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RESUMO 

Introdução: Esse artigo partiu de reflexões sobre o tema diversidade de gênero no espaço 

escolar, temática que vem tendo muita repercussão dentro e fora do espaço escolar. A 

orientação sexual deve possibilitar as crianças o conhecimento sobre as diferenças corporais e 

sexuais que existem na sociedade. A partir dessa compreensão, culturalmente se cria na 

sociedade, ideias e valores sobre o que é ser homem ou mulher. Objetivo: O objetivo foi 

apresentar projetos de aulas que estimulem os educadores a lidar com a orientação sexual na 

escola. Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica sobre o tema 

e a pedagogia de projetos para montar sugestões de projetos para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Resultados e discussão: O Projeto 1 – Brinquedo de menina ou de menino?, 

voltado para o 2° ano do Ensino Fundamental, teve como objetivo discutir com as crianças 

como a cultura e a sociedade criam mecanismos que estabelecem os papeis sexuais de menino 

e menina, para tanto utilizou-se brinquedos para mostrar que não existe gênero sexual para 

brincar. O projeto 2 – Profissões: em busca da igualdade de gêneros, foi proposto para ser 

trabalhado com alunos do 5° ano do Ensino Fundamental. Esse projeto teve como objetivo 

discutir a questão de diversidade de gênero no meio profissional e social, permitindo que os 

alunos percebam que não existem mais profissões de um ou de outro gênero sexual.  

Conclusão: Essa pesquisa possibilitou que percebemos que a escola precisa trabalhar a 

diversidade de gênero em seu contexto cultural, social e econômico a fim de diminuir a 
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discriminação e o preconceito, permitindo o surgimento de uma sociedade que respeite o outro 

independente do seu gênero sexual. 
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