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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Buscamos identificar o consumo literatura distópicas através da problematização de 

romances distópicos, que evidenciam a sua experiência com o tempo, a relação com a formação 

da “consciência histórica” em seus consumidores, no caso, entre estudantes que cursam o ensino 

médio em escolas públicas e privadas de Jataí-Goiás. Além dessa finalidade maior, a pesquisa 

pretendeu atender a quatros objetivos específicos: conhecer as particularidades históricas e 

literárias das narrativas distópicas dentro da tradição romanesca; investigar como ocorre a 

aproximação e o consumo de narrativas distópicas entre os estudantes do ensino médio; 

examinar de que modo a leitura de romances distópicos atua na construção da “consciência 

histórica” dos estudantes; compreender o papel da escola na construção da experiência leitora 

dos estudantes investigados.  

A pesquisa se justifica por vários motivos: em nível científico, por investigar um 

fenômeno novo e ainda pouco examinado no Brasil, que é o crescimento considerável do 

consumo de romances distópicos por jovens; pedagogicamente, porque visa contribuir para a 

consolidação da ideia de que a escola, suas práticas e seus sujeitos podem ser vistos como 

espaço de aprendizado e de investigação científica relevantes para a formação na licenciatura. 

 

2 BASE TEÓRICA 

                                                           
1 Corrigido pela orientadora, Profa. Dra. Ana Lorym Soares. 
2 Bolsista do Programa de Bolsas de Licenciatura (PROLICEN). Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras - UAE CHL. igor_silva.r@hotmail.com 
3 Professora Doutora da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras - UAE CHL, Universidade 

Federal de Goiás - Regional Jataí. analorym@gmail.com 



 

 

Este presente trabalho tem como base teórica textos historiográficos sobre a relação 

entre história e literatura (COSTA LIMA, 2007 e 2008) e sobre as noções de temporalidades 

históricas que são notadas nos romances distópicos analisados (KOSELLECK, 2006 e 2014). 

Além disso, para compreensão a respeito de consciência histórica (ASSIS, 2010; CERRI, 2011; 

RÜSEN, 2012). 

 

3 OBJETIVOS  

I - Constituir um corpus textual literário e historiográfico que subsidie a análise proposta 

acerca do gênero romance distópico juvenil; II - Conhecer as especificidades históricas e 

literárias das narrativas distópicas dentro da tradição romanesca; III - Comparar os elementos 

constituidores dos romances utópicos clássicos e das ditas distopias juvenis mais recentes; IV - 

Investigar como ocorre a aproximação e o consumo de narrativas distópicas entre os estudantes 

jataienses do ensino médio; V - Examinar de que modo a leitura de romances distópicos atua 

na construção da “consciência histórica” dos estudantes; (temor ao futuro e pela experiência do 

cenário que é construído) olhar sobre consciência; VI - Compreender o papel da escola na 

construção da experiência leitora dos estudantes investigados; (Percebe que para alguns o 

contato com a literatura parte de projeto da escola, na maioria das vezes (nessas três 

escolas))VII - Construir instrumentos de pesquisa que possam, ao mesmo tempo, subsidiar uma 

melhor compreensão do objeto de estudo proposto e contribuir para uma intervenção 

pedagógica eficiente nas escolas, em relação às práticas de leitura dos estudantes. 

 

4 METODOLOGIA 

Para concretizar esses objetivos optou-se pelo uso de diferentes estratégias 

metodológicas, como abordagens quanti-qualitativas baseadas na leitura, compreensão e 

interpretação dos dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida por meio de diferentes etapas: I – Constituição do corpus 

literário; II – Levantamento de dados editoriais; III – Pesquisa de campo com estudantes 

secundaristas4  

                                                           
4 É importante apontar que todos os cuidados éticos em relação ao tratamento dos dados foram observados. O 

anonimato das instituições será garantido em caso de publicização dos dados da pesquisa. Embora temos em 

mãos as autorizações de todas as instituições participantes, bem como temos registrada essa pesquisa na 

Plataforma Brasil.  



 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para realização da etapa de Pesquisa de campo com estudantes secundaristas, foram 

selecionadas três escolas de Jataí, Goiás, de modelos distintos, sendo uma pública cívico-

militar, uma confessional protestante e uma escola particular regular: Colégio da Polícia Militar 

de Goiás Nestório Ribeiro, Instituto Presbiteriano Samuel Graham - IPSG e Colégio Dinâmico 

– COC, respectivamente, todas situadas na região central da cidade de Jataí.  

Os questionários utilizados contêm questões estruturadas e semiestruturadas. Foram 

aplicados à alunos da terceira série do ensino médio, todos do período matutino. Obteve-se os 

seguintes dados, cinquenta alunos de turmas variadas responderam ao questionário no Colégio 

Militar, trinta alunos de turma única responderam no IPSG, e por fim, vinte e cinco alunos, 

também de turma única responderam aos questionários no Colégio Dinâmico.  

Os questionários possibilitaram constatar os seguintes dados, dos cento e cinco alunos 

que responderam ao questionário trinta e um por cento tiveram contato com os romances 

distópicos, nos quais em sua maioria correspondem ao sexo feminino. O IPSG possuí a maior 

quantidade de romances distópicos lido dentre as escolas, apesar, dos números demonstrarem 

quantidades próximas de leitura dentre elas, como demonstra a Figura 2.  

Figura 1 - Consumo de livros distópicos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Já o mapeamento a respeito das narrativas distópicas que os alunos tiveram acesso, 

mostra que a obra com maior circulação entre os estudantes investigados foi o romance 

distópico juvenil Jogos Vorazes de Suzanne Collins. Lançado aqui no Brasil pela editora Rocco, 
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a obra que após o primeiro lançamento da adaptação cinematográfica em 2012 saltou de 80.000 

para 200.000 exemplares vendidos.5 A segunda obra distópica com maior circulação entre os 

estudantes é o romance A seleção de Kiera Cass lançada pela editora Seguinte no ano 2012, e 

que também ocupa uma posição considerável de romances adolescente mais vendidos. 

Figura 2 - Distopias mais lidas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao examinar as respostas dos alunos a respeito do enredo de forma geral, percebemos 

atribuição latente aos personagens de adjetivos tais como relacionado a coragem, força, 

determinação e que são personagens que agem contra o “sistema”. De fato, em nossas leituras, 

percebemos tais características relacionadas aos personagens das distopias juvenis, como ocorre 

em Jogos Vorazes, cuja protagonista Katniss, ao longo da narrativa demonstra essas qualidades 

de força e rebeldia, ao lutar ao lado dos rebeldes e derrubar o poder vigente.  

Além disso, os estudantes investigados atribuíram a esses romances sentimentos ligados 

à “adrenalina”, “euforia”, “suspense” etc. Nesse contexto, é compreensível a menção a essas 

emoções, uma vez, que de fato há elementos de ação nessas narrativas tais como lutas, 

explosões, reviravoltas, revoltas etc., o que demonstra serem características dessas distopias 

juvenis, que diferentemente do que ocorre nas distopias ditas clássicas, a ação é um elemento 

constante em partes das distopias juvenis. Além dessas menções, os alunos citaram sentimentos 

de ansiedade e medo, características mais associadas às distopias em geral, uma vez, que as 

distopias apresentam projeções sombrias da sociedade. O que explica o sentimento de medo e 

de temor do futuro geralmente configurado nas distopias, como dito, mas que entendemos como 

uma atitude comum na experiência temporal atual, também chamada de pós-moderna. 

                                                           
5 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/jogos-vorazes-assume-a-lideranca-na-lista-dos-mais-

vendidos/>. Acesso em: 24 de jun. 2019 
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Dez (10) alunos que leram as distopias acreditam que essas obras têm relação com a 

realidade, para tal, sustentam o argumento que essas obras se constituem como uma crítica 

social e que se baseiam nos elementos de sua sociedade. Para a maioria dos estudantes (06 

alunos) essas obras possuem relação com o passado, não conseguindo dialogar com o presente. 

Para um número menor deles (04 alunos), essas obras fazem críticas ao seu presente e que seus 

enredos chamam atenção para uma possiblidade do que poderá vim a ocorrer, no futuro breve, 

caso não haja transformações no presente que entendem como problemático. Nesse sentindo, o 

presente é visto por esses estudantes como abertura para transformação do futuro, o que estaria 

associado a uma consciência moderna da história.  

A partir desses dados podemos relacionar de forma clara o sentido de “consciência 

histórica” apresentado pelos estudantes em basicamente dois níveis: um mais próximo do que 

Jörn Rüsen chama de “consciência tradicional ou exemplar”, em que o argumento se baseia em 

dados do passado, da tradição para legitimar o presente ou explicá-lo; outro que embora possa 

ser associado à ideia de consciência de tipo “crítica ou genética” guardam certa independência 

em relação às formulações de Rüsen e que estão mais conectadas à experiência atual do tempo 

em que se questiona o presente e teme o futuro que esse presente parece gestar, conquanto não 

se perceba esse futuro como fechamento, e sim como possibilidade, como vir a ser cujos 

sentidos ainda estão por ser construídos.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do mapeamento realizado, constatou-se um número considerável de alunos 

que tiveram contato com os romances distópicos juvenis nas três escolas, confirmando a 

tendência atual, no qual estes romances ganham cada vez mais espaço entre os leitores. Além 

disso, também proporcionou a identificação das obras com maiores circulações entre os jovens 

pesquisados, não somente as distópicas, evidenciando o repertório de leitura dos investigados 

que se mostrou diversificado (embora não tão volumoso) que vai da autoajuda aos clássicos da 

literatura brasileira. Como as obras clássicas da literatura brasileira apareceram em bom número 

deduz-se que boa parte do contato dos alunos com a literatura é proporcionado pela escola, uma 

vez que há considerável referência ao não incentivo dos pais para a leitura ao mesmo tempo em 

que as obras são notadas como requisitos para os exames de acesso ao ensino superior. 

Por fim, podemos notar diferentes tipos de consciência histórica associadas à recepção 

da literatura distópica juvenil pelos estudantes secundaristas das escolas participantes da 



 

 

pesquisa em Jataí. Fato que, por um lado, nos leva a considerar a pluralidade de maneiras de ler 

um texto literário e a multiplicidade temporal expressa na atualidade; e por outro, considerar 

que o diálogo com a realidade escolar foi o maior fator enriquecedor da pesquisa, gerando uma 

considerável massa de dados que ainda serão melhor explorados em artigos e apresentações 

acadêmicas posteriores.  
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O ESTADO GERENCIAL E A EDUCAÇÃO1 

                                          

PARREIRA, Layla Rodrigues2; RAIMANN, Elizabeth Gottschalg3;  

                                                                

Palavras-chave: Estado gerencial. Educação. Trabalho docente. 

                                                      

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

As reformas educacionais no Brasil, implementadas a partir de 1990, 

decorrentes das mudanças políticas e econômicas no país mediante orientações 

neoliberais, levaram a uma redução do papel do Estado diante das questões sociais. 

O Estado de bem-estar social dá lugar a um estado gerencialista e empreendedor 

(RAIMANN, 2015).  

Neste cenário, o Estado desenvolve programas e ações para a educação, 

cujos discursos e práticas repercutem no trabalho docente levando-o a assumir a 

responsabilização pelo (in)sucesso de seus alunos. 

                                                              

2 BASE TEÓRICA 

A partir da proposta neoliberal para a economia no Brasil, década de 1990, a 

educação, enquanto uma política social passou, além de uma redução no seu 

financiamento, para uma nova forma de gestão. Nesse contexto, o Estado investiu 

pouco nas políticas sociais e assumiu o princípio da nova gestão pública, ou seja, 

passou a ter uma visão gerencialista. Isso significa dizer que a escola e o serviço 

público, deixam de ter uma função social para se tornarem serviços ofertados à 

população, incorporando princípio de gerencia empresarial. Isso leva à competição 

entre pessoas, a responsabilização do servidor, do professor pelo seu trabalho. A 

qualidade dos serviços fica centralizada no quantitativo. Nesse sentido, 

gerencialismo incentiva a premiação pelas atividades bem sucedidas.  

                                                           
1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de pesquisa, Profa. Elizabeth Gottschalg Raimann, 

código PI01719-2017. 
2 Bolsista do Programa de Bolsas de Licenciatura (Prolicen). Universidade Federal de Goiás 

(UFG)/Regional Jataí, curso de Pedagogia. Email: laylarparreira@gmail.com  
3 Professora coordenadora do projeto de pesquisa. Universidade Federal de Goiás(UFG) Regional 

Jataí. Curso de Pedagogia. Email: elizabethraimann@gmail.com  

mailto:laylarparreira@gmail.com
mailto:elizabethraimann@gmail.com


 
 

Dentro da visão do gerencialismo, os gestores e as escolas medem a 

qualidade da educação por meio de avaliações, por exemplo, Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Estado avaliador dos resultados. 

Diante de isso, a eficiência da nova Gestão Pública é garantir o sucesso da escola 

tendo o controle da avaliação dos resultados. Assim, o Estado gerencialista foca no 

resultado da equipe. Sobre a avaliação Freitas afirma: 

A avaliação ocupou historicamente um lugar central na escola 
atual como um desdobramento de outra decisão anterior, ou 
seja, a decisão de isolar a juventude da vida centrando todo o 
processo de desenvolvimento da criança no interior da 
intuição escolar e em especial fixando como palco privilegiado 
do seu desenvolvimento a sala de aula. [...] só restou à escola 
inventar um processo de controle interno na própria instituição 
que acolhia o processo pedagógico, e a avaliação foi então 
chamada a cumprir preponderantemente este papel 
controlador. (2014 p. 1093).  

Dê acordo com estudos realizados percebe-se que a avaliação é forma de 

controlar os bons e maus resultados da escola. 

 

3 OBJETIVOS 

Esta pesquisa, em sua fase inicial, busca mapear e analisar os trabalhos de 

pesquisa que elucidam a questão do gerencialismo na educação e os desafios ao 

trabalho docente da educação básica no estado de Goiás, a partir da década de 

2000.                                

         

4 METODOLOGIA 

Para se alcançar o objetivo proposto, a pesquisa será de cunho bibliográfico, 

caracterizada como Estado do Conhecimento. Este tipo de investigação é uma 

opção metodológica em pesquisa permitindo o levantamento e a avaliação do 

conhecimento sobre determinado tema, segundo Ferreira (2002). Levantar o estado 

do conhecimento é o primeiro passo de qualquer pesquisa, pois de forma 

sistemática permite o avanço cientifico contribuindo para novas investigações, a 

partir de lacunas percebidas.  

Desta forma, se consultará no banco de dados dos programas de pós-

graduação do estado de Goiás pesquisas relacionadas ao trabalho docente e 



 
 

gerencialismo na educação, entre os anos de 2000 a 2018. Da produção científica 

levantada, buscar-se-á relacionar e descrever as pesquisas de mestrado e 

doutorado considerando seu (sua) autor(a), programa de pós graduação, ano de 

publicação, referencial teórico, metodologia de pesquisa, principais resultados e 

palavras chaves. Estes dados, compilados quantiqualitativamente, serão analisados 

a partir do referencial teórico (SAVIANI, 2007; HYPOLÍTO, 2008, OLIVEIRA, 2004; 

PREVITALI, FAGIANI, LUCENA, 2019, entre outros) que permitirão compreender e 

analisar as categorias gerencialismo e trabalho docente.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ao se problematizar, nesse contexto, a atuação do Estado, seu ideário de 

gestão e como isso impacta o trabalho docente busca-se, de forma crítica, 

compreender os programas e ações implementadas pelos governos federal, 

estaduais e municipais, que seguem a lógica da nova gestão pública, conforme 

orientações do então ministro Bresser Pereira à frente do Ministério da 

Administração Federal da Reforma do Estado (MARE) (BRASIL, 1997). 

A pesquisa em desenvolvimento considera a gestão pública no estado de 

Goiás, durante a década de 2000, no que tange aos programas e ações do governo 

voltadas para a educação, em específico ao trabalho docente.       

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que com o mapeamento realizado das pesquisas obtenha-se um 

quadro analítico da produção científica sobre a temática no estado de Goiás, 

auxiliando na revisão da literatura para outras pesquisas em desenvolvimento e, ao 

mesmo tempo, auxilie a graduanda a tomar conhecimento do processo de pesquisa, 

na formação como futura pesquisadora na pós-graduação, além de contribuir na 

formação pessoal e profissional da bolsista a partir de um posicionamento crítico e 

reflexivo frente à temática estudada. Os dados serão publicizados em eventos 

científicos na UFG e em outros eventos regionais. 
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Homossexualidade/transsexualidade dos/as filhos/as: o difícil processo de 

aceitação dos pais 

 
SALES, Luís Alberto Cabral1 

OLIVEIRA, Eva Aparecida de2 

 

Resumo: Este artigo discute sobre as relações familiares com os/as filhos/as homossexuais e 

transexuais nas diversas concepções de família, religião e de sociedade à luz das contribuições 

de Modesto (2015), que apresenta e discute as narrativas de pais, mães e filhos/as sobre o difícil 

processo de aceitação e de auto aceitação. Também fundamentam este estudo, Teixeira e 

Magnabosco (2016) e de Lins, Machado e Escoura (2016) para discutir acerca da construção 

das sexualidades e, por fim, propõe ações junto à escola com o objetivo de colaborar com os 

processos de superação das crenças limitantes e dos (pré)conceitos existentes que discriminam 

e estigmatizam a população LGBTQ+ no Brasil. 

 

Palavras-chave: Homossexualidade. Família.  Aceitação e autoaceitação. 

 

 

Introdução 

As culturas das sociedades ocidentais tiveram as suas bases atreladas às relações de 

poder que foram cristalizando-se com o ideário patriarcal, em que a figura masculina é 

superestimada e a feminina deveria ser submissa a ela, ou seja, o homem heterossexual exerce 

o domínio dos meios de produção e sobre os corpos das mulheres. Atualmente, o cenário social 

está um pouco mais mudado, graças as diversas pesquisas realizadas por pessoas 

comprometidas com o combate à todas as formas de opressão e discriminação que os grupos 

do movimento negro, do movimento LGBTQI, do movimento das mulheres, dos indígenas e 

quilombolas, e etc. vêm sofrendo constantemente. 

A sociedade brasileira é caracterizada pelas relações desiguais de poder que discrimina 

os corpos considerados desviantes da conduta heteronormativa. O  padrão binário de homem e 

mulher sofre constante vigilância pelos mecanismos sociais e digitais que buscam enquadrar os 

sujeitos dentro dos padrões de masculinidade e a feminilidade. Por essa razão, a subjetividade 

das pessoas são violadas e dessa maneira a hegemonia conservadora atua sobre os corpos. 

Este trabalho discute o modo pelo qual pais, mães e filhos concebem a sexualidade à luz 

do livro: Mãe sempre sabe? (2015) de Edith Modesto, que nos apresenta diferentes depoimentos 
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acerca de suas angústias, tristezas, medos e felicidades ao lidarem com a preferência sexual dos 

filhos e filhas. Teixeira e Magnabosco (2016) colaboram com a discussão sobre a sexualidade, 

onde defende que ela é parte integrante de todo os indivíduos. Lins, Machado e Escoura (2016) 

prestam argumentos acerca da história do movimento LGBT+, sendo importante para a 

compreensão das lutas e conquistas que o grupo almeja para a construção de  uma sociedade 

menos preconceituosa, pautada no respeito ao amor livre. 

As considerações apesentadas aqui não esgota os referencias teóricos para de uma 

discussão tão ampla. São reflexões importantes sobre pesquisas feitas com famílias de LGBT+ 

e, por último, apontamentos sobre a escola como instituição responsável por formar cidadãos e 

cidadãs respeitosos(as) e comprometidos(as) com o assolar do preconceito, do ódio e da 

intolerância, acreditando que a escola possui forças transformadoras da sociedade brasileira. 

O difícil processo de aceitação dos pais 

Modesto (2015) percebe a organização familiar como sendo diferentes umas das outras 

pois justamente somos pessoas únicas, possuindo diferentes origens, religiões, experiências de 

vida e personalidades singulares. Por isso, cada família lida com o fato de ter filhos e filhas 

homossexuais de diversas maneiras. Nas palavras da autora: 

A maioria de nós, pais e mães, se choca ao saber de um filho ou filha 

homossexual/transexual. Muitas vezes, transtornados, não conseguimos nem 

nos cuidar, quanto mais ajudar nossas filhas e filhos. E, a partir dessa 
descoberta, começa uma situação muito injusta para nossos filhos 

homossexuais e transexuais e, para nós, seus pais (MODESTO, 2015, p.100). 

O processo de aceitação é contínuo e nem sempre é trilhado pelos caminhos mais fáceis, 

podendo se tornar um processo de uma vida toda pois, a cada momento, surgem situações em 

que vão colocar a aceitação e auto aceitação à prova. 

O processo de aceitação não é muito diferente do processo de autoaceitação dos(as) 

filhos(as), a não ser pelo tempo maior que os filhos e filhas vivenciam. Assim, o processo de 

superação da ignorância e do preconceito é descrito por Modesto (2015) em diversas fases que 

não necessariamente vão seguir uma única sequência de estágios ou dramas vividos pela 

família, pois cada indivíduo está imerso em uma realidade que diferem umas das outras. Mas 

inicialmente, via-de- regra, a fase da descoberta é aquela em que experimentamos os 

sentimentos de desespero, culpa, tristeza, confusão, insegurança e etc. tanto quanto pais, mães, 

filhos e filhas. É a fase que possibilita a vivência do sofrimento, quando a família sabe da 

existência de seu(sua) filho(a) homossexual ou transexual no laço familiar. 

O sofrimento que é experimentado desencadeia outros sentimentos, como a frustração 



 

ao saber que o filho não corresponde àquele imaginário que sonhamos sendo para os filhos e 

filhas, conforme aprendemos na nossa cultura. O desespero desmedido que podem desencadear 

algumas doenças psíquicas e biológicas para si mesmo(a), ou ainda, as diversas facetas da culpa, 

seja por ter se separado dos(as) filhos(as), culpa por ter esperado que o filho fosse uma menina 

e era um garoto, culpa pela não aceitação do início do processo, culpa por não ter percebido 

antes a homossexualidade do(a) filho(a) ou ainda, culpar outras pessoas seja pela falta de um 

modelo masculino ou feminino em casa. 

Há também o sentimento de confusão no momento em que pais, mães e filhos(as) 

concebem a notícia de forma “inesperada”, ou seja, não estavam preparados(as) para a 

possibilidade, podendo causar desentendimentos com os(as) filhos(as). A desconfiança, o medo 

irracional, a angústia são sentimentos negativos vivenciados por aqueles e aquelas que estão no 

processo de (auto)aceitação. Modesto (2015) afirma que: 

O primeiro medo é relacionado ao gênero: o medo das filhas serem ou se 

tornarem masculinizadas; o medo dos filhos serem ou se tornarem efeminados 
e elas perceberem traços ou comportamentos masculinos nas meninas e vice-

versa, nos meninos [...] (MODESTO, 2015, p. 118). 

O medo relacionado ao sofrimento por parte dos filhos, o bullying, os preconceitos e as 

ações preconceituosas também são típicos sentimentos de quem está no processo de aceitação. 

Outro medo constatado pela autora supracitada se refere ao medo das DSTs (doenças 

sexualmente transmissíveis), que muitas vezes elas são associadas à comunidade LGBT+, a 

qual ainda é associada à  crença popular de que todo homo é promiscuo. 

A vergonha, na visão de Modesto é o sentimento que mais permanece durante o processo 

de aceitação: 

[...] Por exemplo, você já aceitou sua filha/filho, aceitou até que tenham 
namorado/a, mas você ainda tem vergonha de contar para a sua família. 

Depois, a família já sabe, parece tudo bem, mas você não quer que seus amigos 

saibam. Em seguida, alguns amigos podem saber, outros não.... E assim por 

diante (MODESTO, 2015, p. 121). 

Assim, a vergonha que é sentida pode causar um entrave e colaborar com uma maior 

duração do processo de aceitação. E por essa razão, há pais e mães economicamente estáveis 

que mandam seus filhos e filhas para longe, seja para estudar, fazer intercâmbio, enfim, por 

várias razões, alguns pais e mães preferem postergar o processo. 

A solidão e o desamparo é um dos piores sentimentos pois são nestes momentos que 

pais, mães e filhos/as precisam de diálogo com outras pessoas que já passaram por algo 

parecido. E assim, Modesto (2015) nos diz que “encontrar nossos iguais para trocar 

experiências, ideias, sentimentos, foi um dos motivos principais da fundação do GPH (Grupo 

de Pais de filhos/as homossexuais/transexuais)” (MODESTO, 2015, p. 123, grifo nosso). 



 

De fato, buscar apoio em grupos formados por pessoas que estão no mesmo processo 

pode ajudar muito, seja apenas para ouvir ou para compartilhar suas experiências e dividir seus 

sentimentos com os(as) demais integrantes. 

A raiva, a desilusão, o desânimo, a depressão são sentimentos que tomam conta de todo 

o corpo e mente alguns pais, após a percepção de que não se trata de apenas ser uma fase do 

filho, que não tem volta! Podendo até mesmo responsabilizar as entidades religiosas por tal fato. 

O sentimento de que a família foi traída por um/a filho(a) por não saber a princípio sobre 

a sexualidade do(a) filho(a) também pode desencadear a desconfiança, a perseguição, pois 

alguns pais e mães acreditam que os filhos e filhas são propriedades deles, mas deve-se ater de 

que cada sujeito possui suas próprias características, e que têm o direito de viverem suas vidas 

como bem lhes entenderem. 

A fase da perda, do luto, é uma fase em que se acredita que o filho não é mais o mesmo 

de quando criança, que não é reconhecível aos olhos do pai e da mãe, e isso pode desencadear 

um estranhamento por parte dos pais e mães e até mesmo a rejeição dos filhos(as) por parte dos 

pais, pois mesmo amando o (a) filho (a), não aceita um determinado comportamento dele (a). 

Os problemas com a própria sexualidade também são uma fase de repúdio por parte de 

pais e mães, visto que em nossa cultura as pessoas costumam lidar de forma positiva com o 

sexo só na aparência e com um propósito: o casamento entre um homem e uma mulher. Para 

Modesto (2015), no que se refere as relações sexuais dos filhos: 

[...] não é fácil para os pais, mães, pensarem em relações sexuais entre pessoas 
do mesmo sexo, principalmente em se tratando de seus próprios filhos. [...] 

(MODESTO, 2015, p. 131). 

Entretanto, é válido pensar que a homossexualidade não se limita à práticas sexuais, 

também são afetos, filhos e filhas se apaixonam, por isso existe o termo homoafevidade e muitas 

mães e pais possuem a crença de que as relações sexuais tem por primeira ordem a procriação. 

Para Modesto: 

Os valores judaico-cristãos que nos foram internalizados nos impede de 

enxergar, muitas vezes, o sexo com mais naturalidade. Por exemplo, relação 
sexual só para ter filhos? Sabemos que o ser humano se relaciona sexualmente, 

em primeiro lugar, por prazer; em segundo lugar, para procriar. Deus criou o 

Homem assim, deferente dos animais, que cruzam somente para procriar. Se 
não fosse diferente para o ser humano, não precisariam existir as pílulas 

anticoncepcionais e somente nos relacionaríamos sexualmente para ter filhos, 

não é mesmo? (MODESTO, 2015, p. 132). 

Esse sentimento é estreitamente ligado com o aspecto de minimizar a importância do 

fato, ignorando-os e até mesmo culpabilizando as influências dos outros, pois há a uma 

tendência dos pais “inocentarem” seus filhos, responsabilizando outras pessoas, sejam 



 

conjugues, ou mesmo outros membros da família que são homo ou transexuais pela orientação 

dos/as filhos(as). 

Outro aspecto que é comum em meio à discussão se refere-se à compensação, ou seja, 

em outras palavras, tudo bem você ser homossexual, mas terás que trabalhar e estudar muito. E 

é claro que se quer pessoas de sucesso na carreira e nos estudos, mas a compensação se faz para 

amenizar o “defeito de fábrica”. 

Após vivenciar um longo e por vezes, doloroso processo de aceitação, é comum que 

pais e mães digam que aceitam seus filhos sem realmente aceitar o fato de que, possivelmente, 

o filho terá um cônjuge e que por ventura o  namorado poderá frequentar a casa do filho. Aí, 

entra o repúdio às demonstrações de afeto, o que não ocorre com um casal de pessoas 

heterossexuais. 

O fato de ser homossexual e transexual no Brasil ainda é um problema por possuírem a 

crença de que a homossexualidade é um problema físico, o que orienta pais e mães a levarem 

seus ao médico, pensando até em tratamentos hormonais. 

O consolo pelo filho não ser efeminado, ou a filha, masculinizada, é outro fator 

vivenciado por aqueles e aquelas que estão no processo de aceitação. Para Modesto (2015): 

Os motivos dessa preocupação são muito, mas se apoiam basicamente no 

machismo e no preconceito contra as mulheres. O que é feminino é inferior, 

por que é fraco, é subalterno (MODESTO, 2015, p.151). 

As características de identificação do feminino são, em grande parte, criadas e cultuadas 

pela nossa sociedade. A mulher é aquela que possui maior delicadeza, possui uma sensibilidade 

maior, possui o instinto acolhedor e são bastante emotivas, sendo o oposto do que se considera 

masculino. Tal estereótipo ainda está presente na crença de muitos/as brasileiros/as e, por essa 

razão, as feminilidades são subestimadas. 

Outra fase que a autora supracitada aponta é a fase da conformação. Nesta fase, a 

religião predomina na compreensão de que Deus teve algum motivo bom para ter um filho 

transexual ou homossexual na família. Ou ainda, a presença de arrependimento pelo que 

fizeram ou disseram, passando então a refletir sobre seus atos. 

Já se encaminhando para o processo de aceitação, Modesto (2015) argumenta que 

muitos pais e mães sentem orgulho dos filhos, mas com restrições, ou seja, congratula-se com 

o que os filhos têm de bom para compensar a orientação sexual do filho. Por isso, a aceitação 

pode prevalecer por uma maior parte de tempo, mas, ainda com resquícios de sentimentos 

negativos. 

Por fim, no momento em que se percebem livres de preconceitos, ignorância e por 

consequência, de sentimentos negativos, os laços familiares refletem orgulho do(a) filho(a) sem 



 

restrições, relacionando-se abertamente com o(a) filho(a), trocando ideias, conversas e ainda 

sim, confidências sobre seus sentimentos íntimos. 

Passam a não esconder a homossexualidade dos/as filhos(as) quando se fala em família, 

e possuem intolerância às piadas e palavrões narradas por pessoas. A partir daí, abre-se laços 

para amizades com o público LGBT+, conhecendo os amigos dos(as) filhas(as) podendo 

transformar a realidade para uma família mais unida. 

Ainda assim, a auto aceitação se faz necessária, e é parte de todo o processo de 

reconhecimento e orgulho de si mesmo/a. Nas palavras de Modesto (2015): 

Todos nós sentimos na pele que ser amado e ter o apoio da família é um 

requisito básico para qualquer ser humano conseguir se desenvolver bem e se 
sentir feliz. Para os homossexuais, isso é imprescindível, já que, infelizmente, 

sofrem duplamente: o preconceito social e o autopreconceito, decorrente do 

primeiro. [...] (MODESTO, 2015, p.193). 

Como já mencionado, o processo de aceitação demanda empatia. A busca por 

compreender o(a) filho(a), conhecer e buscar apoio, facilita e colabora com o processo de 

autoaceitação do/a filho/a e momentaneamente, atua de forma positiva com a autoestima da 

pessoa. 

Escola: qual é a sua função? 

A escola pode ser compreendida como sendo a instituição responsável pela formação 

de cidadãos e cidadãs comprometidas com os valores de respeito à diversidade, às diferenças e 

às relações de poder equilibradas. Para tanto, é pré requisito que a escola se qualifique nas 

questões de gênero e sexualidade, mas, para isso é necessário que os profissionais saiam de suas 

zonas de conforto, como aponta Texeira e Magnabosco (2016): 

[...] Assim, para sairmos da zona de conforto do que é dado como natural, 

devemos nos dispor a potencializar a escola como espaço privilegiado de 

construção da semelhança humana [...] (TEIXEIRA; MAGNABOSCO. 2016, 

p 54). 

Deve-se, portanto, lutar contra os preconceitos e criar condições para que as crianças e 

os (as) adolescente conheçam a si mesmos (as), propiciando momentos de reflexão para que 

eles (as) possam rever os seus processos formativos, conhecendo assim os valores que todos e 

todas podem agregar. 

Não se pode reduzir a escola à espaço de formação conteúdista, como apontam, “[...] 

repensar a formação dos/as professores/as da perspectiva das relações de gênero é condição 

para construirmos relações de semelhança e respeito na escola” (TEIXEIRA; MAGNABOSCO. 

2016, p. 55). 

Homens e mulheres não são iguais entre si e, na cultura da sociedade ocidental, associa-



 

se o corpo com a identidade de gênero. Espera-se que a sexualidade seja coerente com os 

estereótipos de homem masculino e mulher feminina. 

Para Lins, Machado e Escoura (2016) “a construção do desejo não é um processo 

completamente consciente e, por isso, não se pode dizer que seja um terreno operado por 

escolhas livres, individuais e racionais [...]” (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016, p.73). 

Assim, não se escolhe gostar de homem ou de mulher ou vice-versa. A sexualidade e as práticas 

sexuais são resultado de uma construção social, histórica e cultural. 

A escola também discrimina. Por se tratar de uma instituição com uma diversidade de 

crenças e pré-conceitos, acaba por naturalizar alguns acontecimentos. Por isso, além da 

formação continuada de professoras/es, gestores/as e toda a equipe colaborativa para trabalhar 

relações de gênero e diversidade. 

É importante voltar à atenção para as piadas, acusações, fofocas que envolvam pessoas 

LGBT na escola. Lins, Machado e Escoura (2016) alertam que: 

[...] é sempre importante que as/os educadoras/es e a equipe técnica estejam 

atentas/os para essas demonstrações de discriminação e intervenham 

pedagogicamente (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016, p 76). 

Assim sendo, à escola cabe desenvolver um projeto voltado para a inclusão e mediar as 

intervenções pedagógicas das/os educadoras/es; cabe ainda, convocar pais, mães, familiares e 

toda a comunidade para participarem de pesquisas, diálogos, palestras e cursos que permeiam 

as discussões de gênero e sexualidade, buscando ainda reconhecer que cada família possui suas 

crenças, seus valores e conhecimentos sobre a vida pois todos e todas podem e devem contribuir 

para a construção de uma sociedade e escola que respeitem e acolham as diferenças, garantindo 

o direito e a permanência na escola. 

Conclusão 

Os estudos sobre processos de aceitação dos pais e autoaceitação dos (as) filhos (as) 

gays dependem muito de uma formação adequada desses pais e professores (ras). O 

envolvimento desses atores em grupos de apoios e de trocas  de experiências pode resultar em 

mudanças positivas. É necessário informar pais e mães e ajuda-los a mudar os seus conceitos 

enraizados sobre diversidade sexual e de gênero. 

A escola e os (as) professores (as) têm importante papel de fornecer instrumentos 

emocionais e práticos aos pais, para lidarem com a homossexualidade e/ou 

transexualidade/transgeneridade de seus filhos e filhas. Qualquer ser humano precisa ser amado 

e ter o apoio da família para se desenvolver bem e ser feliz. Mas, para os homossexuais este é 



 

um fator necessário, considerando que sofrem o preconceito racial e o autopreconceito. Quando 

isso não acontece muitos caem em depressão, se drogam ou suicidam. 

A aproximação dos filhos LGBT+ a seus pais é fundamental e urgente. O trabalho com 

os pais para que não abandonem seus filhos, se torna muito importante e urgente. Nesse caso, é 

bem sabido que o amor dos pais vence com mais rapidez as suas dificuldades. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

A Biologia  é  uma  área  multidisciplinar,  onde  alguns  temas  geram grande

interesse em se aprender enquanto outros nem tanto, como o caso da botânica.

Essa falta  de motivação para o ensinar  e  o aprender, gera uma certa  “cegueira

botânica”,  na  qual  o  aluno  não  tem  a  capacidade  de  compreender  as

multifuncionalidades exercidas pelas plantas no ecossistema.

Isto  ocorre,  pois,  a  botânica  é  uma  matéria  que  tem  muitas  definições

complicadas  e  os  alunos  se  perdem  nas  explicações,  não  acompanhando  o

raciocínio do professor fazendo que o aluno simplesmente decore a matéria em vez

de aprender (CAMARGO-OLIVEIRA, 2007). 

Entretanto  é  muito  importante  que  os  professores  de  Biologia,  procurem

novas formas de ensino como espaço não-formal de educação e sequencias de

aprendizagem  para  aplicar  aos  seus  alunos,  fazendo  com  eles  toda  uma

contextualização do assunto, para que a botânica não se torne algo descartável e

sem significado. 

Como a biologia é uma área que está voltada em ensinar  a  conservação

ambiental,  a  utilização  desses  espaços  não  formais  é  de  suma  importância,

proporcionando o aprendizado da biologia vegetal e suas concepções. Com isso, o
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professor pode utilizar algumas ferramentas como questionários direcionados aos

alunos sobre conhecimento vegetal e suas interações intraespecíficas nos locais,

também pode ser feitas identificações de plantas no colégio, realizações de herbário

para a escola, fazendo com que o aluno entenda a grande importância no cotidiano

da vida deles.

Assim,  esse  trabalho  busca  apresentar  novos  locais  de  ensino,  além  de

apresentar  uma  nova  sequência  de  aprendizagem aos  professores,  para  serem

utilizadas no conteúdo Botânica.

2 BASE TEÓRICA

 A dificuldade dos alunos em se entender botânica acontece, pois, a botânica

é uma matéria  que tem muitas definições complicadas.  Com isso,  os alunos se

perdem nas explicações, não acompanhando o raciocínio do professor. Isso tudo faz

com que o aluno simplesmente decore a matéria em vez de aprender (CAMARGO-

OLIVEIRA, 2007). 

McIntyre (2005) identifica que existem dois extremos no processo de ensino:

de um lado o conhecimento prático dos professores e do outro lado o conhecimento

teórico produzido pelos pesquisadores e explicitado nos livros didáticos.  O autor

destaca que esses dois extremos são diferentes e que a melhor maneira de articulá-

los para uma melhor compreensão é enxergá-los como extremos de um contínuo.

Assim, a busca que deve ser tratada no processo de ensino aprendizagem é gerar

um movimento de diálogo entre esses conhecimentos. Leach et al (2005) sugerem

que uma das formas eficientes,  para  que esse diálogo no ensino  de ciências  e

Biologia, e consequentemente a botânica, possa ocorrer é através da proposição de

sequências de ensino-aprendizagem (teaching learning sequences - TLS). Na qual o

professor tem que conciliar todo o conteúdo e experiência pedagógica adquirida na

sua graduação,  com o que os alunos compartilham em seu dia-a-dia,  como por

exemplo, os alunos irem ao hortifrúti, praças e até mesmo no quintal da escola e

entenderem o que foi estudado.

Uma  das  formas  de  encaixar  essas  duas  dimensões,  é  a  utilização  de

espaços não formais para o ensino da biologia vegetal. Esses espaços não formais



são definidos por locais que proporcionam a aprendizagem de conteúdos escolares

aos alunos em espaços como, praças, museus, hortas, parques, matas e até áreas

verdes dentro da escola sendo bem direcionadas(ENSINO; CI, [s.d.])

                                                       

3 OBJETIVOS

Percebendo as dificuldades encontradas para ministrar aulas de biologia em

específico  no  conteúdo  de  botânica,  o  presente  trabalho  propõe  criar  novas

sequências didáticas de botânica em espaços de educação não formal. Para tanto

alguns objetivos específicos serão alcançados:

- Identificar as sequências de ensino aplicadas ao conteúdo de Botânica no

ensino médio em escolas de Jataí, GO

-  Identificar  possíveis  espaços  de  educação  não  formal  que  podem  ser

utilizados  para  o  ensino  de  botânica  no  ensino  médio  em  Jataí,  GO

- Propor novas sequencias de ensino de botânica para o ensino médio em

espaços de educação não-formal

4 METODOLOGIA

Para se alcançar os objetivos propostos foi realizado uma ampla pesquisa em

materiais didáticos, onde foi descrito as sequencias de ensino de botânica no ensino

médio. Também foi avaliado o Currículo referência do estado de Goiás (disponível

em:  http://www.seduc.go.gov.br). Esses diagnósticos foram essenciais para se ter

ideia da forma e sequencia no ensino de botânica e principalmente para se pensar

em novas sequencias didáticas que facilitem o entendimento dos alunos. 

Foram realizadas também visitas em escolas de ensino médio (públicas) de

Jataí,  GO,  onde  foram identificados  possíveis  espaços  de  educação  não-formal.

Esses espaços foram definidos como locais dentro e fora da escola que continham

plantas  dos  diferentes  grupos.  Nesses  locais  foram  realizadas  a  descrição  das

plantas presentes, além das potencialidades para o ensino de botânica. Os locais

fora  da escola  foram definidos abrangendo um raio  de  300 metros  da escola  e

identificados todos os potenciais locais para o ensino de botânica.

http://www.seduc.go.gov.br/


5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

A  partir  do  currículo  referência  observa-se  que  o  conteúdo  vegetal  é

ministrado  no  2ºano  do  Ensino  médio  identificando  a  forma  e  classificação  dos

vegetais,  reconhecendo  as  suas  estruturas  principais  e  formas  de  vida  e

relacionando com os outros seres vivos. 

Com  essa  observação  e  conversas  informais  com  alguns  professores  de

escolas  públicas  se  percebi  que  as  aulas  de  biologia  vegetal  são

predominantemente expositivas dentro da sala de aula e quando tem que mostrar

algumas imagens eles fazem uso de aparelho multimídia.

Foram visitadas oito escolas públicas de Jataí, identificando as áreas verdes

que poderiam ser usadas para se ensinar botânica. Uma das escolas visitadas foi o

CEPI José Feliciano Ferreira, que demonstrou diversos espaços de educação não

formal para o ensino de botânica: bosque, figueira e suas raízes, horta,  área de

gramíneas  e  plantas  daninhas,  demonstrando  toda  a  sua  diversidade.  Além das

áreas avaliadas dentro das escolas, que demonstraram diversas potencialidades,

foram descritos também cinco possíveis locais para o ensino de botânica fora do

ambiente escolar: Parque Ecológico Diacuy, Parque Ecológico JK, Praça Tenente

Diomar Menezes, Instituto Samuel Grahan e Campus da Universidade Federal de

Goiás – Campus Riachuelo (Figura 01). Todas essas áreas são públicas e de livre

acesso  a  todo.  Outras  áreas  como  lojas  de  Hortifrúti  e  hortas  também  foram

identificadas nas proximidades das escolas e descritas quanto a potenciais áreas de

educação não formal para a botânica. 



Figura  1. Nesta imagem os pontos amarelos  demonstram as escolas públicas,  na qual
foram feito os levantamentos de materiais didáticos e possíveis espaços para o ensino de
botânica.  Em verde estão os locais  públicos (espaço não-formal)  da cidade e  com fácil
acesso que apresentam grande variedade de plantas e potencial para uso no ensino.

O CEPI José Feliciano Ferreira, fica localizado na R. Miranda de Carvalho, 1406 -
Centro, Jataí – GO, sendo uma escola com grande diversidade vegetal na parte de
trás dos blocos, na qual o professor pode trabalhar folha, caule, raiz, plantas sem
vascularização e até identificação das plantas. Já na entrada da escola, ela tem uma
Figueira, onde pode ser trabalhada também sobre sua morfologia caulinar, folhar e
nas épocas de floração as suas flores, além do sistema de raízes.



Figura 2. 

Outro local detalhado foi a Praça Tenente Diomar Menezes, localizado na Av.
Goiás, 1156-1222 - Centro, Jataí - GO, além de ser umas das principais praças da
cidade,  ela  apresenta  uma  diversidade  vegetal  grandiosa,  Briófitas,  Pteridófitos,
Gimnospermas até Angiospermas em um só local. 



Figura 3

  6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho demonstra aos professores da rede básica de ensino que a

botânica pode ser  ensinada fora da sala de aula em espaços de educação não

formal, sem que qualquer conteúdo ou conceito fique sem explicação. Trás um olhar

diferente ao processo de ensino aprendizagem para a botânica, além de trazer maior

segurança aos docentes quando estes forem utilizar esses espaços. Tudo isso leva

o aluno a entender toda a importância da botânica no dia a dia. 
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