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1- Gênero: construindo conceitos 

 

 As palavras têm diversos significados e os conceitos têm história. O conceito de 

gênero está intimamente atrelado a história do movimento feminista, em suas lutas políticas e 

sociais pelos direitos das mulheres e pelo fim da desigualdade social e culturalmente 

construída entre os sexos. Embora originalmente seja um termo advindo da linguística, e, 

posteriormente incorporado pela sexologia; é a partir da década de 1970 que o gênero surge 

como categoria central no campo dos estudos feministas, com o objetivo de questionar a 

histórica subordinação das mulheres aos homens, ora justificada por determinismos 

biológicos, problematizando as representações acerca do feminino e masculino e a 

valorização de ditas características destes em função daquelas. 

 Todavia, de difícil compreensão, o conceito de gênero tem sido constantemente 

confundido com sexo. Torna-se importante demarcar esta diferença, considerando que 

enquanto sexo estaria ligado aos aspectos biológicos e anatômicos do corpo, o conceito de 

gênero refere-se a construção cultural e social de papéis sexuais, conjunto de representações 

constituídas a partir da diferença biológica do sexo .Porém, esse dualismo sexo/gênero tem 

sido problematizado por feministas pós estruturalistas que afirmam ser o corpo também uma 

construção social e cultural. (CARVALHO & RABAY, 2015). 

  Em nossa sociedade têm-se reproduzido noções essencialistas e a-históricas de ser 

homem ou mulher, imputando-lhe diferenciadas características que devem orientar suas 

formas de agir, de sentir e pensar, como se fossem traços universais, pré-determinados pelo 

seu sexo. Segundo Meyer (2013), estamos sempre operando a partir de uma identidade 

normatizada, sendo essa norma androcêntrica e eurocentrista que torna a diferença negativa e 

inferioriza meninas e mulheres.  

 A forma de organização das relações de gênero constroem e potencializam 

desigualdades. Entender que essas relações, assim como a normalidade e a diferença são 

produzidas socialmente, nos permite compreender que a naturalização dos modos de ser 
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homem ou mulher respondem a manutenção de relações de poder, que legitimam e reafirmam 

a dominação masculina.  

 Contudo, existem diversos e conflitantes modos de definir e vivenciar feminilidades e 

masculinidades. A problematização da construção social dos gêneros dá ênfase a pluralidade 

de processos e práticas por meio das quais a cultura constrói e diferencia homens e mulheres. 

(MEYER, 2013). 

  Os sujeitos aprendem desde a mais tenra idade a ocupar e reconhecer seus lugares 

sociais. Problematizar a produção das normas e diferença, e de seus efeitos de poder é 

fundamental na transformação social. A instituição escolar pode ser um espaço questionador 

das normas e extremamente importante no enfrentamento as desigualdades sociais, embora 

não seja esse o papel que tem tradicionalmente assumido. 

 

2- A construção das desigualdades de gênero no espaço escolar 

As instituições escolares têm historicamente servido a normatização das relações de 

poder, transformando-se em um lugar de disciplinarização e moralização dos sujeitos e 

saberes. A escola é um dos principais espaços de representação e normatização de 

masculinidades e feminilidades. Segundo Louro (2014), essa instituição delimita espaços, 

produz desigualdades e tem servido como local de separação dos sujeitos, afirmando o lugar 

de cada um, o que meninas e meninos podem ou não podem fazer, como devem agir, sentir ou 

pensar. A cristalização dos preconceitos de gênero perpassam os discursos e práticas do 

cotidiano escolar, materiais didáticos, currículos e processos de avaliação, legitimando a 

naturalização das diferenças sociais.  

Gestos, movimentos e sentidos são produzidos no espaço escolar e 

incorporados por meninos e meninas, tornam-se parte de seus corpos. Ali se 

aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir a falar e a calar; se aprende a 

preferir. […] E todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas 

confirmam e também produzem diferença. Evidentemente os sujeitos não 

são passivos receptores de imposições externas. Ativamente eles se 

envolvem e são envolvidos nessas aprendizagens – reagem, respondem 

recusam ou assumem inteiramente. (LOURO, 2014, p. 65). 

 

 Diversos podem ser os exemplos dos processos de engendramento do espaço e praticas 

escolares: a expectativa dos professores e professoras sobre um vir a ser mais docilizado e 

comportado das meninas, e de um comportamento mais expansivo e agressivo, que favorece, 

inclusive, a construção de masculinidades violentas; o aprendizado da separação no espaço 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



3 

 

escolar, através do qual meninos e meninas aprendem a separar-se em jogos e brincadeiras, 

nos quais os meninos costumam circular livremente em suas ações pelos pátios e quadras das 

escolas, ao passo que as meninas, muitas vezes se conformam com a perda desses espaços, 

reclusas em salas de aula.(AUAD, 2005). 

 Apesar da importância de inserir na escola o debate das questões de gênero, que 

promovam o diálogo e problematizem o processo de naturalização das diferenças e 

desigualdades entre os sexos, o que temos vivenciado é um movimento de grande retrocesso, 

onde setores tradicionais e reacionários de nossa sociedade tem garantido a retirada do termo  

do debate sobre “gênero” de diversos documentos base para construção de politicas públicas e 

elaboração de projetos políticos pedagógicos e planos de curso, a exemplo dos planos 

municipais de educação. 

 Sabendo que a escola é um espaço privilegiado de convívio social, que pode 

possibilitar vivências libertadoras que questionem as injustiças e desigualdades de nossa 

sociedade, precisamos garantir a inserção de projetos e práticas pedagógicas que questionem 

as formas de organização social vigente e suas consequências. A instituição educacional deve 

ser um local de promoção da equidade entre os sexos e de questionamento dos estereótipos de 

gênero.  

 Destacaremos aqui a ferramenta metodológica das oficinas psicossociais que podem 

ser desenvolvidas por profissionais de Psicologia e Serviço Social que atuam nos espaços 

escolares e utilizadas no enfrentamento as diversas problemáticas de gênero no contexto 

educacional, na formação cidadã, na desnaturalização das desigualdades aqui apontadas e na 

valorização da pluralidade e diversidade dos sujeitos escolares. 

 

3- A atuação do assistente social e do psicólogo na escola 

 

O acesso ao direito educacional está previsto nas legislações brasileiras desde a mais 

tenra idade, sendo nos primeiros anos de vida que a criança ingressa nas unidades de ensino. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nº 8.069/1990, meninos e meninas 

são sujeitos de direitos que estão em desenvolvimento e que possuem seus direitos 

resguardados pela família, pelo Estado e pela sociedade. 

A escola é um campo multifacetado das expressões da questão social, a qual os 

educandos e educandas, ao mesmo tempo em que trazem suas vivências, constroem 

conhecimentos e desenvolvem saberes. Diante da diversidade que se apresenta na escola, esta 
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necessita de outros profissionais, para além do corpo docente, que possam auxiliar no 

processo ensino-aprendizagem. 

Neste trabalho, destacamos a atuação do/a assistente social e do/a psicólogo/a como 

profissionais da educação que exercem suas atribuições com a finalidade de atender as 

necessidades que se apresentam nas dimensões: cognitiva, afetiva e social. Sendo que tal 

atuação surge das demandas que perpassam a comunidade escolar, como: exploração sexual, 

trabalho infantil, violência doméstica, desnutrição, abandono, negligência, drogadição, 

indisciplina, dentre outros. 

Em face desse contexto, a ação do/a assistente social, sobressai na socialização das 

informações que viabilizem direitos, na parceria família e escola, na execução de oficinas, 

rodas de conversa, escuta, visitas domiciliares e outras técnicas que trabalhem com estudantes 

seus direitos e deveres enquanto cidadãos. O estímulo e a efetivação de assembleias escolares 

e órgãos colegiados, a realização de seminários, encontros e palestras que atendem às 

necessidades da comunidade escolar. (FRACASSI, 2014).   

Conforme o pensamento de Santos, Marques e Santana (2015) a prática do/a 

assistente social escolar está voltada para a emancipação social e política dos indivíduos. Com 

a finalidade de construir e a socializar conhecimentos que contribuam na formação de 

cidadãos conscientes e sensibilizados de seus direitos e deveres. O/a assistente social possui a 

capacidade de atuar frente às diversas expressões da questão social, capacitado a realizar uma 

leitura crítica da realidade e a intervir diante da conjuntura que está inserido. 

Neste sentido, tanto o/a assistente social como o/a profissional de psicologia almejam 

identificar as necessidades para além do que está sendo posto e apreender sobre as questões 

que interferem no processo de ensino-aprendizagem do aprendente, realizando a relação com 

o contexto familiar e comunitário onde o discente está inserido, com o objetivo de garantir 

efetivamente o direito à educação. (SANTOS, MARQUES E SANTANA, 2015). 

Ressaltamos que os/as profissionais precisam agir coletivamente, já que isolado 

ninguém resolverá o emaranhado de problemáticas que surgem no dia a dia da escola, pois as 

expressões da questão social perpassam diversas áreas e são questões estruturais, de várias 

ordens: social, econômica, política, cultural e psicológica. Urgindo a necessidade de andar em 

conjunto, docentes, diretores, famílias e demais educadores. Cada ator tem sua importância 

neste corpo denominado escola, sendo que cada membro contribuir de maneira significativa 

neste processo educativo de formar cidadãos mais conscientes e críticos na sociedade. 
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A interdisciplinaridade propicia a construção de novos conhecimentos e desperta 

novos olhares que podem auxiliar no processo ensino aprendizagem, superando saberes 

fragmentados, a escola apenas como espaço de transmissão de conhecimentos e possibilitando 

o diálogo que busca a compreensão da realidade a qual estamos inseridos, como também sua 

transformação. 

O trabalho materializado por assistentes sociais e psicólogos/as não se confunde ao 

dos/as professores/as. Já que a dimensão socioeducativa de suas ações e contribuições, tem se 

voltado a fortalecer as redes de sociabilidade, ao acesso de serviços sociais, ao 

reconhecimento e a viabilização dos direitos sociais e humanos. Haja vista a inscrição destes 

profissionais na organização do trabalho coletivo que não tem sobreposto a de nenhum outro 

educador, uma vez que a interface entre a política educacional com outras políticas públicas 

tem, historicamente, movida o reconhecimento da carência de uma atuação teórica e 

tecnicamente diferenciada daquelas exercidas pelos professores e profissionais da educação 

de um modo em geral. (SANTOS, 2012). 

Em pesquisa realizada por Santos, Marques e Santana (2015) as atividades 

desenvolvidas pelos assistentes sociais perpassam: a pesquisa de natureza socioeconômica e 

familiar; a elaboração e execução de programas de orientação da família; a prevenção da 

evasão escolar; o rendimento e a formação para o exercício a cidadania; a participação em 

equipe multidisciplinar; a participação na elaboração de projetos que buscam prevenir a 

violência, o uso de drogas e o alcoolismo; prestar esclarecimentos e informações sobre 

doenças infectocontagiosas; articulação com instituições públicas, privadas, assistenciais e 

organizações comunitárias locais, encaminhamento de pais e alunos para atendimento de suas 

necessidades; realização de visitas domiciliares e institucionais; elaboração desenvolvimento 

de programas específicos nas escolas onde existam classes especiais. 

No que diz respeito à atuação do psicólogo escolar, ressaltamos as atividades 

direcionadas aos estudantes, educadores e a comunidade, fazendo parceria com a coordenação 

da escola, familiares e profissionais que acompanham os discentes para além dos muros da 

unidade de ensino. A partir de uma visão sistêmica, atua em duas vertentes: a preventiva e a 

que requer ajustes ou mudanças. Contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, humano e 

social de toda a comunidade escolar. (CASSINS, 2007). 

São atribuições dos profissionais de psicologia a promoção da motivação nos 

estudantes, a provimento de orientações em grupos ou individuais, o reforço de habilidades 

positivas, a atuação na resolução de conflitos, a avaliação das necessidades específicas de 
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aprendizagem, a construção de estratégias de prevenção ao bullying e outras formas de 

violência, encaminhamentos a rede de proteção da criança e do adolescente, escuta a pais e 

alunos, dentre outros. 

O psicólogo coopera para momentos de reflexões com a família sobre o papel social 

da escola, dos pais e dos filhos. Dialoga sobre as dificuldades que surgem no percurso escolar 

e em conjunto com os diversos atores propõe possibilidades para o enfrentamento das 

dificuldades. O debate coletivo permite novas ideias e ações que colaborem para uma prática 

compartilhada culminando em melhora na qualidade do processo ensino e aprendizagem. Em 

conversa com os educadores, as (os) psicólogas (os) podem desenvolver ações que forneçam 

uma compreensão dos elementos constituintes do processo ensino e aprendizagem em suas 

dimensões subjetivas e objetivas, coletivas e singulares. (BRASIL, 2013). 

 Ao final salientamos que as equipes interdisciplinares, particularmente neste artigo a 

atuação conjunta de assistentes sociais e psicólogos, podem cooperar para a constante 

melhoria na qualidade e aperfeiçoamento do processo educativo. Sendo que é indispensável 

que a atuação interdisciplinar de todos os atores que compõe a comunidade escolar, uma vez 

que tal intervenção conjunta resultará na qualidade dos serviços educacionais prestados a 

população. 

 

4- Metodologia/ Resultados 

 

Acreditamos ser de suma importância o estudo e a discussão da temática sobre 

gêneroe, haja vista a diversidade e a multiplicidade das questões que se encontram no 

cotidiano escolar. Em tempos de retrocessos nas políticas públicas e aqui particularmente das 

políticas educacionais, é fundamental apresentar propostas de resistência aos ditames 

neoconservadores que atingem as legislações brasileiras. 

Dessa forma, partimos da realidade concreta que estamos inseridos, realizando uma 

análise de conjuntura, estudo do Projeto Político Pedagógico da escola, leitura de artigos 

científicos e trabalhos de conclusão de cursos, bem como a consulta de livros que discutem as 

temáticas: gênero e sexualidade na escola, para pensar e executar oficinas psicossociais sobre 

o assunto. 

 Enfatizamos como passos para construção das oficinas o levantamento bibliográfico 

acerca da discussão de gênero na educação infantil e no ensino fundamental já que a revisão 

da bibliografia constitui-se como um relevante mecanismo de aprendizado para a construção 

da pesquisa. De acordo com Gil (2008) a vantagem da pesquisa bibliográfica resulta no fato 
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desta possibilitar ao investigador a cobertura do fenômeno diante de vários enfoques. 

Outro passo importante foi à pesquisa documental feita nos documentos da escola e 

nas instruções normativas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa-PB que teve o 

objetivo de conhecer o contexto escolar e as orientações para o corpo discente e docente, já 

que antes de intervir e promover a discussão para a temática em tela se faz necessário o 

conhecimento e análise dos documentos que orientam a proposta pedagógica da escola. 

Nos termos de Gil (2008) a pesquisa documental segue as mesmas ações da pesquisa 

bibliográfica, a única diferença encontra-se no fato da pesquisa documental versar de dados 

ainda não estudados ou que podem ser redimensionados de acordo com os objetivos da 

pesquisa. 

    Consideramos para a construção das oficinas os discursos dos educadores e 

educandos sobre gênero e sexualidade que se na observação destes atores no cotidiano na 

escola. Conforme o pensamento de Marconi e Lakatos (2003) a observação pode ser 

entendida como uma técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos para obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consistindo apenas em ver e ouvir, contudo em 

examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. Godoy (1995) diz que o pesquisador  

vai buscando capturar a problemática a partir dos sujeitos envolvidos, sendo de suma 

importância a compreensão desses atores a respeito das temáticas de gênero e sexualidade. 

A escolha das técnicas utilizadas nas oficinas leva em consideração a faixa 

etária das crianças e adolescentes e o ano que estão cursando, como também as demandas que 

se apresentam as profissionais de serviço social e psicologia na escola. Para a materialização 

das oficinas fizemos uso de técnicas que incentivem a participação e o protagonismo dos 

meninos e meninas, por meio de dinâmicas de grupo, vivências, rodas de conversa, debates, 

exibição de vídeos, músicas, uso de bonecos, dentre outros recursos. 

Para melhor entendimento dos recursos utilizados em cada turma, 

apresentamos os recursos metodológicos através de quadro temático: 

 

Quadro 1: Gênero e Sexualidade 

Educação infantil (Pré I 

e Pré II) 

Uso de boneco e boneca; 

Contação de história: O homem não chora; 

Roda de conversa; 

Ficha de leitura. 

1º anos Leitura do livro: Pipo e Fifi 
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Exibição de vídeo sobre o tema abuso infantil; 

Discussão sobre os cuidados com o corpo e as partes íntimas; 

Ficha de leitura. 

2º anos Roda de conversa; 

Leitura do livro: Pipo e Fifi 

Dinâmica do “Toque do não x Toque do sim” 

Desenho. 

3º anos Contação de história: “Ceci e o vestido de Max”; 

Dinâmica dos papéis sociais; 

Exibição do vídeo: o desafio da igualdade; 

Atividade escrita e interpretativa. 

4º anos Contação de história: “Malala”; 

Redação sobre o assunto “gênero e sexualidade”; 

Produção de desenhos. 

5º anos Contação de história: “Malala”; 

Notícias jornalísticas sobre violência contra a mulher e LGBT´s; 

Redação sobre o assunto “gênero e sexualidade”. 

 

Fonte: autoras do artigo. 

 

De modo abrangente tivemos a oportunidade na materialização das oficinas, de  

conhecer a história de vida das meninas e meninos que fazem parte da unidade de ensino, suas 

vivências e inquietações. O que nos proporcionou informações relevantes para a compreensão 

da realidade da criança e adolescente em sua conjuntura familiar e social, como também da 

intervenção junto a estes sobre os temas. Considerando que, garotas e garotos que tem suas 

histórias marcadas por contextos de violência, desigualdade, vulnerabilidade e risco social, 

podem apresentar dificuldades na aprendizagem, que precisam ser trabalhadas e 

ressignificadas. Dessa forma apresentadas por turma as descrições e resultados das oficinas: 

 

Educação infantil- Levamos para sala de aula um boneco e uma boneca com o objetivo de 

falarmos sobre as partes do corpo e os cuidamos que devemos ter com as partes íntimas, 

visando discutir formas de prevenção ao abuso infantil. Fomos apontando para cada parte e 

pedindo que as crianças dissessem os nomes das partes indicadas. Este momento foi marcado 
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por bastante interação dos alunos e aprendizado mútuo, já que pudemos explicitar sobre 

formas de enfrentamento ao abuso sexual e o que pode ser feito caso ocorra situações de 

violação de direitos, como: conversar com alguém de nossa confiança, comunicar aos 

professores da escola e ligarmos para o DISK 123 e/ou DISK 100. Ao final sentamos os 

alunos em ciclo com a finalidade de contarmos a história: “O homem não chora”, este 

momento foi muito proveitoso, vimos às crianças curiosas e atentas a cada palavra proferida, 

sendo que após a leitura, fizemos uma roda de conversa para sabermos o que foi entendido 

pelos pequeninos e estes puderam reproduzir na ficha de leitura suas compreensões. 

 

1º anos- Fizemos a leitura através de slides do livro “Pipo e Fifi”, as crianças apresentaram 

atenção nas ilustrações contidas no livro e na história contada, sanaram suas dúvidas sobre as 

partes do corpo e aprenderam como se proteger de situações de violação de direitos. Após a 

contação foi exibido vídeo explicativo sobre o abuso sexual infanto-juvenil, com o objetivo de 

realizarmos a discussão sobre o tema. Algumas crianças relataram que pessoas estranhas já 

tentaram se aproximar delas nas ruas, oferecendo guloseimas, mas que estas não aceitaram, 

nesta oportunidade salientamos que momentos como os citados devem ser informados aos 

pais, responsáveis ou pessoas de confiança.  

 

2º anos- A contação da história “Pipo e Fifi”, foi muito divertida e ao mesmo tempo propiciou 

a vergonha de algumas crianças que ficaram receosas em falar sobre as partes do corpo, mas 

que ao passar do tempo envolveram-se na roda de conversa e puderam sanar suas dúvidas 

sobre o tema. Vestimos aventais da cor vermelha (toque do não) e da cor verde (toque do sim) 

para a realização da dinâmica do “Toque do não x Toque do sim”, trazendo através de placas 

algumas situações, como: falar com pessoas estranhas, aceitar doces de desconhecidos, deixar 

pessoas mal intencionadas tocar nas partes íntimas, abraçar quem a gente ama, brincar com 

colegas, beijar pessoas da família e amigos, dentre outras, os discentes escolhiam uma placa e 

colavam no avental de acordo com seus entendimentos que podiam ocorrer ou não podem 

acontecer, a finalidade foi propiciar um momento de reflexão sobre os riscos que podem 

ocorrer e o que fazer caso sejam ou fossem vítimas de violação de direitos.  

 

3º anos- A contação da história “Ceci e o vestido de Max” foi o dispositivo gerador para a  

discussão acerca das questões de gênero, visto que trata de uma menina que gosta de bola e de 

um menino que se encanta com um vestido cor de rosa. A leitura suscitou o debate sobre 
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brincadeiras e brinquedos de meninos e meninas, bem como sobre cores que são de garotas e 

de garotos. As imagens trazidas no livro propiciaram curiosidade e gargalhadas nos 

educandos, pois Ceci, que não gosta de vestidos, afirma que só vestirá roupa que ganhou da 

avó após o Max. Através da contação fizemos a dinâmica dos papéis sociais, tal dinâmica 

consiste em trazer para turmas várias atividades, como: lavar louça, varrer a casa, cortar o 

cabelo, fazer as unhas, lavar roupa, dentre outras. Separamos o quadro em dois espaços: 

menino e menina, para que os educandos pudessem colocar a placa de acordo com o que 

acreditam ser atribuição do homem ou da mulher na sociedade, a ação gerou polêmica nas 

turmas e bastante participação, notamos que muitos alunos colocaram as atividades no meio 

do quadro, para demostrar que não existem atribuições específicas de homens e mulheres, mas 

que estas foram construídas culturalmente na sociedade. Ao final fizemos uma atividade 

escrita e interpretativa, para que as crianças pudessem apresentar o que foi compreendido na 

oficina. 

 

4º anos- Trouxemos para o debate a história de vida da menina “Malala” que lutou pelo 

acesso ao direito a educação das mulheres. Os discentes ficaram surpresos em saber que a 

história contada, ocorreu de maneira verídica e se impressionaram com a coragem e 

determinação da garota. Pudemos romper com o estereótipo apresentado por alguns alunos e 

alunas da mulher como ser frágil, sempre necessitada de proteção. Pedimos que estes 

reproduzissem por meio de redação ou desenhos a compreensão sobre o tema “gênero e 

violência”. 

 

5º anos- Por meio de notícias de jornais sobre a violência contra mulher e o segmento LGBT, 

fizemos a discussão sobre preconceito, discriminação, diversidade e respeito. Em roda de 

conversa pudemos notar que os alunos apresentam em seus discursos a naturalização da 

violência e a culpabilização das vítimas. O momento de reflexão foi muito participativo e 

produtivo, uma vez que os educandos puderam reelaborar suas convicções e repensar seus 

conceitos, promovendo assim a cultura de paz e do respeito na sociedade. 

 

5- Considerações Finais 

 

Sabemos que o debate de “gênero e sexualidade” não se encerra com o término das 

oficinas, mas que necessita ser constante e aprofundado. Compreendemos que devemos 

pensar e executar novas possibilidades na escola que envolva o debate acerca da violência, 
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preconceito, discriminação, racismo, dentre outros. No intuito de formarmos cidadãos, mais 

críticos, ativos e reflexivos, que possam em meio às diferenças, respeitar a diversidade que 

nos cerca.  

Em termos gerais, avaliamos como positiva as oficinas realizadas, já que propiciamos 

momentos de debate, espaço para escuta dos educandos, dos professores, promoção da leitura 

e da escrita. Diante desse contexto, prosseguimos no estudo da temática e na promoção da 

diversidade, enquanto educadoras que primam pelo respeito e igualdade de gênero. 
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