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Resumo: A discussão a respeito do tema gênero aponta nas mais diversas direções. Em 

todas elas é discutido como estes novos modelos, ou a desconstrução dos modelos 

tradicionais de se pensar gênero afetam a compreensão do outro e a construção de 

estereótipos. Neste processo há um movimento de aceitação/rejeição promovido pela 

construção das identidades de grupo. A discussão de gênero se insere neste contexto 

reconhecendo que, por meio da construção de identidades binárias os grupos sociais 

segregam aqueles que por uma variação de comportamento que entra em choque com o 

socialmente estabelecido não se enquadram no modelo de normalidade apresentado nos 

paradigmas tradicionais. Buscaremos analisar de que forma as obras literárias infanto-

juvenis podem contribuir com uma educação livre das amarras dicotômicas da 

heteronormatividade. E na delimitação deste artigo está a escola (através da obra 

literária), que por meio de sua orientação no lidar com os saberes, de construir 

identidades junto com a família e o restante dos contextos social informador e formador, 

na educação infanto-juvenil imprime a ideia de gênero e toda a carga que irá acompanha 

esta discussão. 
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INTRODUZINDO A QUESTÃO 

Falar sobre a sexualidade atrelada ao currículo e o Ensino Fundamental sempre 

foi uma situação muito delicada. A educação tem cedido o espaço curricular destinado a 

esse tema de forma muito reticente e, muitas vezes, contraditória. Dizer que documentos 

educacionais oficiais e referências curriculares deixaram de lado a temática da 

sexualidade não corresponderia efetivamente à verdade, mas dizer que esse assunto é 

tratado de maneira cientificamente acertada pela Educação estaria em desacordo com a 

realidade escolar brasileira. Uma das grandes preocupações e embates dos estudos sobre 

sexualidade sempre foi o de saber que conteúdos serem trabalhados nas escolas, levando 



em conta características como, série e idade dos estudantes, para garantir 

desenvolvimento apropriado a seu nível intelectual e suas necessidades sociais sobre o 

tema. Em relação a isso constatamos uma multiplicidade de pontos de vistas no meio 

educacional e acadêmico. Alguns estudiosos se voltam para a questão da sexualidade 

como uma dimensão do humano, presente em toda a vida, desde o nascimento até a 

morte e, por isso, deve ser tratada em todos os momentos de sua história de 

escolarização, de forma a organizar suas condutas e práticas sexuais moldando seus 

tempos e espaços, ou seja, construindo uma performance sexual; outros acreditam que 

esse assunto nem deva ser tratado na sala de aula por se tratar de uma dimensão 

individual e privada do ser humano, ficando a família responsável por ele; e ainda existe 

quem acredite que a sexualidade deve ser concebida como um dispositivo social, que 

atravessa as barreiras da vida privada e se constitui numa questão de caráter público.  

Com esse panorama inicial, percebe-se que, ao menos preocupação teórica existe 

em torno da sexualidade e da conduta sexual: algumas vezes a ignorando, mas na 

maioria tentando normatizá-la, a sexualidade não escapa de ser objeto de estudo de 

intelectuais da educação, e ao mesmo tempo, seu objeto de trabalho.  

A homossexualidade e outras identidades sexuais, a AIDS e demais DSTs, a 

gravidez e o sexo precoce, além de outros temas (não muitos), entram na lista dos 

escolhidos para serem trabalhados nas escolas, sempre numa perspectiva normativa, 

como podemos inferir desde já, ao considerar a introdução deles nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) definindo-os como possibilidade de intervenção 

educativa de ―orientação sexual.  

O que nos motivou a este trabalho de investigação, então, foi o desejo por saber 

se essa concepção didática é suficiente para preencher todas as lacunas em relação à 

sexualidade de cada faixa etária ou série, como pretende a iniciativa dos PCNs. Entre as 

idéias tratadas pela política curricular atual em relação à sexualidade, o sexo em si, as 

relações afetivas que estão envolvidas com a vida sexual dos estudantes, suas 

preferências sexuais ou sua orientação sexual, raras vezes é colocada em relevância; 

acredita-se com a orientação sexual que os estudantes estão inseridos em 

comportamentos sexuais padronizados e que raramente se desviam deles, e quando se 

percebe alguma característica desse desvio, ele é ignorado ou normatizado.  

Dessa forma, essa reflexão impõe uma premissa e um problema: ―além de a 

escola ignorar muitas das particularidades da sexualidade humana também as 



descredibiliza, tanto as ocultando quanto as apontando. Para dar conta de conhecer as 

formas como a escola ignora, descredibiliza e oculta as muitas facetas da sexualidade, 

nos detemos ao estudo da homossexualidade e das identidades sexuais não-

heteronormativas enquanto constituinte desse grupo que, atrelado à problemática que 

destacamos aqui, é sentida como identidade excluída.  

Na perspectiva de discutir sobre a forma de elementos político-pedagógicos 

perpetuarem a exclusão do tema da sexualidade além das questões que ela comporta 

como apresentamos na problemática anteriormente, perguntamo-nos sobre a gênese 

dessa exclusão. Os professores enxergam a necessidade de tratar pedagogicamente a 

sexualidade? Sob quais bases teóricas? Qual a relação desses elementos com os 

discursos de professores e profissionais da educação? Até que ponto os valores pessoais 

dos professores interferem na Educação? Qual a relação entre representação e relações 

de poder de professores homossexuais? Que perspectiva se tem diante da 

homossexualidade docente: respeito ou tolerância? Seguindo a linha de pensamento 

definida por tais questionamentos foi que buscamos conhecer as lacunas não 

compreendidas na perspectiva dos PCNs para o ensino sobre a sexualidade e o que se 

deve levar em consideração na formação de professores quando se pretende trabalhar 

numa visão progressista de orientação sexual.  

 

PANORAMA TEÓRICO DA DIVERSIDADE SEXUAL  

 

Erroneamente, entretanto, convencionou-se constituir tais fundamentos em 

diretrizes, sob às quais os educadores não correriam o risco de estar em desacordo com 

a evolução justa e progressista da sociedade. Fundamentalmente, o conhecimento 

necessário a uma educação que correspondesse aos interesses da comunidade escolar 

ganhou contornos quando se instituíram os PCNs, um documento há muito exigido pela 

comunidade docente brasileira; mas, algumas questões caem sobre a situação da 

suficiência e da legitimidade dessas bases.  

Incluir a temática da homossexualidade, como diz Mello, Grossi e Uziel (2009), 

no ambiente escolar tem o poder de contribuir para, além de outros fatores, a aceitação 

social das famílias compostas por pessoas homossexuais, solteiras ou em situação de 

conjugalidade; essa percepção por si só, não garante, mesmo divulgada em ambiente 

acadêmico, que se cumpram tais idéias. Há que se institucionalizar uma compreensão 



curricular voltada para suprir essa necessidade que se configura extremamente 

necessária. Pensando nisso, nos debruçamos sobre as fontes de referencias teóricas, 

curriculares e legais acessíveis a profissionais da Educação que tratam desse tema. Se 

inferirmos sobre as consequências de uma educação com ênfase na sexualidade vista em 

sua diversidade, nos questionamos se as referencias estudadas por nós, são próprias para 

se tratar suficientemente do tema da sexualidade como exige a sociedade atual. 

Constatamos que as colocações de Mello, Grossi e Uziel (2009) ilustram o 

panorama da homossexualidade em documentos oficiais que norteiam as práticas 

educativas no país (no caso, os PCNs), que sintetiza a perspectiva curricular para o 

Brasil, ainda assim se configurando como insuficiente, como coloca os autores 

propondo a extensão de trabalhar o tema da diversidade e da homossexualidade para 

disciplinas como sociologia e filosofia além dos termos propostos pelos PCNs, 

visivelmente limitados. Seguramente se percebe que a abordagem reduzida sobre a 

homossexualidade a critérios clínicos e de prevenção não se traduz como suficiente.  

Saindo do campo da institucionalização legal e curricular uma das preocupações 

mais citadas quando se estuda a diversidade sexual no patamar da escolaridade, está 

assentada na percepção que os profissionais da educação tem acerca desse tema. Essa 

percepção é explicitada quando eles expõem seus conceitos, valores, perspectivas, 

pensamentos pessoais etc. sobre a diversidade sexual. Isso implica que levar a cabo uma 

educação voltada à diversidade sexual sem levar em conta esse conjunto de reflexões 

feitas pelos profissionais não garante de forma alguma que tal perspectiva de educação 

vá se concretizar, já que boa parte dos profissionais tem esses conceitos, valores e 

perspectivas como norte para seu trabalho pedagógico.  

Respeitar consolida outro tipo de relação de poder. Para a diversidade sexual 

como um todo, e para as homossexualidades, particularmente, ser respeitado se constitui 

como o mecanismo de emergência reivindicado pelos grupos de emancipação sexual do 

mundo inteiro. A característica mais marcante de uma identidade, quando respeitada, é 

o fato de poder se expressar sem correr o risco de ser analisada, colocada a prova, 

medida, avaliada, diminuída. Infelizmente essa – a expressão – não é a conduta da 

maioria dos homossexuais do Brasil.  

 

 



A DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO E DIVERSIDADE EM SALA DE AULA  

 

A complexidade de elementos trazidos pela escola na formação de mentalidades 

é de suma importância para que possamos entender os limites que a escola tem como 

contribuidora da discussão na matriz comportamental que é a infância e na 

operacionalidade destas potencialidades na juventude e em plenitude na vida adulta. A 

escola é o espaço de discussão livre (liberdade vigiada por modelos) dos mais variados 

temas necessários para a básica compreensão do mundo pelos alunos. É no espaço da 

escola que de discute sexualidade, preconceito, valores, com certo distanciamento da 

família e consequentemente dosando o ― entretanto junto com a educação familiar nos 

mais diferentes temas. Ou seja, uma escola vai discutir mais livremente temas 

considerados tabus em uma dada família (seja por razões religiosas, culturais das mas 

diversas formas, ou mesmo pelo conservadorismo que marque uma dada região onde a 

escola e a família esta inserida), equilibrando a discussão dos temas entre escola, família 

e sociedade. Este papel também está reconhecido como importante no tocante à inserção 

de temas que não são comumente discutidos nos demais espaços educativos que o 

indivíduo em idade escolar vem a frequentar.  

Além de saberes a educação formal também contribui para a construção de 

discursos que viabilizam ou inviabilizam a possibilidade de mudança de mentalidades. 

A escola perpetua dados conservadorismo, ou pode catalisar a discussão que venha 

trazer mudanças significativas na produção de discursos. Por esta razão que a escola é 

espaço fundamental para que se discuta gênero, em todas as suas possibilidades. É o 

espaço onde é possível que as mais diversas identidades interajam e discutam, é o 

espaço, quer voluntaria quer involuntariamente o gênero é discutido. Temas como o 

determinismo biológico são tratados inconscientemente, quando estes tem um papel 

fundamental na construção da compreensão dos papeis sócias dos gêneros. Discutir 

corpo sem discutir gênero produz o binarismo simplista trazido pelo determinismo. O 

livro didático, por meio das representações do homem e da mulher estanques em sua 

sexualidade por meio da representação de traços como as genitais órgãos reprodutores 

diversos, aptidões físicas predeterminadas, é também reprodutor dos discursos do 

binarismo, que não reconhece a flexibilidade da construção da identidade de gênero. 

Mas o que vem a ser identidade? Para Sandra Pesavento, ―Enquanto representação 

social, a identidade é uma construção simbólica de sentido, que organiza um sistema 



compreensivo a partir da idéia de pertencimento. A identidade é uma construção 

imaginaria (...) do indivíduo frente a uma coletividade, e estabelece a diferença. ( p. 89, 

2008). É este caminhar em direção a um dado modelo, por meio de identificação, que 

percorremos no ambiente escolar, por meio do trabalho com livros didáticos, por meio 

da construção do conceito de família como a matriz determinada pela união de um 

homem e uma mulher, por meio do estímulo ao relacionamento heterossexual e o 

desestimulo ao homossexualismo que seja pelo silêncio, quer seja pela reafirmação dos 

modelos tradicionais de compreensão de identidade de gênero e afetividade. Aí também 

repousa um desafio: como tratar um tema que por vezes a criança e o adolescente já 

possuem uma carga valorativa trazida da família e dos grupos sociais a que pertencem? 

Como discutir o tema da flexibilização das fronteiras em uma escola sem que esta seja 

penalizada juridicamente pelos pais? São desafios que acompanham uma nova posição 

dos educadores que por vezes se omitem em contra pontuar o discurso em uma dada 

dose que não provoque rupturas entre o interesse da escola e o interesse dos pais em sua 

matriz valorativa. Entender, no ambiente escolar que a ideia de masculino e feminino é 

uma construção, exige dos professores a desconstrução porque ― O gênero procura 

resgatar o caráter histórico e cultural dos diferentes significados masculinos e femininos 

presentes nessa sociedade. (Aquino, p. 119, 1997). Discutir gênero e não sexo, ganhar o 

espaço do binarismo e com isso alargas o campo de discussão. As imagens mais 

singelas também autorizam a cristalização de conceitos como os papeis comumente 

relacionados a um dado gênero. Assim Aquino coloca:  

As mulheres passam a ser geralmente associadas a 
atividades como alimentação, maternidade, cuidada e 
educação, enquanto os homens são costumeiramente 
vistos como provedores e relacionados ao uso do poder. 
Criam-se, assim, vários estereótipos sobre homens e 
mulheres e, como decorrência, sobre as atividades 
masculinas e femininas: agressivos, militaristas e 
racionais para os primeiros; doces, relacionais e afetivas 
para as segundas. (Aquino, pág. 122,1997).  

 
Um novo ponto a ser discutido é o bulling como ato de violência contra o 

diferente. O espaço escolar passa a delimitar um ambiente onde, por ausência da família 

e de olhares mais atentos os alunos sofrem agressões pelas mais diferentes razões. 

Dentre elas, por se caracterizarem como não pertencentes à identidade masculina ou 

feminina, e por isso excluídos. A exclusão no campo escolar é algo comum, quer seja 

pela dificuldade de fuga para outros ambientes de aceitação e participação, quer seja 



pela claustrofóbica perseguição promovida em um ambiente onde o horário de entrada e 

de saída são regulados, e nem sempre há uma relação comunicativa entre os gestores 

das escolas e seus alunos, impedindo que denuncias e queixas sejam devidamente 

esclarecidas. A dimensão social da escola permite que haja este tipo de exclusão, como 

coloca Aquino:  

Existem dimensões nas relações escolares que remetem 
à exclusão. A exclusão pode se referir à distinção, 
restrição e preferência baseada na raça, cor, ascendência 
e origem nacional ou étnica. (Aquino, pág. 120,1997). 

Mas aceitar a agressão, negar a existência do eu para que a predominância do 

outro dominador tem sido a regra dos casos? Nem sempre. O inconsciente em Foucault 

levaram a certos indivíduos e grupos de indivíduos que sofreram agressões a se 

identificarem como excluídos e não se excluírem, em um movimento de aproximação 

facilmente percebidos nas escolas hoje em dia. Estes não concederam aos dominadores 

autoritários o poder de negar a sua existência. Um ponto debatido pelos teóricos de 

Queer, é que um discurso de segregação não melhora nem avança para uma 

desconstrução favorável para o fim da exclusão das diferentes manifestações de gênero. 

Este discurso ao mesmo tempo em que colocar o heterossexualíssimo como referencia 

para que se coloque o homossexualismo no plano da existência e da discussão é dar ao 

outro o lugar de dominador. Quando em um discurso de sobrevivência comum a certos 

segmentos auto proclamados como minorias reconhece uma hierarquia, ou mesmo uma 

situação de subserviência está, por meio do discurso, revigorando e perpetuando o lugar 

social construído para si e para o outro. É reafirmar o binarismo em sua resistência. 

Onde a discussão do bulling e da postura segregacionista se entrelaçam? No fato de que 

elas se retroalimentam. Assim Lopes Louro, coloca que:  

Butler, como outros teóricos queer, volta sua critica e sua 
argumentação para a oposição binária 
heterossexual/homossexual, esses teóricos afirmam que a 
oposição preside não apenas os discursos homofobicos, 
mas continua presente também nos discursos favoráveis a 
homossexualidade. Seja para defender a integração dos/as 
homossexuais, seja para reivindicar uma espécie ou uma 
comunidade em separado, seja para considerar a 

sexualidade como originalmente ―natural‖, seja para 

considera-la como socialmente construída, este discurso 



não escapam da referencia a heterossexualidade como 
norma. ( Um Corpo Estranho, p. 45)  
 

A segregação quer pregada silenciosamente como política de sobrevivência dos 

diferentes indivíduos exercentes e identificados com o gênero diferente, se coloca na 

posição de alvo, como judeus reunidos em um gueto que os identificam. Segregar é 

resistir com subserviência, e por esta razão permite que as diferenças sejam reafirmadas, 

e com ela a violência que está em ebulição junto com a exclusão. A respeito da teoria 

Queer, podemos dizer que sua denominação está ligada ao uso pejorativo da expressão 

que significa ridículo, diferente, anormal, e segundo Guacira Lopes Louro:  

 

― Com toda a sua carga de estranheza e de deboche, é 
assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais 
precisamente para caracterizar sua perspectiva de oposição e de 
contestação. Para este grupo queer significa colocar-se contra a 
normalização, venha ela de onde vier. (Louro p. 38, in Um 
Corpo estranho – Ensaios sobre a sexualidade e Teoria Queer) 

Para os teóricos queer, a desconstrução das binaridade ligada a ideia de gênero é 

o meio pelo qual se questiona os discursos culturais a respeito do tema. Assim diz 

Lopes louro:  

Para os teóricos/as queer, a oposição 
heterossexualidade/homossexualidade onipresente na cultura 
ocidental moderna – poderia ser efetivamente criticada e 
abalada por meio de procedimentos desconstrutivos. (Op Cit. p. 
43)  

Para tanto, o professor em sala de aula, por meio do conhecimento das 

discussões de gênero, pode orientar os debates, por meio de analises criticas das 

posturas pessoais dos alunos com relação aos mais diferentes temas tratados. Uma vez 

percebida a oportunidade, dentro de cada contexto de trabalhar a ideia de gênero, a 

abordagem não será chocante. 

Trabalhar a ideia de corpo em biologia e de como este corpo repercute na 

concepção que preestabelecemos para o gênero esperado para cada corpo. Na literatura, 

as nuances que lidam com a diversidade de gêneros, pode ser trabalhada, trazendo a 

erudição da literatura para a discussão. Na história a invenção do homossexualismo 

pode ser abordado de uma maneira tal que abra o dialogo com os alunos para que esta 

perspectiva de desigualdade sem distancias possa ser percebida.  

Os parâmetros curriculares nacionais não foram omisso quando trataram da 

questão. No seu volume 10, que trata da pluralidade cultural e orientação sexual, o tema 



do gênero como construção social é tratado abertamente, deixando claro que no 

currículo existe espaço para a discussão. Assim está colocado nos PCNs:  

 

(...) Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, no 
conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das noções de 
―masculino e ― feminino como construção social (...). (PCNs, 
pág. 144, 1997).  
 

Ou seja, a discussão já está travada em todas as frentes, desde os parâmetros 

curriculares até mesmo da necessidade social frente a mudanças emergentes e que irão 

mudar a representação social sobre o tema. Continuando com o papel que lhe é devido 

os PCNs também alertam sobre as relações de poder intrínsecas na ideia de gênero e de 

como os diversos gêneros se relacionam. A ideia de autoritarismo, de perpetuação de 

uma dada hierarquia entre os gêneros esta explicita no texto dos PCNs. Assim diz o 

texto:  

A discussão sobre relações de gêneros tem como objetivo 
combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões 
de conduta estabelecidos para homens e mulheres e apontar 
para sua transformação. (PCNs, pág. 144, 1997). 

 

O papel do professor na desconstrução dos paradigmas tradicionais estão 

também dentro do currículo, por meio dos padrões nacionais para o currículo. 

Desconstruir em sala de aula por meio da educação é uma política pública positivada no 

texto dos PCNs, tamanha é a relevância do papel do professor na instigação e orientação 

do debate.  

(...) Nessas situações o professor, estando atento, pode intervir 
de modo a combater as discriminações e questionar os 
estereótipos associados ao gênero. (...). (PCNs, pág. 144, 1997). 

Esta claro que o tema GÊNERO tem espaço fundamental nas práticas 

pedagógicas, e não deve ser ignorado em sala de aula. O espaço da sala de aula e da 

escola deve potencializar a discussão em sala de aula em direção ao esclarecimento 

diante do diversificado conjunto de representações e práticas de gênero no meio social. 

Na atualidade a discussão acerca do novo conceito de família, que ultrapassa a ideia de 

homem e mulher, e passa a ter formatos diversos como, por exemplo, dois homens, ou 

duas mulheres, ou um travesti e um homem, ou mesmo um transexual e um homem ou 

mulher, está formando uma geração que se aproxima de um tempo onde, ao tratar da 

família de alunos em sala de aula, haverá casos em que os pais serão do mesmo gênero, 



ou seja, pais homossexuais. Quer seja pela adoção quer seja pelas novas técnicas de 

reprodução que a ciência proporciona. E isso deve ser discutido agora. O contexto desta 

discussão é saber que o conceito de fronteira de gênero não é algo estanque, ou seja, não 

há um gênero fixo para toda uma existência de uma dada pessoa. Nesta medida é 

naturalmente possível que uma dada pessoa possa passear durante a sua vida pelas mais 

diversas representações de si mesma, nos mais variados papeis sociais. Esta 

flexibilidade é um ponto crucial a tratar na juventude onde a identidade está em plena 

formação, e a sala de aula é o meio pelo qual estas escolhas são aspergidas de 

discussões que devem ser dirigidas pelo conhecimento. Assim ainda dentro do contexto, 

a teoria queer, nas palavras de Guacira Lopes, enuncia as necessidades de discussão e 

desconstrução em sala de aula:  

Dentro desse quadro, a polarização heterossexual/homossexual 
seria questionada. Analisada a mútua dependência dos pólos, 
estariam colocadas em xeque a naturalização e a superioridade 
da heterossexualidade. O combate à homofobia-uma meta 
importante- precisaria avançar. Para uma pedagogia e um 
currículo queer, não seria suficiente denunciar a negação e o 
submetimento dos/as homossexuais, e sim desconstruir o 
processo pelo qual alguns sujeitos se tornam normalizados e 
outros marginalizados, tornando evidente a 
heteronormatividade, demonstrando o quanto é necessária a 
constante reiteração das normas sociais regulatórias, a fim de 
garantir a identidade sexual legitimada. Analisar as estratégias-
públicas e privadas, dramáticas ou discretas-que são 
mobilizadas, coletiva e individualmente, para vencer o medo e a 
atração das identidades desviantes e para recuperar uma suposta 
estabilidade no interior da identidade-padrão. (2004, p. 49) 

 

Lendo este processo por meio de Foucault, percebemos que as micro relações de 

poder encontradas na construção este discurso heteronormativo pode estabelecer a 

necessidade de resistir e com isso negar que o poder até então exercido pela exclusão 

seja negado. É um processo que pode ser lido tanto pela dialética do conflito, e assim 

identificarmos as relações de poder e dominação, que fica evidente que a reafirmação do 

binarismo para discutir gênero retroalimenta este discurso. Sobre esta dominação trata 

Foucault:  

Nas relações humanas, há todo um feixe de relações de poder, 
que podem se exercer entre os indivíduos, nos seio de uma 
família, em uma relação pedagógica, no corpo político. Essa 
análise das relações de poder constitui um campo extremamente 
complexo. Encontra, às vezes, o que podemos chamar fatos, ou 
estado de dominação, nos quais as relações de poder, em lugar 



de serem móveis e de permitir aos diferentes parceiros uma 
estratégia que as modifique, encontram-se bloqueadas e fixas. 
Quando um indivíduo ou um grupo social consegue bloquear 
um campo de relações de poder, a torna-los imóveis e fixas e a 
impedir uma reversibilidade do movimento... estamos diante do 
que se pode chamar de estado de dominação. (Foucault, in 
ALVAREZ & SCAVONE, 2006 p. 131)  

 

Considerações finais  

 

Avaliando a importância de uma discussão plural, onde o conceito de gênero é 

discutido em sala de aula, e que nesse processo as resistências são postam em xeque, e 

desconstruídas imagens preconcebidas do diferente, este trabalho aponta para a 

importância de amadurecer a discussão da diversidade de comportamentos na 

construção da identidade como algo sem fronteiras fixas. Desconstruir a 

heteronormatividade, e o binarismo são pontos importantes para que novos paradigmas 

sejam construídos e com isso a ideia do outro enquanto construtor do eu possa ser 

reinterpretada em favor da diversidade. A apresentação da discussão de gênero em uma 

perspectiva pedagógica contempla os modelos presentes e futuros se tais práticas 

pedagógicas forem transportadas para a sala de aula. Fica evidente a importância do 

papel do professor como catalizador e potencialzador da discussão sobre a diversidade e 

o plural, onde a conflituosidade evidencia uma relação de poder marcada pela 

submissão. 
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