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Resumo 

 

O presente trabalho aborda o estudo piloto do projeto “Gênero, família e escola: a 

homomaternidade na sala de aula”, que está incluso no projeto guarda-chuva “Vida de 

Mulher: intensificando a busca do conhecimento sobre as mulheres”. Esse estudo piloto 

analisa como a diversidade sexual está sendo tratada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). Para tanto a pesquisa seguiu um delineamento qualitativo, de caráter descritivo e 

exploratório, sendo feita análise de discurso baseada em teorias feministas dos estudos de 

gênero. Foi feita uma análise documental dos PCNs do Ensino Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. Nos dois primeiros, a sexualidade é discutida na seção 

chamada “temas transversais”, tratada como “orientação sexual”. Por orientação sexual 

entende-se uma educação em relação à sexualidade, mas sem fazer referência a outro modo de 

direcionar o desejo sexual que não o heterossexual. Para o Ensino Médio, não existe uma 

seção específica. Como a escola não tem como função apenas a transmissão de conhecimento, 

mas também de auxilio no desenvolvimento biopsicossocial da criança, é de extrema 

importância que assuntos como a sexualidade sejam debatidos em sala de aula. Os PCNs 

foram criados justamente para que os conteúdos estudados em todas as escolas do país sejam 

homogêneos, de forma que nenhum assunto relevante fosse ignorado. O objetivo desse estudo 

é, então, ver se e de que forma a diversidade sexual é abordada por esses documentos. Tanto 

nos currículos de Ensino Infantil quanto nos de 1ª à 4ª série, a sexualidade é tratada no sentido 

de saúde/doença, sendo mais uma forma controle social do que de apoio no desenvolvimento 

dessas crianças. Apesar dos documentos lidarem com a sexualidade da maneira relatada 

acima, nos PCNs de 5ª à 8ª série, há menção de outras formas de direcionar o desejo sexual 

que não a heterossexual. Além disso, esse documento (5 a 8) apresenta preocupação com o 
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não preconceito argumentando com uma vasta revisão teórica baseada em estudos de gênero, 

o que se faz ambíguo quando trata da diversidade sexual de maneira receosa.  Nos PCNs de 

Ensino Médio, o mesmo acontece, sendo o conceito de “diversidade” apenas abordado no que 

se refere à cultura. Esses dados demonstram o quanto a sexualidade ainda é tratada como tabu 

pelos documentos federais, consequentemente influenciando a forma como o tema é abordado 

pela escola.   


