A metodologia aplicada nesse estudo, viabilizada por meio de oficinas 

coletivas, garantiu um espaço de segurança e de acolhimento, fazendo com que as 

vítimas de violência falassem de suas experiências traumatizantes. O memorial da 

empatia promoveu uma reflexão muito maior do que aquela planejada pela equipe de 

estudantes da UFF.  

A urgência de se construir metodologias inclusivas, seguras e acolhedoras é 

fundamental para garantir uma educação voltada para os direitos humanos e a 

autopreservação individual, bem como pode favores o combate às violências sofridas 

por jovens tanto nos ambientes privados, como a família, ou em ambientes públicos, 

como em ônibus, escolas e espaços de trabalho, dentre outros. 

Sendo assim, é certo que como professores e futuros docentes de Sociologia 

para o Ensino Médio nos deparamos constantemente com o exercício de legitimarmos 

nossa disciplina, principalmente no atual contexto político, marcado por avanços dos 

conservadorismos políticos no âmbito educacional.  

“Para o que serve a Sociologia?” essa é a indagação constante recebida nas 

salas de aula. Percebemos o como foi fundamental, através da experiência do Museu 

da Empatia, trabalhar os conceitos dos Marcadores Sociais a partir da vivência e 

cotidiano dos alunos, de forma que fosse palpável a eles, revelando assim que a 

sociologia poderia estar mais próxima da realidade social, não sendo exclusivamente 

abstrata e fora de suas vivências.  
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Contudo, é certo que o conhecimento e resultado adquiridos com a atividade 

desse semestre, aqui explicitada, ultrapassaram as nossas expectativas, como 

idealizadores do projeto; demonstrando que a escola é um espaço de troca, tanto 

conceitual quanto afetiva e que são necessárias iniciativas criativas e inovadoras para 

tratar do tema das discriminações e dos preconceitos presentes no sistema 

educacional brasileiro. 
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