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RESUMO    

A leitura literária tem diversas finalidades, entre elas a reflexão mas, ultimamente, nas práticas 
escolares, os gêneros literários serviram como meio para estudar língua ou para preparar os 
alunos ao vestibular, embora os PCNs ( 1999) sublinhem a importância dos textos literários 
para discutir temas transversais. A partir disso, se faz necessário repensar as práticas de leitura 
implicando a promoção de estratégias de letramento literário a partir de temáticas que fazem 
parte do entorno dos alunos e que, frequentemente, são silenciadas por  parte dos professores, 
pelo simples fato de ser polémicas. Esta pesquisa se propõe fornecer, a partir de um curso para 
formação de professores, estratégias de letramento literário para discutir a temática das novas 
configurações de família e proporcionar aos docentes as ferramentas para que a discussão 
possa acontecer a partir de narrativas literárias. Neste memorial são abordados autores como 
Cosson (2009) e Soares (2006)  relativamente ao letramento literário, Moita Lopes (2002) e 
Zambrano (2006) para discutir diversidade sexual e novas configurações de família. A 
pesquisa descrita nesse memorial confirmou a dificuldade dos docentes nas práticas de 
letramento literário e conseguiu, através de discussões, fomentar o interesse dos mesmos para 
que essas práticas de leitura sejam utilizadas para discutir a diversidade sexual e novas formas 
de parentalidade em sala de aula.    

    

Palavras-chave: Leitura literária; Novas configurações de família; Formação de professores; 
Leitor crítico; Diversidade sexual.    

    

    

    

    

    

    

  

  

    

    

    

 

     

 



8 

 

    

    

SUMÁRIO 

    

INTRODUÇÃO......................................................................................................................7   

1 - CONCEITOS DE LETRAMENTO .......................................................................... .....15    

1.1 - Letramento literário ........................................................................................ ……… 18    

2 – REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE SEXUAL E NOVAS PARENTALIDADES....21    

3 –A DIVERSIDADE SEXUAL E OS DOCUMENTOS OFICIAIS ............................... ..25    

4 –SEQUÊNCIA DIDÁTICA E CENÁRIO DA PESQUISA..............................................30    

4. 1 - Sequência didática: ―PRÁTICAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO ATRAVÉS DE    

NARRATIVAS QUE ABORDEM OS MODELOS DE FAMÍLIA"....................................32    

4.2 - Diversidade sexual e escola: Orientação sobre letramento com temática LGBT ....... .45    

CONSIDERÇÕES FINAIS................................................................................................... 48    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:................................................................................ 51    

    

APÊNDICE...........................................................................................................................54    

  

  

  

 

 



7 

 

    

    

  INTRODUÇÃO    

    

É motivador analisar a própria trajetória de estudos ao longo de um tempo, cumprida 

uma etapa, pois o olhar analítico nos permite refletir sobre o caminho percorrido em direção 

à realização acadêmica, mesmo que centrada apenas no tempo determinado entre um espaço 

e outro, assim como sobre a nossa contribuição junto à linha de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em que desenvolvemos pesquisa, ao alunado do curso no qual trabalhamos 

como docente (Letras UEPB), bem como a contribuição que a pesquisa terá para ajudar a 

resolver problemas que ainda persistem nas escolas não só da cidade, mas em todo o país de 

um modo geral.    

Comecei minha trajetória de estudos superiores, em 2001, na Itália, ingressando no 

curso de Línguas e Literaturas Estrangeiras, onde me formei, em 2005, em Língua e 

Literatura espanhola e portuguesa. Durante o curso de graduação comecei a trabalhar como 

guia turístico, tendo contato com muitas pessoas de vários países do mundo e falantes das 

mais diversas línguas. Foi então que comecei a estudar outros idiomas como o polonês, o 

romeno, o alemão, isso fez com que me aproximasse de forma mais clara daquilo que Lima, 

(2006, 17) entende por diversidade:     

[...] a diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são 

únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Seres humanos 

ainda apresentam diversidade biológica e gênero. Essa é a humanidade [....]    

Poder estudar e falar várias línguas e ter contatos com falantes nativos fez com que 

interagisse com outras culturas, resultando, deste contato ou diálogo intercultural, uma 

aquisição peculiar de singularidades sobre os outros, apesar de em contextos bastante 

efêmeros, provisórios, superficiais, mas apesar de ter sido assim, isso me enriqueceu 

profissional e pessoalmente.    

Ser guia turístico é uma experiência maravilhosa, mas meu sonho sempre foi aquele 

de ser professor porque a minha profissão daquele momento não me completava. O ensino 

me ofereceria muito mais do que uma simples visita aos museus e uma repetição (quase 

sempre não relacionada às perguntas dos turistas) de informações artísticas e históricas sobre 
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determinada obra de arte. Segundo o Dicionário Pedagógico (2001), ―o professor é uma 

pessoa que dedica sua existência para educar, destacando-se por ser a única profissão que 

absorve a mente, o corpo e o espírito da pessoa durante os sete dias da semana‖ e isso 

seguramente era muito mais gratificante para mim, enquanto me permitiria ajudar as pessoas 

no próprio crescimento intelectual e pessoal e ao mesmo tempo crescer também.    

Graças aos meus estudos de língua portuguesa e ao encontro com a mulher que 

atualmente é minha esposa, tive a possibilidade, desde 2006, de morar no Brasil, no nordeste, 

na Paraíba, mais exatamente em Campina Grande.    

Do momento que cheguei à cidade aos primeiros contatos com os moradores, percebi 

que, embora eu falasse português com muita dificuldade, eles sempre tentavam se comunicar 

em uma língua que era uma mistura, para mim, de portunhol e portulano. No começo eu 

pensava que fosse uma forma do cidadão campinense ser hospitaleiro, até quando algumas 

pessoas me disseram que raramente os estrangeiros que chegavam à cidade sabiam falar 

português. Isso fez com que os cidadãos com quem mantinha contato se acostumassem a 

tentar se comunicar com o estrangeiro em uma língua que fosse mais próxima à do recém 

chegado.  Pensei, então, que o Brasil ou pelo menos, meu pequeno universo, Campina 

Grande, fosse um lugar onde as diferenças eram respeitadas, dado o fato do Brasil ser um 

país onde existe uma grande mistura de culturas e grupos étnicos.     

Depois de viver alguns meses na cidade da serra da Borborema, tive a oportunidade 

de começar minha trajetória como docente em um cursinho de idiomas e, sucessivamente, 

em algumas escolas particulares de ensino fundamental e médio, tanto da cidade de Campina 

Grande (PB) como de Santa Cruz do Capibaribe (PE) como professor de língua espanhola.     

Ao começar as aulas com os alunos do terceiro ano do ensino médio e utilizando um 

texto literário para explorar, nele, aspectos linguísticos advindos ou levantados a partir da 

temática do mesmo, percebi que a única preocupação que os alunos tinham, no ato da leitura, 

era apenas aquela de decodificar o texto, fora daquele que era o seu contexto, apesar de 

sabermos que, segundo Bakhtin (1986, p.93):    

O essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer a forma lingüística utilizada, mas 

compreendê-la num contexto preciso, compreender sua significação numa enunciação particular. Em suma, 
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trata-se de perceber seu caráter de novidade e não somente sua conformidade à norma. Em outros termos, o 

receptor, pertencente à mesma comunidade lingüística, também considera a forma lingüística utilizada como 

um signo variável e flexível e não como um sinal imutável e sempre idêntico a si mesmo.    

Esse modelo de leitura dificultava a discussão sobre cultura ou qualquer outro assunto 

relacionado ao tema da aula, pois os mesmos não estavam acostumados a cultivar e exercer a 

escrita e a leitura como práticas sociais necessárias ou funcionais no dia a dia deles. Tentei 

várias vezes, inutilmente, fomentar o exercício de reflexão e formação de uma consciência 

crítica embasadas em pressupostos destas práticas, mas observava, cada vez mais, que os 

alunos liam menos, compreendiam menos e se distanciavam da leitura literária. Conversando 

com a docente de língua e literatura brasileira, me dei conta que era costume, em um texto 

literário, trabalhar os aspectos linguísticos e as correntes literárias, deixando de lado a leitura 

literária como proposta de letramento.    

Além dos problemas relativos aos modelos de leitura, foi para mim impactante, ao 

falar de aspectos culturais dos países de língua espanhola, quando a maioria da sala 

permanecia inerte, desinteressada. Da vez que tentei entender o motivo de tanta apatia, a 

resposta de um aluno foi para mim, naquele momento, esclarecedora, visto que foi 

acompanhada por vários comentários em favor da seguinte afirmação ―Professor, não me 

importo do que acontece fora do Brasil, nem fora da minha cidade, nem fora da minha  casa, 

cada um tem que se preocupar com ele mesmo. Os outros? Que se virem!”    

Fiquei ainda mais impactado quando, certa vez, cheguei em sala de aula e, usando eu 

uma camisa que tinha comprado na Itália, um pouco mais apertada do que as que aqui se 

usavam, naquele momento e lugar, ouvi um aluno dizer: “Professor, quem usa as camisas 

como essa do senhor, é fulano, ele é veado assumido, o senhor também é?‖. Comecei, então, 

uma discussão sobre diversidade sexual, com poucos conhecimentos a meu favor, mas pelo 

menos estava cumprindo uma minha missão de professor, aquilo de pôr em prática um papel 

extremamente significativo na promoção da equidade e na prevenção e combate ao 

preconceito e discriminação (CARRARA, 2010).    

Percebi, então, que era necessário discutir essa temática em sala de aula, consultei a 

gestora escolar e os outros docentes, mas sentia uma dificuldade por parte de todos eles sobre 

a forma de abordar essa temática em sala de aula e me disseram que, geralmente, quando 
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aconteciam situações parecidas em sala de aula, deixavam passar, porque não sabiam como 

começar uma discussão sobre diversidade, em particular, diversidade sexual.     

Nas aulas seguintes tive a oportunidade de discutir sobre diversidade religiosa, 

assunto sobre o qual me sentia muito mais preparado, considerado minha experiência 

passada como seminarista, mas a mesma gestora que não se sentia preparada para discutir 

diversidade sexual com os docentes me disse, naquele momento, que se quisesse discutir 

sobre diversidade religiosa podia voltar para a Itália, pois no Brasil não se discute religião e, 

gentilmente, me demitiu da escola. Quando me convocou para o pagamento, devolvi meu 

salário para ela e, gentilmente, lhe recomendei que com aquele dinheiro comprasse livros e 

entreguei um bilhete com uma frase de Felipe Garrido, em espanhol, considerando que ela 

era professora de língua espanhola: ―Si consiguiéramos aumentar significativamente el 

número de ciudadanos que sepan leer comprensivamente, produciríamos la más importante 

revolución educativa, cultural y social de nuestra historia
1
‖.     

À luz do que vivenciei durante minha experiência nas escolas do ensino regular, a 

aprovação no Mestrado Profissional para Formação de Professores (PMFP) foi, para mim, 

um grande incentivo, visto que abriu novos horizontes na minha vida, oferecendo-me a 

possibilidade de me qualificar profissionalmente ao desenvolver uma proposta de trabalho 

que se coaduna com meus objetivos profissionais, ou seja, a qualificação é construída a partir 

do momento em que encontro um lugar onde possa dar sentido às ideias que tinha sobre 

modos de atuar em sala de aula, tendo em vista a ocupação de um lugar que priorizasse a 

formação de um sujeito competente para exercer a cidadania, considerando os tantos outros 

fatores sociais, questões de valores e conceitos culturais, prática pertinente, sobretudo, às 

aulas de línguas.    

Efetivamente, a UEPB abriu-me grandes oportunidades para o meu crescimento 

profissional e pessoal, não somente pela formação no MFP como também pela experiência 

adquirida durante os seis anos em que atuei como professor substituto de língua e literatura 

                                                 
1
 Se conseguíssemos aumentar significativamente o número de cidadãos que sabem ler 

compreensivamente, produziríamos a mais importante revolução educacional, cultural e social da nossa 

história. ( tradução nossa)    
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espanhola no departamento de Letras e Artes, fosse nas aulas de graduação ou nos cursos de 

extensão que ministrei ao longo desses anos.    

Estava consciente que minha área de atuação precisava de incentivos, orientações. 

Ensinar uma língua estrangeira significa orientar o aluno e sensibiliza-lo em relação ao 

mundo globalizado em que vive, conscientizando-o acerca das diferenças culturais e 

levando-o a respeitar os outros. O ensino de língua estrangeira, em particular a língua 

espanhola, sendo o Brasil um país situado entre países hispanófonos, é útil para discutir 

temas transversais, propondo uma transposição de conteúdos que saem dos livros e vão para 

as práticas docentes, e ao mesmo tempo uma problematização para o entorno social dos 

alunos, visto que ensinar um idioma consiste em ensinar uma linguagem através do uso das 

linguagens, em contextos sociais e historicamente postos, principalmente nas situações de 

interação social. A leitura, em particular no campo do ensino das línguas estrangeiras, nem 

sempre é abordada sob um ponto de vista sócio-interacional, embora isso esteja previsto no 

PCN, considerando que os textos usados em língua estrangeira (LE) são úteis para essas 

situações, devido ao fato de apresentarem formas sociais diferentes, a partir da discussão de 

temáticas sociais como a diversidade sexual, isso a partir de uma proposta de letramento 

literário.    

O meu projeto para ingressar no mestrado consistia em apresentar propostas de 

letramento literário a partir da discussão sobre diversidade sexual e novas configurações de 

família, isso fechava o círculo daquelas que tinham sido, até então, minha inquietações: as 

práticas de letramento, em particular as literárias, e as questões de gênero, com particular 

atenção às novas formas de parentalidade.    

Dizem que os anjos não são apenas aquelas figuras diáfanas, mas que existem 

também aqueles de carne e osso que entram silenciosamente nas vidas das pessoas para 

segurar as mãos delas e acompanhá-las nos caminhos difíceis da vida, com a intenção de 

ajudá-las a vencer os obstáculos do cotidiano. Encontrei efetivamente o meu anjoorientador, 

o professor António de Pádua Dias da Silva, que me ajudou nessa tarefa tão difícil de 

conjugar letramento literário e novas configurações de família.    

Nas nossas escolas de ensino fundamental e médio se faz uso de textos literários, de 

forma ampla ou marginalizada, em particular de narrativas literárias, com o objetivo (nem 
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sempre) de letrar os alunos.  Letrar não se limita a proporcionar o crescimento 

escolarintelectual dos alunos, mas se estende à preparação do aluno para a vida em 

sociedade, para os diálogos e atritos culturais, embates diários nos dias de hoje quando as 

pessoas, cada vez mais, se tornam autônomas de forma geral e constroem para si modos de 

viver tão verdadeiros e legais quanto os já em uso. Mas nem sempre os modos de viver 

construídos ou em construção são respeitados, sofrendo, muitas vezes, resistências por parte 

daquelas pessoas que acreditam haver uma única verdade, um único modo de existir, de se 

identificar com os papéis que assumimos em sociedade.     

A instituição para além da família, a qual é atribuída esse papel é a escola, se 

entendermos que esta é constituída pela participação direta e contínua da gestão escolar, 

professores, técnicos e também das famílias. A verdade é que, no mais das vezes, a escola 

não prepara o aluno para ser cidadão crítico, mas sim, instrumento das visões comuns do ser 

humano, apontando aquelas que, segundo a maioria, fogem as ―regras‖ impostas pela 

sociedade e são vistas como negativas. Um dos problemas que se coloca, considerando 

minha permanência na escola, então, reside na instituição escolar e, portanto, nos professores 

que não estão eles mesmos preparados ou interessados em tratar a temática relativa à 

diversidade sexual, seja para propiciar o letramento literário, seja para intervir em situações 

de caso ou interpretações de textos e linguagens que exijam o comprometimento docente 

para aprofundar questões que possam orientar o alunado para um mundo menos 

problemático, menos violento e mais dialogal com os modos de vidas que as pessoas elegem 

para si, sobretudo quanto às experiências de gênero e de sexualidades. Muitos dos livros de 

narrativas literárias reúnem tanto escrita como imagens, pois combinam as duas formas de 

comunicação e, em geral, pela combinação de palavra e imagem se produz uma interpretação 

de grande impacto. No ensino de língua e literatura tanto de língua materna (LM) como de 

LE, as narrativas literárias são uma ferramenta de extraordinário potencial para discutir a 

temática das novas configurações de família, se bem aproveitadas pelo corpo docente.    

Pude perceber, quando em sala de aula da educação básica, que várias são as 

práticas e/ou tentativas de professores atingirem, junto aos seus alunos, resultados positivos 

quanto ao domínio da leitura e da escrita, sendo estes mediados por propostas, perspectivas 

e/ou abordagens nem sempre condizentes com o desejo do alunado ou com os objetivos 

esperados, se consideramos os processos de ensino-aprendizagem. No mais das vezes, a 



13 

 

    

    

leitura do texto literário é tratada em sala de aula sem uma prévia discussão sobre os sentidos 

do texto, sobre o gênero literário a que o texto pertence, sobre a estruturação formal do texto-

escrita ou mesmo, para aquilo que nos interessa, sobre questões que são motivos de reflexão 

no texto, plasmadas em sua linguagem, sejam elas de ordem social, cultural, religiosa ou 

outras.    

O não exercício da leitura do texto literário em sala de aula e o problema, por parte    

dos professores, em não tratar de tema definidos como ―perigosos‖ ou polêmicos pela 

sociedade, são alguns dos motivos que me levaram a querer abordar sob, outra perspectiva, 

as narrativas literárias em sala de aula. Acreditava, e acredito, que problematizando esta 

questão, o ganho seria para os docentes, para o alunado e, portanto, para a sociedade, pois 

discutir significa crescer e a discussão torna o ser humano um ser crítico.    

Durante as discussões com os colegas sobre a escolha de trabalhar letramento literário 

a partir das novas parentalidades, recebi elogios relativamente ao letramento, mas os 

comentários em relação à temática a ser discutida, lembravam a frase de dantesca  

memória: ―Abbandonate ogne speranza voi che’entrate‖ presente à entrada do inferno
2
.    

Essa atitude foi para mim um grande incentivo, comecei com a ajuda do orientador a 

procurar leituras relativas ao letramento e letramento literário, indo diretamente às fontes. 

Assim, travei leituras com os textos de Cosson (2012), Kleiman (2004), Zappone (2009), 

Rojo (2009), Soares (2006), Paulino (2001), Faraco (2000). Interessei-me pelos documentos 

oficiais, como PCN (1999), para ver como era proposto o letramento literário, e os temas 

transversais (em específico Diversidade Sexual); o documento do CONAE (2010) foi 

bastante decisivo, em minha pesquisa, em relação às questões de gênero e diversidade, assim 

como as leituras de Moita Lopes ( 2002; 2003), Casares (2008), Roudinesco ( 2003), Costa 

(2003), Bauman ( 2004). Para além destas leituras, subsidiaram minhas reflexões as várias 

narrativas literárias em língua portuguesa, espanhola e inglesa quais And Tango Makes Three 

(2005); O menino que brincava de ser (2013); Meus dois pais (2010); The old car (2010);  

Ito (2011);  Villa Pared e Villa Sol (2013); Sedna, um planeta diferente (2013);  Mis tíos 

favoritos (2013);  Dos padres (2013).    

                                                 
2
 Abandone toda esperança aquele que aqui vai entrar ( Tradução nossa)    
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Depois destas leituras e ao final das disciplinas do MFP, decidi, junto com o 

orientador, elaborar uma sequência didática que me servisse para vertebrar e ministrar um 

curso de formação de professores com a intenção de diagnosticar, discutir e aprofundar, junto 

com os docentes que participaram do curso, as problemáticas que estavam na base das 

poucas práticas de letramento literário e dos motivos que impediam os docentes de discutir 

temáticas polêmicas como a diversidade sexual e  as novas formas de parentalidade. Dessa 

forma, pensava ajudar os docentes, como base nos estudos feitos, a encontrar estratégias que, 

a partir dessas temáticas, pudessem propiciar práticas de letramento para os alunos sob uma 

perspectiva mais humana, principalmente no que tange aos direitos das pessoas e aos valores 

que construímos social e culturalmente para tudo aquilo que existe em nosso tempo: as 

relações interpessoais, os valores e conceitos de parcerias amorosas e familiares, os modos 

como as pessoas de hoje constituem famílias e como as pessoas interpretam esses fatos.     

O curso, cujo título foi ―Diversidade Sexual e Escola: Orientação sobre Letramento 

com temática Lgbt‖, foi ministrado sob a tutela do Departamento de Letras e Artes da 

Universidade Estadual da Paraíba. Foi divulgado através de um cartaz informativo, 

distribuído em várias escolas da rede pública da cidade de Campina Grande e através das 

redes sociais, em particular o Facebook. O curso, pelo qual foram abertas 20 vagas, na 

realidade, contou com a presença de 31 docentes da rede pública e privada da cidade de 

Campina Grande e de cidades circunvizinhas. O curso foi estruturado em 10 encontros 

(sendo 5 presenciais e 5 à distância), compondo um total de 30 horas. Os cursistas receberam 

certificado (emitido pelo Departamento de letras) em que se atestava a carga horária.    

Os encontros foram de extrema importância para minha formação profissional e 

pessoal, pois me deu a possibilidade de sentir as dificuldades dos docentes, fornecer um 

leque de informações metodológicas para abordar a temática em sala de aula. Permitiu que 

acrescentasse e abrisse novos horizontes tanto para mim como para os cursistas, novas 

perspectivas e possibilidades de mostrar que existem condições de discutir a diversidade 

sexual e as novas formas de parentalidades a partir do letramento literário.    

Finalmente, como culminância do curso, foi possível pensar a preparação de um Guia 

que, a partir do diagnóstico da atual situação da educação relativamente às questões da 

diversidade sexual e das novas parentalidades, pudesse apontar orientações para professores 
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e gestores escolares que queriam construir em sua escola, em seu contexto escolar, outra 

visão para as diferenças que a escola recebe no cotidiano. Depois de realizar o curso, já 

fundamentado teórico-metodologicamente, a partir de uma sequência didática, apontamos 

também, nas partes a seguir, os fundamentos teóricos que sustentaram a ideia da pesquisa ao 

longo do curso.    

    

CAPÍTULO I    

    

1 - CONCEITOS DE LETRAMENTO    

A ideia desse capítulo é discutir as concepções de letramento, partindo de alguns 

conceitos-chave com base nos estudos linguísticos que tratam deste conteúdo, em específico 

o letramento literário. A partir desse referencial teórico, pretende-se analisar essa abordagem 

textual com base nas orientações presentes nos PCN de línguas e dos temas transversais.    

Ultimamente, considerando que começou a ser discutido no Brasil nos anos 80 

(STREET, 2000) por estudiosos como Magda Soares, Roxane Rojo e Ângela Kleiman, o 

conceito de letramento tem conquistado uma grande visibilidade devido às diversas 

possibilidades de aplicação, mas também em razão da amplitude teórica, obtendo cada vez 

mais importância nos processos escolares, partindo da ideia que a escola deve formar não 

apenas alunos, mas sim cidadãos, o letramento está muito em voga, visto que privilegia o uso 

social tanto da leitura como da escrita, processos que norteiam o tipo de sujeito que a escola 

quer formar.    

 O letramento, segundo M. Soares (2001), deriva do termo literacy, palavra de origem 

inglesa que foi adaptada para o português através de uma tradução direta do termo inglês, 

configurando-se como o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, quer dizer, 

é a condição que cada ser humano obtem, uma vez que se apropriou da escrita melhorando 

seu lugar social e sua inserção social. Ao falar de inserção social, a autora afirma que o 

letramento tem uma dimensão social que pode ser compreendida por uma perspectiva 

revolucionária e outra progressista.    
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 Segundo Kleiman (2004), a alfabetização é uma ação do âmbito que trata apenas da leitura e 

da escrita, mas ao ser relacionada ao ambiente social, surge o letramento que a autora define 

como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita relativamente, enquanto sistema 

simbólico e tecnológico em contextos específicos e para objetos específicos.    

 A partir da visão de Kleiman (2004), pode-se notar que esta prática utiliza muitos tipos de 

escritas, considerando que existem múltiplas práticas sociais e múltiplos objetivos a serem 

alcançados para os quais as práticas de letramento podem ser realizadas nos mais diversos 

contextos, e o letramento é um fenômeno amplo que tem a escola como seu espaço 

preferencial, embora não se limite apenas a esta espacialidade.    

Um dos pressupostos do letramento é a questão proposta por Paulo Freire (1981, p.20)    

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da 

continuidade da leitura daquele  (A palavra que eu digo sai do mundo que estou lendo, mas a palavra que sai do 

mundo que eu estou lendo vai além dele).  (...) Se for capaz de escrever minha palavra estarei, de certa forma 

transformando o mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim. Implica na relação que 

eu tenho com esse mundo.    

O pedagogo pernambucano afirma que a leitura do mundo é fundamental na vida do 

aluno, vinculando seu ponto de vista ao conceito de letramento, visto que Paulo Freire 

defendia a alfabetização como forma de conscientização e apropriação social da leitura e da 

escrita, trazendo ao indivíduo consequências político-sociais para o grupo ao qual ele 

pertence.    

A nossa sociedade pode ser caracterizada, segundo a visão de Bauman (2001), como 

uma sociedade em liquefação, a denominada modernidade líquida, embora, já com Marx e 

Engels, no século XIX, a modernidade fosse considerada como processo social. Viver, então, 

significa transformar-se, adaptar-se e essa é quase uma obrigação, quase como se a pessoa 

estivesse em um contínuo nascimento:    

   Praticar a arte da vida, fazer de sua existência uma ―obra de arte‖, significa, em 

nosso mundo líquido-moderno, viver num estado de transformação permanente, 

auto-redefinir-se perpetuamente tornando-se (ou pelo menos tentando se tornar) uma 

pessoa diferente daquela que se tem sido até então. ―Tornar-se outra pessoa‖ 

significa, contudo, deixar de ser quem se foi até agora, romper e remover a forma 

que se tinha, tal como uma cobra se livra de sua pele ou uma ostra de sua concha; 

rejeitar, uma a uma, as personas usadas – que o fluxo constante de ―novas e 

melhores‖ oportunidades disponíveis revela serem gastas, demasiado estreitas ou 

apenas não tão satisfatórias quanto foram no passado. Para apresentar em público 
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um novo eu e admirá-lo no espelho e nos olhos dos outros, é preciso tirar o velho 

das vistas, nossas e de outras pessoas, e possivelmente também da memória, nossa e 

delas. Ocupados com a autodefinição e a autoafirmação, nós praticamos a destruição 

criativa diariamente (BAUMAN, 2009, p. 99-100).     

 

Na educação brasileira aconteceram muitos progressos e mudanças, podemos dizer 

que, em cada época, existe uma certa mudança substancial nas práticas escolares. Essas 

mudanças ocorrem devido ao desenvolvimento cultura, social e político da sociedade, 

exigindo modificações na forma de alfabetizar as pessoas, tanto que não foi mais possível 

continuar com a alfabetização, tornou-se indispensável letrá-lo, isto é, fazer com que o 

indivíduo interprete a realidade discursiva em que está inserido e se projete no mundo como 

sujeito agente de si e dos contextos que lhe pertencem. De fato, hoje, devido às mudanças 

dentro da sociedade, é importante fazer (e saber fazer) bom uso da leitura e escrita 

exigindose, cada vez mais, práticas de letramento.    

Uma posição similar pode ser encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), em que se afirma que o letramento acontece mediante uma prática constante de 

leitura de textos e com uma diversidade de textos que circulam socialmente, destacando a 

diferença existente entre ensinar a ler e formar leitores competentes. O simples ato de ensinar 

a ler,que se resumia em decodificar qualquer texto sem uma construção de sentido e 

entendimento, gerava uma visão empobrecida da leitura, fato distante das práticas de 

letramento, como as propostas no Guia que elaboramos (vide em anexo a este Memorial).     

Segundo os PCN, formar um leitor, letrar um indivíduo, significa trabalhar com uma 

ampla gama de texto. Rojo (2008) afirma que ―ler é melhor que estudar‖, de onde podemos 

dessumir que as práticas didáticas de leitura e letramento escolar desenvolvem somente uma 

pequena parcela de capacidades envolvidas nas práticas letradas exigidas pela sociedade, 

aquelas que interessam à leitura para o estudo nas escolas. Mas ser letrado e ler na vida é 

muito mais que decifrar letras; é escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, 

colocando-os em relação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade 

social, é discutir com os textos, replicando e avaliando posições e ideologias que constituem 

seus sentidos, é enfim, trazer o texto para a vida e colocá-lo em relação a ela.     
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No nosso caso, nos interessa mais a vertente revolucionária,  pois, segundo nosso 

ponto de vista, o letramento é um conjunto de práticas socialmente constituídas que visa a 

transformar as práticas sociais injustas frutos de preconceitos sociais e culturais.    

    

  1.1.   Letramento Literário    

    

Como citado anteriormente, por letramento se entende o uso da escrita e a realização de 

qualquer tipo de leitura, situadas em práticas diferentes, sabendo interpreta-las e relacionalas, 

ou seja, existem vários tipos de letramento, interessa-nos, visto que nosso projeto foi 

trabalhar com narrativas literárias, o letramento literário.    

 O letramento literário é um dos tipos citados, tendo o texto literário como elemento base 

para a sua prática e definido por Kleiman (1995) como ―estado ou condição de quem não 

apenas é capaz de ler texto em verso e prosa, mas dele se apropria efetivamente por meio da 

experiência estética‖. Resulta evidente que isso não implica a habilidade de saber escrever 

textos literários, mas refere-se à habilidade de leitura.      

A literatura tem também, segundo Zilberman (1990), assim como na época clássica 

acontecia com a tragédia grega, o objetivo de educar social e moralmente os cidadãos; hoje, 

o letramento literário, através da leitura e escrita sobre o texto literário faz com que o ser 

humano se conheça e se identifique como membro da comunidade à qual pertence, como 

também pensa Cosson:    

   A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo 

por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada. É 

mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim 

sem renúncia da minha própria identidade. No exercício da literatura, podemos ser 

outros, podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do 

espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. É por isso que 

interiorizamos com mais intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção 

(COSSON, 2007, p. 17).     

    

Segundo Cosson (2007), então, trabalhar com o texto literário em sala de aula, 

significa promover uma prática social, isto é, o letramento literário do qual o professor não 

pode fugir, ao contrário, tem que ser incentivado, que pode favorecer visão e revisão de 
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valores e verdades, permitindo leituras e releituras do mundo que podem ser compartilhadas 

com o próprio ego, com o autor e com o contexto.    

Ao falar de letramento literário, estamos discutindo o ensino de literatura no universo 

escolar, que nem sempre é valorizado pelos docentes que acreditam em uma sociedade 

utilitarista e que não vê, por esta ótica, funcionalidade para o texto literário, salvo para a 

preparação para o vestibular (quando era prática geral no Brasil este exame como definidor 

ou meio pelo qual o sujeito dava entrada no ensino superior) ou como base para discutir 

caraterísticas das correntes literárias ou até dando prioridade a outros gêneros. A negligência 

de trabalhar com o texto literário, para formar leitores e cidadãos críticos, é algo que ocorre 

há muito tempo nas escolas, embora os PCNs de Língua Portuguesa do terceiro e quarto 

ciclos do Ensino Fundamental (1998) abordem o letramento para o ensino em sala de aula, 

considerando a leitura como uma forma de atuação social que permite a qualquer 

aluno/cidadão obter um tipo de letramento que o insira nas várias esferas sociais. Resulta 

evidente que as práticas de leitura se diferenciam historicamente e dependem do contexto de 

cada leitor. A proposta do PCN é de que o docente tenha que se preocupar com o aluno, 

considerando-o um cidadão do mundo e não apenas um aluno, isto é, considera-lo inserido 

em seu próprio contexto. As orientações rejeitam um ensino voltado para a extração de 

informações e a análise de unidades básicas (sílabas, palavras, frases) descontextualizadas, o 

ensino deve ser fundamentado no texto. Tais orientações se referem à proposta do 

Letramento Literário que prevê uma prática pedagógica voltada para a construção do sujeito 

por si mesmo através do domínio e problematização das várias linguagens e textos presentes 

no universo em que está inserido.     

Nos PCN de Língua Portuguesa existem e persistem parâmetros voltados 

especificamente para a literatura e a preocupação em esclarecer o que é entendido como 

literário. Uma parte dedicada à literatura brasileira explicita que ―o texto literário constitui 

uma forma peculiar de representação e estilo em que predominam a força criativa da 

imaginação e a intenção estética‖ (BRASIL, 1998, p. 26). Entre outras especificidades, a 

literatura é descrita como um ―inusitado tipo de diálogo‖, repleto de ―invenções de 

linguagem‖ e ―subjetividade‖, uma ―forma de produção de conhecimento‖ diferenciada.  

Para realizar sua leitura é necessário reconhecer suas singularidades e propriedades e afastar 

equívocos que costumam acontecer na escola, isto é, ―tomá-lo como pretexto para o 
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tratamento de questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não aquelas que 

contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as  

particularidades, (...) a profundidade das construções literárias‖ (BRASIL, 1998, p. 27).    

Nos PCN do ensino médio é afirmada, explicitamente, a função social do texto 

literário e o convite, aos docentes, para deixar em segundo plano o estudo da gramática como 

mera estratégia de decodificação:    

 

Essa concepção destaca a natureza social e interativa da linguagem, em 

contraposição às concepções tradicionais, deslocadas do uso social. O trabalho do 

professor centra-se no objetivo de desenvolvimento e sistematização da linguagem 

interiorizada pelo aluno, incentivando a verbalização da mesma e o domínio de 

outras utilizadas em diferentes esferas sociais. Os conteúdos tradicionais de ensino 

de língua, ou seja, nomenclatura gramatical e história da literatura, são deslocados 

para um segundo plano. O estudo da gramática passa a ser uma estratégia para 

compreensão / interpretação / produção de textos e a literatura integra-se à área de 

leitura. (BRASIL, 1998, p.38 )    

    

Resulta evidente que, também, nos PCN Língua e Literatura Portuguesa do Ensino 

Médio se proponha a utilização do texto literário para ativar a capacidade de pensamento 

crítico e a sensibilidade estética do leitor, enfatizando a ideia de não ensinar conteúdos úteis 

apenas no espaço escolar, mas permitindo que esses sejam levados para a vida prática 

tornando o ensino e aprendizagem, além de úteis, prazerosos.    
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   2 - REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE SEXUAL E NOVAS PARENTALIDADES.    

    

Nas sociedades consideradas avançadas existe certa liberdade para escolher entre 

estilos de vida de acordo com a identidade sexual. Essa condição é fruto de políticas de 

identidade de diferentes tipos, entre elas as relações com o gênero, embora exista ainda muita 

discussão a ser entabulada sobre esses temas polêmicos.    

A identidade sexual é um processo psíquico, social e cultural que se realiza através de 

modelos fornecidos pela família, sociedade e cultura (SCOTT, 1998), como também o 

sentimento de masculinidade e feminilidade que acompanha a pessoa ao longo da vida. A 

identidade sexual compreende a identidade de sexo, gênero e orientação sexual.    

Esses modelos têm como base categorizações e esquemas arbitrários puramente 

heteronormativos, fazendo com que a sexualidade seja vista como um fato sociocultural e 

não algo natural como defendido por muitos fundamentalistas favoráveis a apenas uma forma 

de ser e estar no mundo. Tudo o que foge a esta norma é visto como subversivo, como era (e 

em parte ainda é) considerada a homossexualidade, sob o aspecto, em particular religioso. 

Devido à essa inversão da norma heterossexista, as pessoas que se orientam afetiva e 

sexualmente para o outro do mesmo sexo são estigmatizadas.    

Quando se fala de gênero, se faz referência aos significados sexuais que interpretam o 

corpo sexuado, então não é possível afirmar que um gênero seja produto de um sexo. Levada 

até seu limite lógico, a distinção entre sexo e gênero mostra uma diferença entre corpos 

sexuados e gêneros culturalmente construídos. Se vamos aceitar o sexo de forma binária não 

necessariamente ao falar de homens teremos a correspondência de um corpo masculino 

como, no caso das mulheres, não obrigatoriamente a correspondência será de um corpo 

feminino.     

As identidades sociais de classe, gênero, sexualidade, raça, idade são exercidas pelas 

pessoas nas práticas discursivas, ―a pessoa é um mosaico intricado de diferentes potenciais 

de poder em relações sociais diferentes‖ (CAMERON et. al. 1992, p.20) e as identidades se 

constroem no discurso, na interação, portanto, não estão nos indivíduos e podem ser 

repensadas, mudadas, eis o papel do professor, fazer com que os alunos repensem suas 
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posições, mas, antes disso, é preciso que o professor repense sua posição relativamente a 

certos argumentos.     

A identidade, reafirmamos, é uma construção social e isso faz com que cada ser 

humano seja criado da forma que é pelos outros ao seu redor (SHOTTER 1989, p.144). 

Quem ocupa posição de poder nas relações consideradas assimétricas é, obviamente, mais 

apto a formar ou produzir novos seres, devido ao seu papel predominante na projeção de 

contextos mentais, isto é, o professor é indispensável na formação do aluno porque é preciso 

que ele (o docente) seja um ser crítico e livre de preconceitos para que forme um aluno livre 

e crítico.     

Considerado que as escolas são espaços socialmente constituídos, é possível afirmar 

que os significados que são produzidos nas aulas são os mais importantes sob o ponto de 

vista social devido ao papel do professor (MOITA LOPES, 1995b). Constatado isso, é fácil 

observar que as identidades sociais que se formam nas escolas podem e devem desempenhar 

um papel importante na vida de cada cidadão.    

A questão da família é vista como algo fundamental para a sociedade e, portanto, para 

professores e alunos, mas a questão da sexualidade ou de família que foge o ―padrão‖ 

imposto pela sociedade é considerada tabu. Estamos obiviamante falando da família 

tradicional e sob o ponto de vista heteronormativo. De forma geral, o professor trata o aluno 

de uma forma homogênea. A questão da existência de famílias diferentes daquelas 

consideradas ―normais‖ são evitadas como se não fizessem parte da identidade do aluno. É 

importante ver como os docentes, ao não considerarem esses novos tipos de família, 

escamoteiam um traço importante das pessoas e fazem com que, caso haja na sala uma 

criança filho de um casal homoafetivo, se sinta excluído.    

É importante observar que quando a criança chega à escola pela primeira vez, já teve 

suas identidades de família, gênero e sexualidade formadas pela família e, portanto, uma 
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família heterossexual é vista como uma prática correta, padrão,
3
 enquanto uma homossexual 

seja vista como uma constituição naturalmente errada.     

Apesar disso, o docente não tem que esquecer que a escola é o lugar onde essas 

identidades devem ser legitimadas e, então, o papel do professor tem uma função 

fundamental na vida de cada aluno. De fato, é certo o que Freire Costa afirma em propósito:    

    

 [...]nós somos aquilo que a linguagem nos permite ser; acreditamos naquilo que ela 

nos permite acreditar e só ela pode fazer-nos aceitar algo do outro familiar, natural, 

ou pelo contrário, repudiá-lo como estranho, antinatural e ameaçador ( idem, ibidem, 

p.18)     

    

Nas escolas estamos acostumados a usar linguagens diferentes, dependendo se 

estamos falando com meninas ou meninos e quando um deles foge do registro que se condiz 

com seu sexo, o professor fica perplexo. A partir dessa visão, podemos lembrar Simone de 

Beauvoir, quem afirmou que ninguém nasce mulher ou homem, mas a sociedade o constrói 

como tal, não temos que esquecer, então, que, mais uma vez, a escola tem o direito e a 

responsabilidade de fazer com que cada aluno tenha uma própria identidade com a qual se 

sente feliz, é feliz e respeite os modos dos outros se sentirem bem com o estilo ou modo de 

vida que tomou para si.    

    Quando se fala de relações afetivo-sexuais entre iguais a discussão se volta para a 

homoafetividade e, em particular, pode falar também em famílias homoparentais.    

O termo homoparentalidade foi criado em 1997 pela Associação de pais e futuros pais 

gays e lésbicas (AGPL), designando um adulto homossexual que é (ou pretende ser) pai ou 

mãe de crianças (ZAMBRANO, 2006). Esse conceito é muito discutido pela sociedade, 

embora exista, entre as pessoas, quem não reconheça a união homoafetiva, visto que, assim 

como foi levantado por um cursista durante os encontros do curso por mim ministrado, não 

se reconhece um homossexual capaz de cuidar e se relacionar ―positivamente‖ com os filhos, 

ou seja, apesar de legalmente um casal de pessoas do mesmo sexo cuidar de constituição 

                                                 
3
 Apesar de sabermos que as relações afetivas e sexuais entre pessoas do sexo oposto seja o padrão 

entre os humanos (orientação que conta com o maior número de pessoas que aderem a esta 

modalidade de  
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afetivo-amorosa), o padrão não pode suplantar as outras subjetividades, as outras formas das 

pessoas se sentirem felizes e construírem narrativas de vida para si. Esse é o grande desafio 

nosso, nesta pesquisa: superar essas barreiras e propor um modo de abordagem do letramento 

literário que esteja orientado para a problematização de preconceitos envolvendo 

configurações familiares, performances de sujeitos e modos de se subjetivar afetiva e 

sexualmente, considerando-se a necessidade de minimizar preconceitos e discriminações em 

nossa sociedade, a partir do contexto escolar.  

Como parte da família, as pessoas tendem a interpretar como esquisita essa 

constituição familiar.    

Essa questão nos leva a muitas falas sobre o conceito de família, percebida como a 

mais natural das instituições, entendida, tradicionalmente, como nuclear (pai, mãe e filhos), 

embora essa instituição tenha passado por muitas mudanças ao longo do tempo. Segundo 

Lévi-Strauss (1976), a família não é uma entidade fixa, mas existem possíveis variações de 

vínculos que caracterizam as possíveis formas de família.    

A sociedade ocidental reconhece como ―mais comum‖ a família nuclear, 

heterossexual ou, em geral, tendo como finalidade a procriação, mas não é o único modelo de 

família existente.    

Há mais de 30 anos, na realidade social das culturas ocidentais existe outro modelo de 

família, a homoparental, baseada na afeição entre pessoas do mesmo sexo, não pressupondo 

capacidade procriativa, biologicamente falando. Este tipo de família que adentrou o século 

21 com uma força legal tem disseminado várias discussões, operando polêmicas entre 

pessoas que se sentem ―feridas‖ ou incomodadas com o modo dos outros serem felizes e 

aqueles que acreditam em uma sociedade mais harmônica, organizada e coerente, quando 

entende que as pessoas podem construir modos de ser e de estar para viverem a felicidade tão 

procurada pelo ser humano. Se a subjetivação não fere as leis sociais, as culturas, hoje, 

facilitam o acesso dos interessados aos modos de vida escolhidos.   
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 3- A DIVERSIDADE SEXUAL E OS DOCUMENTOS OFICIAIS    

    É importante considerar que as políticas educativas se tornam possíveis através de 

reformas realizadas tanto pelo estado como pela sociedade civil (VIEIRA, 2003), partindo da 

ideia que ambas as instâncias colaborem no interesse de grupos sociais.    

Relativamente às questões de gênero e sexualidade, no Brasil, a discussão ganha 

espaço depois da constituição de 1988, mas na área de educação, somente a partir de 1995, 

através de movimentos sociais e durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que a 

discussão dessa temática entra com força na educação, após a participação do Brasil ao 

Encontro Mundial Educação para Todos, em Dakar.     

O Ministério da Educação (MEC), sob a coordenação do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso, começa o processo de introdução da temática sobre gênero e sexualidade 

nos currículos escolares:    

[...] a sexualidade se impõe, na sociedade contemporânea, como um dos maiores 

interesses dos adolescentes, exigindo posicionamentos e atitudes cotidianas. 

Temáticas como a gravidez na adolescência, masturbação, homossexualidade, 

iniciação sexual, pornografia e erotismo, aborto, violência sexual e outras, são 

exemplos de questões que extrapolam a possibilidade da transversalização pelas 

disciplinas e demandam espaço próprio para serem refletidas e discutidas. São temas 

polêmicos, que envolvem questões complexas e demandam tempo para serem 

aprofundadas, com ampla participação dos alunos, além de exigirem maior preparo 

do educador (BRASIL, 1999, p. 331).     

 

    As questões relativas a gênero e sexualidade são polêmicas, mas não por isso devem 

ser deixadas de lado, pelo contrário, a problematização de algo polêmico pode ajudar no 

crescimento dos alunos e podem ser tratadas como temáticas transversais, assim como 

afirmado também nos PCN (1999) e, embora demandem muito tempo, merecem ser 

aprofundadas. Para que isso aconteça, é necessário um relativo preparo por parte dos 

professores.     

Assim como dito anteriormente, os PCN (1999) afirmam que as discussões podem ser 

levantas por qualquer docente, de preferência um educador que tenha proximidade com os 

alunos e com o qual os educandos possam externar suas dúvidas e perplexidades para poder, 
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a partir dessas inquietações, iniciar debates sobre diversidade sexual em nome do respeito 

das diferenças na sociedade atual:    

O profissional que se responsabiliza por esse trabalho pode ser um professor de 

qualquer matéria ou educador com outra função na escola (orientador educacional, 

coordenador pedagógico ou psicólogo, por exemplo). O importante é que seja 

alguém que tenha bom contato com os alunos e, portanto, um interlocutor confiável 

e significativo para acolher as expectativas, opiniões e dúvidas, além de ser capaz de 

conduzir debates sem impor suas opiniões. Não constitui pré-requisito que o 

professor seja da área de ciências (comumente associada à sexualidade), já que não 

se trata de abordagem predominantemente biológica da sexualidade. Importa é que 

tenha interesse e disponibilidade para esse trabalho, assim como flexibilidade e 

disposição pessoal para conhecer e questionar seus próprios valores, respeitando a 

diversidade dos valores atribuídos à sexualidade na sociedade atual (BRASIL, 1999, 

p.332).    

 

   Mas, contraditoriamente ao que se diz no capítulo sobre transversalidade, no capítulo sobre 

orientação sexual, se afirma:    

 

É necessário que o educador tenha acesso à formação específica para tratar de 

sexualidade com crianças e jovens na escola, possibilitando a construção de uma 

postura profissional e consciente no trato desse tema. Os professores necessitam 

entrar em contato com suas próprias dificuldades diante do tema, com questões 

teóricas, leituras e discussões referentes à sexualidade e suas diferentes abordagens; 

preparar-se para a intervenção prática junto aos alunos e ter acesso a um espaço 

grupal de produção de conhecimento a partir dessa prática, se possível contando com 

assessoria especializada. A formação deve ocorrer de forma continuada e sistemática 

[...] (BRASIL, 1999, p. 303)    

 

Tornando essa temática um assunto de conhecimento especializado. O objetivo do Guia que 

construímos tem o intuito de dirimir, em parte, esta questão. Sabemos que não é necessário 

um conhecimento especializado para abordar temáticas de gênero e sexualidades em sala de 

aula. Faz parte do conhecimento docente o estar antenado com as grandes questões e 

polêmicas em se inserem e nas quais seus alunos estão constantemente mergulhados, seja 

discutindo para ampliar a visão de mundo, demarcando territórios no contexto escolar, seja 

sofrendo a discriminação, a violência física ou simbólica por não se adaptar ao modelo de 

gênero e de sexualidade ainda tido como ―correto‖ por uma maioria social ou por fazer parte 

de uma composição familiar que envolva a inclusão de sujeitos tradicionalmente não   
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―aceitos‖ ou pensados como ―pais‖ ou responsáveis ou até mesmo pela ausência das figuras 

paternas tradicionalmente consideradas como pai e mãe.    

O Guia orienta práticas de letramento na base de discussão das novas parentalidades, 

tema que converge para a discussão em torno das questões de gênero e de sexualidades, 

orientação sexual e modo como os afetos são sentidos por diferentes pessoas para resultar em 

vários arranjos familiares legalmente reconhecidos hoje.    

Ainda assim, a introdução da diversidade, seja ela sexual ou não, é vista de forma 

ampla e inclui também a produção de livros didáticos que tratem essa temática:    

[..]a utilização de materiais didáticos que problematizem em vez de ―fechar‖ a questão, possibilitando a 

discussão dos valores (sociais e particulares) associados a cada temática da sexualidade. A montagem de um 

acervo de materiais na escola — como textos e livros paradidáticos, vídeos, jogos, exercícios e propostas de 

dramatização —, é importante para a concretização do trabalho. (BRASIL, 1999)    

Desta forma, o currículo torna-se lugar de reformas nas políticas relativas às questões 

de gênero e sexualidade e os docentes são convidados a se tornarem responsáveis pela 

discussão dessa temática. Os Parâmetros curriculares não são isentos de críticas por parte dos 

estudiosos; de fato, Marchi (2000) discute a pouca relevância da diversidade sexual na 

elaboração dos PCN e a discriminação em relação à homossexualidade, tanto que  

 

Daniliauskas (2011) afirma que se menciona a diversidade sexual e a 

identidade de gênero apenas na introdução dos temas transversais e na 

seção dedicada à Orientação sexual, ressaltando que a 

homossexualidade é citada apenas uma vez nos PCN do primeiro 

ciclo, com a intenção de enfatizar que a temática deverá ser discutida a 

partir da 5ª série (hoje 6º ano), enquanto nos PCN do segundo ciclo se 

discute a dificuldade de se tratar esse tema tão polêmico, reiterando 

compulsoriamente (LOURO, 1999) a heterossexualidade.    

 

Outro documento oficial que discute a inserção de temáticas relativas à diversidade 

sexual e às questões de gênero é o da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010 

que apresenta diretrizes, metas e ações para as políticas educacionais, na perspectiva da 

inclusão, igualdade e diversidade, sendo um dos objetivos apresentados no documento final, 
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o reconhecimento e a valorização à diversidade para uma educação antissexista que atravessa 

o texto todo e se concretiza no capítulo VI sobre Inclusão, Diversidade e Igualdade.     

De fato, afirma-se que uma das implicações das políticas da educação é:    

 

Construir uma proposta pedagógica sobre gênero e diversidade sexual para nortear o 

trabalho na rede escolar de ensino, eliminando quaisquer conteúdos sexistas e 

discriminatórios e com a participação de entidades educacionais e afins. 

Implementar programas de formação continuada, em nível de especialização ou 

aperfeiçoamento, em atendimento educacional especializado para os/as profissionais 

que atuarão nas salas de recursos multifuncionais.   (CONAE, 2010).    

 

O direito à diversidade, então, não se opõe à luta pelas desigualdades sociais, mas 

discute e afirma desigual com que as diferenças são tratadas. Desconhecer a diversidade, de 

fato, seria incorrer no erro de tratar as diferenças de forma discriminatórias, fazendo com que 

a desigualdade aumente ainda mais, é preciso então defender o direito de ser, assim como 

afirma Pierucci (1999: 7):    

Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos 
ser diferentes? Houve um tempo que a resposta se abrigava segura de si no primeiro 
termo da disjuntiva. Já faz um quarto de século, porém, que a resposta se deslocou. 
A começar da segunda metade dos anos 70, passamos a nos ver envoltos numa 
atmosfera cultural e ideológica inteiramente nova, na qual parece generalizar-se, em 
ritmo acelerado e perturbador, a consciência de que nós, os humanos, somos 
diferentes de fato [...], mas somos também diferentes de direito. É o chamado 
―direito à diferença‖, o direito à diferença cultural, o direito de ser, sendo diferente. 
The right to be different!, como se diz em inglês, o direito à diferença. Não 
queremos mais a igualdade, parece. Ou a queremos menos, motivanos muito mais, 
em nossa conduta, em nossas expectativas de futuro e projetos de vida 
compartilhada, o direito de sermos pessoal e coletivamente diferentes uns dos 
outros.     

    

Afirma-se no documento do CONAE (2010) a necessidade de ―imediatamente‖ se 

estabelecer princípios e critérios para a avaliação de livros didáticos para eliminar obras que 

veiculem preconceitos referentes à qualquer tipo de diversidade e que se aprimorem 

avalições de textos que discutam temáticas referentes à diversidade sexual, em particular em 

relação:    

Àquelas temáticas referentes às famílias compostas por pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, enfatizando os recortes de raça/etnia, orientação 

sexual, identidade de gênero, condição socioeconômica e os novos modelos de 
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famílias homoafetivas, contemplando, ainda, aspectos relacionados às diversas 

formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. (CONAE, 2010)    

    

Apesar da existência de documentos político-normativos que orientem a elaboração e 

efetivação de currículos para a educação escolar brasileira que incluam a temática sobre 

diversidade sexual e novas configurações de família, observa-se a quase total não aplicação 

das diretrizes curriculares sobre Diversidade Sexual presente nos PCNs e no documento do 

CONAE, por falta ou de uma parte curricular negligenciada na formação docente (isso se 

aplica aos profissionais formados nas últimas duas décadas), na completa ausência de 

discussão durante a formação docente (aplicado aos docentes que foram formados há mais de 

três décadas, quando estas discussões estavam longe de serem transpostas para as salas de 

aula de formação docente) ou tão somente no não compromisso docente em tratar dessas 

questões, por motivos pessoais ou outros.     
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  4 - SEQUÊNCIA DIDÁTICA E CENARIO DA PESQUISA    

 

Muitos docentes acreditam ainda que o ensino através do diálogo que promova a 

cidadania e o lugar do sujeito na sociedade é algo típico apenas do ensino superior e não algo 

que pode se praticar com crianças e/ou adolescentes. Segundo Golder (2000), algumas 

pesquisas evidenciam a maior capacidade de discussão dos adolescentes do que dos alunos 

de ensino superior. De fato, os adolescentes utilizam essa função da linguagem não apenas 

para argumentar, mas também para confrontar-se sobre opiniões diferentes.     

Ensinar os alunos a argumentar é um exercício perigoso para as classes dominandtes, 

a depender do grupo social que tenha interesse e manter pessoas desencorajadas e a não 

resistirem aos dissabores provocados por grupos hegemônicos. Saber argumentar, 

compreender uma argumentação é, sem dúvida, perigoso, é como dar aos alunos uma arma 

que tudo pode destruir, mas ao mesmo tempo destrói para reconstruir. Considerando que o 

terreno da argumentação não é o campo do ―certo‖, mas sim das crenças, dos valores e, por 

isso, interessa-nos não só intelectualmente, mas também afetivamente, pois nas 

argumentações estão presentes os elementos da nossa vida tanto pública como privada. Uma 

forma para que os alunos possam argumentar tanto de forma escrita como de forma oral é 

seguramente o modo como o/a professor/a construiu o assunto em uma sequência didática e 

deu cabo da mesma no contexto de sala para o qual projetou a sequência.    

Segundo Rojo e Glais (2004),     

 

Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito. (...) Quando nos 

comunicamos, adaptamo-nos à situação de comunicação. (...) Os textos escritos ou 

orais que produzimos diferenciam-se uns dos outros e isso porque são produzidos 

em condições diferentes.    

 

    Resulta evidente que textos orais e escritos são diferentes, isso porque gerados em 

situações diferentes, assim como afirmado por Schneuwly e Dolz (2001), ou seja, são 

produtos do meio interlocutivo e interativo, algo historicamente posto e é por isso que a 

sequência didática, visto que é utilizada para trabalhar com textos, é útil para o entendimento 
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dos gêneros literários e não literários, em particular dos gêneros que os alunos não dominam 

totalmente.    

    

Segundo Dolz e Schneuwly, esse é o esquema de uma sequência didática:    

    

    

De acordo com o que visualizamos no esquema, o docente, ao apresentar a situação 

real através de um gênero discursivo para os alunos, deve fazer com que, a partir do texto, o 

alunado discuta a temática  presente no texto e, a partir da mesma, realize um texto escrito ou 

simule uma situação que reflita a temática presente no gênero discursivo.    

A tal propósito, apresentamos a sequência didática utilizada no Curso para 

professores ―Diversidade Sexual e Escola: Orientação sobre Letramento com temática Lgbt‖    

    

  

 4.1 - SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ―Práticas de letramento literário através de narrativas que 

abordem os modelos de família‖   

    

Competências:    

    

- Reflexão sobre as concepções e processos de leitura e sua contribuição na formação do 

sujeito leitor-agente.    

    

- Participação coletiva a partir de uma prática de letramento com o tema da diversidade 

de gênero e sexual na escola, especificamente relacionada ao tema das novas parentalidades.    
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- Percepção da contribuição para a formação dos profissionais da educação, em 

particular docentes e gestores/as das escolas da rede pública no que concerne a modos de 

pensar e agir diante da vivência com a diversidade de gênero e sexual no contexto escolar.    

    

- Conceituação e reflexão sobre homoparentalidade, família e configurações 

homoparentais mimetizadas na ficção e encontradas no cotidiano escolar.    

    

- Potencial para propor estratégias de letramento literário a partir de narrativas literárias 

com tema das novas parentalidades.    

   

- Análise dos impactos de identidades sexuais e de gênero na vivência da paternidade 

para que @s docentes redimensionem suas visões e possam, através de narrativas literárias, 

estabelecer um diálogo para e com a diferença.    

    

- Análise e discussão de documentos oficiais que tratam da diversidade sexual e de 

gênero em escola, na perspectiva do letramento.    

    

- Reflexões sobre o papel da família e sua relação com a escola, sobretudo no que tange 

ao tema dos novos modos de constituir/construir famílias e das novas parentalidades.    

    

  Habilidades:    

- Desenvolver estratégias de letramento literário, através de narrativas literárias de 

temática sobre as novas famílias e parentalidades, para docentes e gestores/as da Educação 

básica da rede pública no intuito de que a estratégia pensada e executada possa levar o 

profissional a uma compreensão e posicionamento diante das transformações que requerem o 
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reconhecimento e respeito da diversidade de gênero e sexual nas escolas, estendido às novas 

formas de parentalidades e configurações familiares;     

    

- Relacionar narrativas literárias aos temas que versam sobre as novas parentalidades.     

- Desenvolver habilidades que possibilitem a construção do conhecimento e dos valores 

necessários à conquista da cidadania plena, a partir do letramento literário, via narrativas 

literárias de temática sobre as novas configurações familiares e parentalidades    

    

- Proporcionar meios para estabelecer um diálogo entre educadores para romper o ciclo 

de reprodução de desigualdades e incentivar o desenvolvimento de um ambiente pedagógico 

inclusivo e respeitoso da diversidade de gênero e sexual.     

    

   Conteúdos:    

    

- Gêneros literários e discursivos. O conto, a propaganda, a notícia, a poesia e a canção.    

    

- Atividades reflexivas sobre letramento literário e escola, a partir de textos teóricos que 

fundamentam a prática proposta principalmente nas aulas de línguas.    

- Interações orais e coletivas sobre o tema em objeto, através de documentos oficiais 

e/ou narrativas literárias, propiciando a construção da elaboração da oralidade argumentativa.     

    

- Atividades discursivas orais e escritas, a partir do conteúdo sobre diversidade de 

gênero e sexual, parentalidades, gênero e educação que consistam em uma prática de 

letramento literário que propicie a inserção e discussão da temática em estudo.    

    

   Pontos de contato:    

    
Considerando que na maioria das escolas a literatura se limita a ser estudada para 

absorver gêneros literários, dados biográficos de autores, correntes literárias, deixando de 

lado a interação entre o leitor e obra, a busca de significados e a relação entre o leitor e o 
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mundo para descontruir a obra com a intenção de elaborar novos significados em que a 

leitura possa contribuir efetivamente numa sociedade letrada e no desenvolvimento 

intelectual, esta sequência didática tem a intenção de possibilitar práticas de letramento 

literário para docentes e gestores/as escolares centrada em uma temática de pouco 

conhecimento, domínio e predisposição por parte de professores/as para abordá-la.     

O letramento literário é uma prática social que nos fornece uma experiência literária e 

que, através da leitura, nos permite saber da vida por meio da experiência do outro, 

construindo e reconstruindo os sentidos do mundo para o leitor.    

As práticas terão como base as narrativas literárias, visto que despertam diferentes 

emoções e ampliam as visões do mundo do leitor, algumas em língua portuguesa, outras em 

inglês ou espanhol mas sempre traduzidas para o português. Foram: Villa Pared y Villa Sol ( 

Irbalucea, 2005); Dos padres ( Muñoz, 2005); Sedna: um planeta diferente ( Salissas, 2005);  

Una família muy especial ( Amunárriz, 2005); Dos padres y tres con Tango ( Richardson, 

2008)   

A temática, fio condutor da nossa sequência didática, será a diversidade de gênero e 

sexual e, em particular, as novas formas configurações familiares e de parentalidades para 

que, a partir da estratégia de letramento literário, possa ser propiciada uma discussão que 

aproxime mais a escola desse tema que é uma realidade do cotidiano de toda uma demanda 

escolar. Durante toda a nossa vida realizamos aprendizagens de diferentes naturezas e, nesse 

processo que tem como base a interação entre ser humano e meio, dentro das relações 

sociais, construímos representações, valores e identidades.     

A diversidade é um componente do desenvolvimento cultural da humanidade que  se 

faz presente nas práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas  artísticas, científicas, 

representações do mundo, experiências de sociabilidade e de aprendizagem mas, embora  a  

diversidade seja um elemento constitutivo do processo de humanização, existe uma tendência 

nas culturas, de um modo geral, de ressaltar como positivos e  melhores os valores que lhe 

são próprios, gerando um certo estranhamento  e, até mesmo, uma rejeição em relação ao 

diferente. A diversidade faz parte do acontecer humano.     
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Diante disso, se faz necessário que a diversidade passe, efetivamente, a fazer parte 

das discussões em sala de aula, uma vez que a função da escola é aquela de constituir a 

experiência humana e a mesma se forma a partir da diversidade e, como a escola e as família 

são células fundamentais na configuração das sociedades, é importante que se discuta 

também a diversidade a partir dos tipos de família.     

    

Duração da aplicação da sequência didática: 5 encontros presenciais e 5 à   

distância.     

Temática: Estratégias de letramento literário a partir de narrativas que abordam as novas 

configurações familiares e parentais.     

Gênero prioritário: conto    

    

A diversidade e a literatura:    
    

Discutir as questões relacionadas à diversidade de gênero e sexual, sobretudo as 

configurações familiares e parentais resultantes dos novos acordos afetivos, com alunos/as, 

professores/as e gestores/as escolares pode ser uma prática de letramento que favoreça, em 

contexto de sala de aula, vários contextos de argumentação oral, escrita, momento em que os 

sujeitos da educação possam refletir sobre os valores do mundo, os já dados e os em 

transformação, assumindo-se como co-partícipes das situações engendradas nessa cultura do 

diverso, do plural.    

A escola é um microuniverso social caracterizado pela diversidade e que, geralmente, 

reproduz as normas que instituem as relações sociais fora da escola, fazendo com que as 

formas de relacionamento entre as pessoas reflitam nas práticas sociais mais amplas. Embora 

igualdade, solidariedade e respeito façam parte do universo escolar, podemos afirmar que 

preconceitos e estereótipos estão também presentes no ambiente escolar, tornando a 

espacialidade educacional um conjunto de regras de convivência também baseada na 

contradição, sobretudo quando as variáveis em que são engendradas as falas e discursos 
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discriminatórios e preconceituosos dizem respeito à diversidade de gênero, sexual e modos 

de relacionamentos afetivo-amorosos entre as pessoas.     

É na literatura, dentre as diferentes manifestações da Arte, em que se percebe de 

maneira mais profunda e duradoura, o sentido de dar forma e de divulgar os valores 

culturais que dinamizam uma sociedade ou uma civilização (COELHO, 1982: 3).    

Caberá então a educadores/as a tarefa de selecionar textos, sejam eles literários ou 

outros textos que cumpram a função de provocar reflexões, ao invés de serem textos apenas 

de simples entretenimento, dos quais nos esquecemos alguns minutos após fecharmos suas 

páginas – textos que tenham a capacidade de ―arejar‖ o imaginário social, trazendo à luz toda 

a imensa gama de pensamentos, idéias e comportamentos, ensinando às crianças e aos jovens 

a ―serem cidadãos críticos ao invés de comportados‖.    

    

Primeiro encontro (Duração três horas, das 14:00 hs às 17:00 hs)    

Diante do interesse de construir uma escola e uma sociedade mais justas, se faz 

necessário identificar as dificuldades que a sociedade, e em particular a escola, têm para 

problematizar o tema da diversidade sexual, das novas parentalidades, por isso é necessário 

discutir conceitos relativos às novas configurações familiares e parentais, resultantes do 

avanço político e cultural dos sujeitos no que tange à diversidade de gênero e sexual, 

centrando nossa atenção, neste curso, sobre as novas formas de parentalidade. Essa temática 

será viabilizada através das práticas de letramento literário como instrumento para favorecer 

o diálogo entre instituição escolar e alunos/as.    

    
Depois de uma introdução sobre quais são os objetivos do curso, isto é, discutir a 

prática literária na educação com a intenção de fornecer práticas alternativas de letramento 

literário utilizando narrativas literárias, vertentes sobre as novas formas de parentalidade, 

focaremos na importância de levar esse tema polêmico para as escolas, nas aulas de línguas, 

sobretudo no momento de leituras de textos, para que se abram para a discussão sobre a 

temática da qual tratamos.     
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   Discussão    

- Discussão sobre leitura literária e escola através do texto ―A LEITURA LITERÁRIA E A 

FORMAÇÃO DO LEITOR‖.     

Disponível  em:< http://www.webartigos.com/artigos/a-leitura-literaria-e-

aformacaodoleitor/52155/>.Acesso em: 13 jan. 2014    

O objetivo da leitura do seguinte texto é introduzir o tema da situação atual da leitura 

literária nas escolas, visando sublinhar a importância do valor social dela.    

A discussão irá tocar em pontos que levam, muitas vezes, o docente a ser escravo do 

livro didático, a usar fichas para a análise de textos, não permitindo uma interpretação crítica 

e reduzir a leitura apenas à decifração do texto.     

Espera-se que os participantes discutam as próprias práticas docentes relativas às 

abordagens de leitura e ao uso de material paradidático, a função social da leitura, o papel do 

professor e da escola na formação de leitores.    

A partir da afirmação de Lajolo (1993, p.15), contida no texto, segundo o qual "ou o 

texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum", levar-se-á o público a 

discutir sobre letramento literário e a importância das práticas de letramento para discutir 

temáticas que fazem parte do cotidiano escolar como  a diversidade sexual e, em particular, 

as novas formas de parentalidade.    

Sucessivamente irá ser projetado o vídeo ―DEBATE: EDUCAÇÃO E 

DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA‖. O vídeo mostra a situação da discussão sobre a 

temática nas escolas e seu reflexo na sociedade, enfatizando que, embora o MEC forneça 

materiais às escolas ou documentos oficiais tratem essa temática, é importante que 

gestores/as, professores/as tenham materiais para poder resignificar essa situação. Serão 

apresentadas, no vídeo, várias práticas, enfatizando a importância do respeito. Ao final do 

vídeo serão discutidas as práticas citadas e introduzida, como umas das possíveis, a prática 

da leitura literária, a partir da qual pode-e discutir a temática. No vídeo, uma das docentes, 

―Marina‖, é transexual e está conduzindo um projeto sobre diversidade na escola. Essa 
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situação não será discutida nesse encontro, porque será objeto de discussão no segundo 

encontro.    

    

Espera-se que os professores/as e gestores/as discutam experiências vividas, em 

primeira pessoa, sobre o assunto para poder discutir a questão do preconceito que, em muitos 

casos, é gerada por falta de conhecimento. Pretende-se afirmar que a discussão pode também 

acontecer através de práticas de letramento literário, principalmente porque há textos 

literários para várias faixas etárias que centram suas histórias, enredos ou discussões em 

torno da temática aqui em foco.     

    

    

Segundo encontro (Duração três horas, das 14:00 hs às 17:00 hs)    

    

Discussão    

- Leitura do conto ―Vila Parede e Vila Sol‖ e análise mesmo com particular ênfase 

sobre os personagens Dom João Paredes e Dom Carlos Alonso, representando um casal 

homoafetivo e prefeitos de duas cidades que, depois do casamento, decidiram passar a lua de 

mel na Rússia onde adotaram uma criança.    

    

O conto será utilizado para poder também discutir a questão da adoção de crianças 

por casais homoafetivos, procurando conhecer o ponto de vista dos participantes sobre o 

assunto.    

Será entabulada uma discussão em torno de que no Brasil é permitido que pessoas 

homoafetivas, solteiras adotem crianças, porque, segundo a lei, o que é tido em consideração 

é o melhor interesse da criança e não o gênero ou estado civil do/a adotante   

(s).    

    

Serão usados exemplos recentes, publicados em artigos de revistas e jornais que 

tratam da adoção de pessoas famosas (brasileiras e estrangeiras) ou não que adotaram 

crianças.    
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   Um dos artigos, publicado na Folha de São Paulo, mostra a adoção de 3 crianças, por 

parte de um professor universitário. Será discutida a relação que existe entre preconceito e 

posição social, isto é, muitas vezes, embora o preconceito existe, é deixado de lado quando o 

alvo é uma pessoa que ocupa uma posição de poder ou tem um forte poder aquisitivo. Essa 

ideia será relacionada à figura do professor, para discutir se, no caso em que a adotar uma 

criança seja um professor/a, homoafetivo ou não, a sociedade deixa transparecer ou não o 

preconceito.      

    

Será projetado o vídeo ―AMANDA E MONICK‖, realizado pelos alunos do curso de 

Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, que relata a história de duas 

travesti, uma que é professora de uma escola pública e outra, ―garota de programa‖ e que 

inclusive será pai de uma criança, configurando uma nova forma de família, composta por 

uma ―mulher‖ lésbica e um ―homem‖ travesti. No começo do vídeo é entrevistado um aluno 

de Amanda, o qual afirma que a temática da homoafetividade está muito presente nas 

conversas de rua e na mídia, mas infelizmente a escola não a discute.     

A partir do depoimento desse aluno, irá ser discutida a posição de uma docente 

travesti na sociedade e na escola: O gênero e a sexualidade da/do professora/do, em uma 

cidade pequena, irá influenciar a escolha da escola por parte dos pais dos alunos?    

Considerando o vídeo, será discutido como seria vista na escola, pelos/as colegas e 

pelos professores, uma criança filha de uma mulher e de uma travesti que à noite trabalha 

como prostituta: os gêneros e as sexualidades dos pais/responsáveis desta criança 

interfeririam na aprendizagem dela?    

Visto que o tema da discussão é sobre novas parentalidades, seria entabulada uma 

discussão com os participantes sobre qual a posição deles diante de uma família formada por 

uma mãe travesti e um pai mulher e como eles, na posição de docentes, gestores/as, cidadãos 

se posicionariam diante desse tipo de família apresentado.    

Posteriormente, outra questão seria posta: como eles reagiriam, se tivessem um/a 

filho/a homossexual ?      

E ainda: Ter um filh@ orientado afetiva e sexuamente para o outro do mesmo sexo e 

que vive uma relação homoafetiva, influenciaria na prática de trabalho docente?    
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Instigaria o docente e tratar, mais frequentemente, a temática da homoafetividade e 

dos novos tipos de família na sua prática escolar?    

Por fim, seria proposta outra atividade que consistiria em uma entrevista, escrita, a 

uma mãe ou pai de um aluno que fosse convidado/a pela escola para emitir uma opinião 

sobre a contratação, pela escola, de um professor casado com um homem, pai de uma criança 

(adotada), doutor, gentil, de classe médio-alta, branco. Na entrevista, o pai ou a mãe explica 

porque se posicionaria ou não a favor da contratação do docente pleiteante à vaga.    

      

Terceiro encontro (Duração três horas, das 14:00 hs às 17:00 hs)    

    

Discussão    
    

- Na primeira parte será retomada a discussão do encontro anterior para poder propor 

uma possível prática de letramento.    

    

- Proposta de uma prática de letramento literário.    

A prática consta de uma introdução ao conto Três com Tango, uma leitura do ministrante e 

uma prática guiada,  focando sobre a estratégia de visualização e inferência.    

    

Na introdução será apresentada a parte física da obra, enfatizando-se as imagens das 

páginas 5 e 6 para que, através da estratégia de inferência, o participante comece a 

reconhecer alguns dos tipos de família.     

    

Depois dessa fase, serão postas perguntas para introduzir a temática e aproximar-se da 

leitura do texto com a intenção de observar o ponto de vista dos participantes sobre família:    

    

- O que é uma família?  Possível resposta/ Resposta esperada: ―a família pode ser 

formada por pessoas plenamente capazes, independente da identidade ou oposição de sexo, 

que vivam uma relação de fato duradoura num espaço  de tempo, em comunhão afetiva, com 
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ou sem compromisso patrimonial, poderão registrar documentos que digam respeito a tal 

relação.    

    

- Que têm em comum todas as famílias?  Possível resposta/ Resposta esperada: O 

afeto e seus correlatos, segundo o princípio da solidariedade familiar, isto é, que os membros 

da família tenham, entre si, solidariedade afetiva e psicológica, afirmado, assim, que a 

verdade afetiva é mais importante que a verdade jurídica e biológica.    

Depois da leitura do texto serão partilhadas as experiências do texto de forma que se 

irá a intervir na relação entre o texto, o sujeito e sua visão do mundo e serão postas outras 

perguntas, com o objetivo de relacionar o conto Três com Tango ao mundo real (dizendo que 

essa é uma história baseada em fatos reais) com a intenção de ampliar os conhecimentos dos 

participantes sobre os novos tipos de família, e analisar quais as influências da narrativa 

literária em discussão sobre o leitor.     

    

    

- Que quer dizer Mr. Gramzay ao afirmar “com certeza estão apaixonados" ?   

Possível resposta/ Resposta esperada: Que ele notava nos dois pinguins os mesmos sinais de 

afeto que podiam ser observados nos casais homoafetivos.    

    

- Em que Roy e Silo são iguais a outros casais?  Possível resposta/ Resposta esperada:     

São ligados por afeto e têm desejos de ter filhos.    

    

- Por que acha que Roy e Silo construíram seu ninho?  Possível resposta/ Resposta 

esperada: Porque eles se sentiam iguais aos outros no direito de ter filhos, embora 

materialmente isso não fosse possível, eram guiados pelo desejo de paternidade.    

    

- Acredita que um casal do mesmo sexo possa cuidar de uma criança 

responsavelmente como que se acredita em relação aos casais heterossexuais? Possível 

resposta/ Resposta esperada: Na adoção, o que se busca é o bem-estar da criança e não o do 

casal e um casal homossexual pode lhe dar carinho para que a criança se sinta bem acolhida e 

educação para que se torne um/a bom/a cidadão/ã.    
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   Qual o a metáfora representada pelo ovo abandonado? Possível resposta/ Resposta 

esperada: O abandono infantil O abandono de crianças por pais que, por vários motivos, 

resolvem não cuidar dos filhos, abandonando-os, entregando-os à sorte ou a pessoas. A 

família, pois não importa por quem e por quantas pessoas seja formada, mas é fundamental 

que se dê prioridade ao direito à vida e ao afeito.    

    

A partir dessas perguntas irá ser discutido o tema do abandono e da afeição como 

princípio base da família para mostrar que não importa quantos e de que gênero sejam os 

componentes da família, se eles vivem bem com a criança e existem laços afetivos que os 

unem.    

Finalmente será realizada uma atividade, denominada Juri Simulado, para que se 

decida em relação a um casal homoafetivo que reinvindica a adoção de um menino de 6 

anos, filho de uma mãe solteira que trabalha como prostituta. A turma será dividida em 

equipes (do promotor, da defesa, dos jurados) e será escolhido um/a juiz/a, um/a depoente 

que defende o direito de adoção por parte dos homoafetivos, outro/as que os ataca e o casal 

que pede a adoção. Após o julgamento, todos registrarão suas impressões em relatórios.    

Essa atividade tem o objetivo de levar os participantes a dramatizar uma situação real 

e poder, então, vivenciar o que significa lutar pelos próprios direitos perceber o quanto mais 

difícil é conseguir algo quando o grupo social é discriminado.     

    

    

Quarto encontro (Duração três horas, das 14:00 hs às 17:00 hs)    

    

Discussão        

    
- Proposta de uma segunda prática de letramento literário a partir das narrativas literárias 

tendo como temáticas as novas formas de parentalidade.    

    

A proposta consta de um momento de motivação, fruto de uma breve conversa entre o 

ministrante, os/as docentes e gestores escolares sobre o bem estar da família e filhos com o 
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objetivo de mostrar quanto seja importante a harmonia familiar para o crescimento psíquico 

da criança.    

Sucessivamente será iniciada a leitura do conto ―Meus dois pais‖. Durante a leitura 

será enfatizada a postura de tristeza da criança em relação às brigas entre pai e mãe, a difícil 

aceitação, por parte da criança, da relação entre o pai e Celso e a postura da mãe na hora de 

explicar ao filho da nova relação entre o pai e Celso.    

Ao terminar a leitura, partir dos eixos enfatizados no conto, irá ser discutida:    

    

- a temática da separação e da situação da criança em relação a isso, com a intenção de 

mostrar que uma família onde os pais brigam continuamente, não é um bom ambiente para a 

criança que, independente do gênero dos pais, pode viver feliz.     

     

- A postura da mãe, que tenta explicar a situação familiar ao filho, pode ser vista como 

um/a docente que explica essa temática aos alunos. Será perguntado aos participantes se eles 

acreditam que a mãe se comportou corretamente ou se eles, no caso se encontrassem na 

situação da mãe (mas na posição de docente) teriam se comportado de forma diferente, 

explicando suas motivações. Caso eles concordem com a fala da mãe de Naldo, a criança 

protagonista do conto, podem ser discutidas ainda as palavras da mãe ―...mas papai não é 

delicado‖, que pode ser visto como uma forma de preconceito contra os efeminados, mas 

também como uma forma para tranquilizar a criança sobre os possíveis preconceitos na 

escola. A partir desse ponto pode ser discutida a violência que sofrem, em algumas escolas 

(como é o caso da escola de Naldo) os filhos de casais homossexuais porque, como 

frequentemente se acredita (e como em princípio também Naldo tem essa preocupação) 

filhos de casais homo tornam-se homossexuais também. Esse ponto também é importante 

para conhecer as opiniões dos participantes.     

Finalmente, os participantes produzirão um texto onde registrarão suas impressões 

sobre o conto, relativamente à importância do letramento literário para discutir temática 

tratada e expliquem os motivos pelos quais recomendariam ou não a leitura do conto a 

outro/a colega.     
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  Quinto encontro (Duração três horas, das 14:00 hs às 17:00 hs)    

    

Discussão    

    

- Proposta de uma terceira prática de letramento literário a partir das narrativas literárias 

tendo como temáticas as novas formas de parentalidade.    

    

A proposta consta de 7 momentos e será executada a partir da leitura da obra ―Uma família  

diferente‖.    

O primeiro momento consiste na leitura do conto que trata dos vários tipos de família 

e que similitudes e diferenças existem entre elas, retomando o conto do encontro anterior.    

O segundo momento consiste na introdução do conto que terá como tema o 

preconceito que existe nas famílias e nas escolas contra os casais homossexuais.    

 Sucessivamente será perguntando aos participantes se eles acham que uma família deve 

estar formada, necessariamente, por duas pessoas de sexo-gênero distintos e qual o ponto de 

vista em relação às famílias monoparentais; e se essas são consideradas iguais àquelas 

biparentais ou não, justificando as respostas.    

 No geral, a sociedade vê negativamente a união homossexual (irá ser discutido se o 

preconceito existe mais quando o casal é formado por dois homens ou duas mulheres, 

tentando entender a motivação das repostas dos participantes e se isso aumenta ou não 

quando um dos membros é negro ou se ambos são de classe médio-baixa.)     

A partir dessa discussão será abordada também a diferença de religião e racial e os 

preconceitos que a mesma gera, falando também dos preconceitos que sofrem as mulheres, 

assinalando que contra esses preconceitos existem leis e para defender homossexuais ainda 

não existem leis federais, mas apenas estudais e, portanto, é preciso despertar, pelo menos o 

senso cívico das pessoas e, com certeza, a escola é um ótimo lugar para fazer isso.    

Finalmente os participantes responderão, na posição de pai/mãe, a um convite (em 

anexo), para uma festa de aniversário (confirmando ou não a presencia), enviado pelos pais 

(casal homossexual) de um colega de escola do/a filho/a recém chegado na escola. O convite, 
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no qual apenas é convidado/a o/a filho/a foi entregue à criança por um dos pais do colega. 

Como o menino é recém chegado na cidade e na escola, ninguém sabe que é filho de um 

casal homossexual, mas nosso pai/mãe-participante terá conhecimento disso a partir do 

convite.    
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4.2 - Diversidade Sexual e Escola: Orientação sobre Letramento com temática Lgbt    

    

A pesquisa consistiu em discutir a temáticas relativas às novas formas de 

parentalidade sob a base do letramento literário, para tal buscamos descrever e analisar, 

segundo a perspectiva teórica do letramento literário, as abordagens no trabalho com o texto 

literário por parte dos docentes em suas aulas; analisar os documentos oficiais PCN e 

CONAE relativamente às práticas de letramento literário e diversidade sexual.    

A partir desses pressupostos, tivemos como objetivos: apresentar propostas que 

auxiliassem o desenvolvimento cognitivo, crítico e afetivo dos alunos através do letramento 

literário; diagnosticar a situação da discussão dentro do ―sistema escola‖ sobre temas 

relacionados às novas formas de parentalidade,  a partir letramento dos alunos; relacionar a 

literatura com os temas transversais do currículo, neste caso as famílias e as parentalidades; 

promover o interesse por esses âmbitos literários  e, em particular, para a as narrativas 

literárias relativamente às novas formas de parentalidade com o objetivo de melhor formar 

professores para atender ao desenvolvimento do letramento literário, criando expectativas no 

alunado quanto às formas de chegar aos domínios da leitura do texto/do mundo e a escrita e 

suas funções em sociedade; desenvolver estratégias de leitura para melhorar a competência 

lecto-literária.    

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, foi realizado um curso de formação de 

professores, com título ―Diversidade Sexual e Escola: Orientação sobre Letramento com 

temática Lgbt‖. O curso, com duração de 30 horas, foi ministrado entre os dias 15 e 31 de 

janeiro de 2014, sob a tutela do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual da 

Paraíba. Contou com a participação de 31 docentes, sendo 6 de sexo masculino e 25 de sexo 

feminino. Dos 31 cursistas, 2 era gestores escolares, e dos outros 29 docentes, 18 eram 

ministrantes de língua portuguesa e literatura brasileira, 8 de língua espanhola e 3 de língua 

inglesa.     

No gráfico 1 apresentamos os docentes participantes da pesquisa por sexo e faixa 

etária. Através do gráfico podemos notar a quase total ausência de participantes de sexo 

feminino entre 20 e 30 anos e a ausência total de cursistas de sexo masculino entre 41 e 60  
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Sexo    Sexo      

Masculino  Feminino        

Gráfico 1 – Docentes participantes da pesquisa em relação à faixa etária  Fonte: Dados da pesquisa    
    

Tendo em vista a heterogeneidade das faixas etárias, é evidente que a maioria, no caso 

do público de sexo feminino, se situa entre os 31 e 40 anos, enquanto o de sexo masculino 

entre os 20 e 30 anos.    

Entre os cursistas, apenas 3 se diziam homoafetivos, mas pelos laços de amizade entre 

o ministrante e alguns cursistas, alguns omitiram a própria orientação sexual numa clara 

demonstração de que ainda é cara a cada um desses o enfrentar os modos de se subjetivar, 

mesmo quando essa subjetivação implica na felicidade individual.    

No primeiro encontro foi explicado o objetivo da pesquisa e foi pedido que 

respondessem a um questionário, constituído por 10 perguntas. O questionário versava sobre 

informações relativamente às informações pessoais (nome, idade, formação, sexo, gênero) 

com base nos formulários do IBGE e sobre conhecimentos de letramento literário e estudos 

de gênero.    

Nos primeiros dois encontros foram utilizados, para a discussão, documentos oficiais 

sobre letramento literário e diversidade sexual, assim como gêneros textuais para fomentar a 

discussão. A partir do terceiro encontro foram utilizadas narrativas literárias com o intento de 

discutir temáticas relativas à diversidade sexual e novas parentalidades, a partir do 

letramento literário.    
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O início do curso foi difícil devido à postura fechada dos participantes que, embora 

tivessem decidido participar dos encontros, para considerar, a partir de narrativas literárias, 

práticas de letramento a partir do tema da homoparentalidade, tinham dificuldades em expor 

suas ideias devido à falta de conhecimento sobre a temática e também pela falta adequada de 

tempo em inserir textos literários no cotidiano das aulas, porque, afirmaram, as aulas de 

literatura aconteciam uma vez por semana e o objetivo era discutir as correntes literárias para 

preparação ao vestibular.    

Outra grande barreira foi o credo professado por eles (5 cursistas de sexo feminino 

eram protestantes e 26 católicos), em particular por parte das docentes protestantes que 

encontravam uma grande dificuldade para expor suas ideias confessionais e em respeitar a 

opinião dos outros cursistas, embora todas queriam saber como se comportar caso, durante as 

aulas, surgisse uma discussão com tal temática.    

As expectativas dos cursistas eram aquelas de discutir e não mais silenciar sobre essa 

temática, criar um espaço para que isso pudesse acontecer,  apontando para o fato de que 

seria uma política afirmativa a criação de mais cursos para a formação de docentes 

relativamente à estratégias de letramento literário a partir da discussão sobre diversidade 

sexual.    

Como ministrante do curso, pude advertir o deságio da classe docente ao trabalhar 

com textos literários não apenas com o objetivo de decodificá-los ou usa-los para preparação 

ao vestibular e, em particular, o interesse em querer discutir sobre diversidade sexual e poder 

contribuir com a inserção efetiva dessas discussões no currículo escolar.    

O curso em si, as discussões, as preocupações dos cursistas me ajudaram na 

elaboração do Guia para que pudesse servir de suporte para quem, assim como os 31 

cursistas, quisesse, a partir da discussão, nas aulas, propor atividades de letramento 

considerando a diversidade sexual e as novas configurações de família.    

  

 

 



49 

 

    

    

  CONCLUSÕES    

    

Concluímos esse memorial reafirmando a necessidade de utilizar os textos literários 

para discutir temas da cotidianidade e do contexto escolar e extra escolares dos alunos e isso 

só pode acontecer com a contribuição dos docentes. Durante a pesquisa, assim como um 

texto literário permite construir, desconstruir e reconstruir sentidos, assim o ministrante e os 

participantes do curso mudamos, crescemos, cada um projetando e reprojetando sua própria 

identidade.    

O letramento literário não é um instrumento neutro, mas um conjunto de práticas 

sociais que permite reforçar e questionar valores, assim como, várias vezes, durante o curso 

foi reforçado, através da voz das narrativas literárias, o respeito à diversidade sexual.    

Tendo como base os resultados da pesquisa, fruto das leituras feitas e do curso 

ministrado, sinto-me na posição de afirmar que embora nos documentos oficiais se afirme a 

importância de estabelecer relações interdiscursivas e intertextuais durante as aulas, essa não 

é uma prática que    acontece. É importante que os professores insiram durante, as próprias 

aulas, as mais diversas práticas socialmente legitimadas para exercer, da melhor forma, a sua 

função de agente de letramento, para que, a partir da escola, se comece a respeitar as 

desigualdades sociais, culturais e sexuais, obviamente sem desvalorizar a própria visão do 

mundo tanto como aquela dos alunos.    

Existe uma distância enorme entre a teoria e a prática, os documentos oficiais exigem 

as práticas de letramento em sala de aula, a discussão sobre diversidade sexual e 

homoparentalidade, mas os docentes silenciam esses documentos, negam a si a própria voz 

quanto a esse aspecto; silenciar parece  fazer parte, em muitos contextos, sobretudo quando a 

sociedade continua mudando em sua estrutura e modos de pensar os outros, a escola parece 

viver em outro dimensão, fechada em si, engessada em muros prisionais, negando a liberdade 

aos indivíduos que, paradoxalmente, vão às escolas discutir e fundamentar bases discursivas 

sólidas no projeto de manter uma autonomia quanto aos modos de se subjetivar, sobretudo 

porque estamos inseridos em uma sociedade democrática  de direito.    
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Dentro e fora das paredes da escola existe um mundo que merece ser discutido, um 

mundo diferente, mas não desigual, único e líquido, homo e hétero e nesse mundo existem 

seres humanos cujos corpos vão além dos elementos biológicos, um mundo no qual esses 

seres humanos criam famílias cujos laços de respeito, valor e sentimento são regidos 

principalmente pelo afeto e não exclusivamente por laços biológicos. Tudo isso por ser 

pensado e repensado a partir da literatura, e o lugar destinado a essa discussão deve, antes de 

tudo, à escola, formada por docentes que, assim como o alunado, fazem parte desse mundo, 

um mundo que deve entrar na escola, uma instituição como sem paredes, aberta às 

discussões.     

O grande desafio trazido por essas discussões foi a recepção por parte dos sujeitos 

pesquisados, embora existam muitas discussões a serem feitas, em torno das estratégias de 

letramento literários a partir dessa temática tão polêmica qual é a diversidade sexual e suas 

múltiplas resultantes.    

A homoparentalidade assim como as subjetividades fora do eixo heterossexual 

poderiam ser mais investigadas, visto que existe uma pluralidade da família, assim como a 

convivência da criança nessas novas famílias mereceria uma melhor compreensão por parte 

dos docentes.    

Posto isso, o Guia, atendendo às demandas políticas do governo federal, estadual, 

assim como as expectativas do MFP, irá contribuir de forma decisiva para que isso aconteça, 

visto que será útil para orientar os docentes em discussões sobre essa temática tão polêmica 

como é a diversidade sexual.     

As informações contidas no guia ajudarão a entender algo mais sobre as práticas de 

letramento literário e, ao mesmo tempo, sobre conjugalidades, levando a discussão para o 

campo social, numa clara demonstração de que é possível ao professor que trabalha com 

leitura de textos em sala de aula preparar tipos ou gêneros textuais que possam também 

abarcar o conteúdo em pauta e, a partir desta proposição, uma discussão em torno da tão 

polêmica questão sirva como baliza para o letramento dos indivíduos em formação nos 

contextos escolares de cada docente.     
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Como se vê, a proposta não se trata de uma imposição ou de algo exclusivo, mas de uma 

proposta que quer ser paralela, contígua ou somativa às demais atividades já desenvolvidas 

nas escolas por professores e professoras. A sugestão é apenas pensando naquilo que já 

sistematizamos, de certa forma, neste modelo de abordagem em que acreditamos e que deu 

certo entre os cursistas (professores/as e gestores/as escolares) e que trazemos como produto 

final da pesquisa de mestrado no MFP: o Guia intitulado ―Diversidade sexual e novas 

configurações de família: um guia para professores”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

    

    

REFERÊNCIAS    

 

AMUNÁRRIZ, J.C. Una familia muy especial. Madrid: Cogam, 2005    

BAKHTIN, M. Marxismo e filisofia da linguagem: problemas fundamentais do método 

sociológico na ciência da linguagem, São Paulo: Hucitec, 1986.    

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.    

BRASIL. Secretaria da Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensino  Médio: 

linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB, 1999    

CARRARA R., Apresentação. Gênero e diversidade na escola. Formação de 

profissionais de Educação nas temáticas de gênero, orientação sexual e relações 

étnicoraciais. Brasília: SPM, MEC, Seppir, Conselho Britânico, Clam/Uerj, 2010.    

CAMERON, K.S.; QUINN, R. Diagnosing and changing organizational culture. London:    

Addison-Wesley, 1999.    

CASTELLS, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999.    

COOK-GUMPERZ, J. (Org.) A construção social da alfabetização. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1991.    

COSSON, R., Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Editora Contexto, 2009.    

COSTA, J. F. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1983    

COSTA, J. F. Violência e psicanálise. Rio, Graal-Paz e Terra, 2003.     

COSTA, J. F. As faces da violência, in São Paulo, Percurso-Revisto de Psicanálise. Ano I, 

no 1, 2" semestre de 1988; pp. 48-56.     

DANILIAUSKAS, M. Relações de gênero, diversidade sexual e políticas públicas de 

educação: uma análise do Programa Brasil Sem Homofobia. Dissertação (Mestrado) – 

Feusp, São Paulo, 2011.    



53 

 

    

    

FARACO, C. A. Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin. São 

Paulo: Editora Unesp, 2000.    

FREIRE, P. A. importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 35. ed. São   

Paulo: Cortez, 1997    

KLEIMAN, A. Ação e mudança na sala de aula: uma pesquisa sobre letramento eintera 

ção.  Campinas:Mercado das Letras, 2004    

KLEIMAN, A. Modelos deletramento e as práticas de alfabetização na escola, IN:_____. 

(org.) Os significados de letramento: uma nova perspectiva sobrea prática social da esc 

rita. Campinas: Mercado de Letras, 2004.    

IRBALUCEA E.V. Villa Pared y Villa Sol. Madrid: Cogam, 2005   

LÉVI-STRAUSS, C. Les structures elementaires de la parenté. Paris: Mouton, 1981    

LIMA, E.. ―Currículo e desenvolvimento humano‖. In: MOREIRA, A. F. e ARROYO, M. 

Indagações sobre currículo. Brasília: Departamento de Políticas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, nov. 2006, p.11-47.    

LOURO, G. Um corpo estranho: ensaio sobre sexualidade e teoria queer. Belo  

Horizonte: Autêntica, 2006.    

MARCUSCHI, L.A.. Fala e escrita: relações vistas num continuum tipológico com especial 

atenção para os dêiticos discursivos. Texto digitado, apresentado em mesa- redonda no II 

Encontro nacional sobre fala e escrita. Maceió, novembro de 1995. P.1-11.    

MARKOVÁ, I. Dialogicidade e representações sociais: a dinâmica da mente. Petrópolis :  

Vozes, 2006.    

MOITA LOPES, L. P. Identidades fragmentadas: a construção discursiva de raça, 

gênero e sexualidade na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2002.     

MOITA LOPES, L. P. (Org.). Discursos de identidades: discurso como espaço de 

construção de gênero, sexualidade, raça, idade e profissão na escola e na família.   

Campinas: Mercado de Letras, 2003.    



54 

 

    

    

MUÑOZ, J.L. Dos padres. Madrid: Cogam, 2005   

PAULINO, G.; COSSON, R. Letramento literário: para viver a literatura dentro e fora 

da escola. In: ZILBERMAN, R., Escola e leitura: velha crise; novas alternativas. São 

Paulo: Global, 2001.    

PIERUCCI, A.F.,  Ciladas da diferença. São Paulo: USP/Ed.34, 1999.    

RICHARDSON, J. Dos padres y tres con Tango. London: Cideb, 2008   

ROJO, R. Letramento escolar, oralidade e escrita em sala de aula: diferentes modalidades ou 

gêneros de discurso? In: SIGNORINI, I. (org.) Investigando a relação oral/escrito e as 

teorias do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 2006. pp. 51-74.     

ROUDINESCO, E.  A família em desordem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003    

SALISSAS, L.C. Sedna. Un planeta diferente. Madrid: Cogam, 2005   

SCOTT, J.,  Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Revista Educação e 

Realidade. Porto Alegre: UFRGS, 1990.    

SILVA. J. Q., As tipologias textuais e a produção de texto na escola. Belo Horizonte, 

FAE/ UFMG, 1995. Dissertação de Mestrado.    

SOARES, M.. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica,2006.    

STREET, B. V. Social Literacies. Critical Approaches to Literacy in Development, 

Ethnography and Education. Harow: Pearson, 2000.    

VIEIRA, J. S.; HYPOLITO, A. M. Reestruturação Educativa e Trabalho Docente: 

autonomia, contestação e controle, Pelotas: Seiva Publicações, 2002, v. 1, p. 271-283.    

ZAMBRANO, E.. O direito à homoparentalidade: cartilha sobre as famílias constituídas por 

pais homossexuais. Porto Alegre: Vênus, 2006.    

ZAPPONE, M.H.Y. Modelos de letramento literário e ensino da literatura: problemas e 

perspectivas. Teoria e Prática da Educação, v. 03, 2009, pp. 47-62.    

ZILBERMAN, R. (org.). Leitura em Crise na Escola: As Alternativas do Professor.    

Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988.    

  

 



55 

 

    

    

APÊNDICE    

1- Cartaz informativo    

      

    



56 

 

    

    

 2 – Divulgação do curso no Facebook    
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3 -  Questionário    

    

DIVERSIDADE SEXUAL E ESCOLA: Orientações sobre letramento com temáticas    

lgbt    

    

  

    

    

2.SITUAÇÃO FAMILIAR E DOMICILIAR    

Estado civil (de fato):  solteiro (a)      casado (a)      separado (a)  viúvo (a)     vive com 

companheiro/a     divorciado (a)    

    

    

    

3. FORMAÇÃO ESCOLAR    

    

Graduação em:    

    

Ano:    

  

    

  

4. SITUAÇÃO PROFISSIONAL    

Em que escola você trabalha?  ________________________________________________   
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Há quanto tempo você trabalha nessa escola? ___________________________    

(Se for gestor escolar) Há quanto tempo você atua como gestor escolar nessa escola?    

___________    

Há quanto tempo você atua no magistério? ______________________________    

    

    

INFORMAÇÕES SOBRE LETRAMENTO E DIVERSIDADE    

    

    

5. Com que finalidade você trabalha leitura (literária) em sala de aula?     

(    ) Com o objetivo de decodificação    

(    ) Com o objetivo de analisar o texto pelo texto    

(    ) Com o objetivo de estabelecer inferências entre o texto e o mundo do leitor (    ) Outro: 

Justifique:     

    

6. Em que ocasiões, em suas aulas, aborda temáticas relativas à diversidade?     

    

(     ) Nunca, pois a temática não chega às aulas nem estou preparado/a para discutir o 

assunto.    

(     ) Quando em sala de aula surge questões relacionadas com algum tipo de diversidade, 

então precisa ser aberta uma discussão entre os alunos (     ) Poucas vezes, pois acho que 

podem levar a conflitos.    

(     ) Sempre, pois qualquer momento é bom para que essa temática seja discutida, afinal 

nossa vida é uma relação com o outro.     
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7. - Que valor você atribui às praticas de letramento para trabalhar a diversidade sexual e, 

em particular, novas formas de parentalidade, em sala de aula?    

    

(     ) São importantes, pois as práticas de letramento literário servem para educar os/as 

alunos/as para a cidadania.    

(     ) São indispensáveis, pois através destas podemos ter várias leituras do mundo, visto que 

são úteis para despertar o sentido crítico dos alunos.    

      (     ) São importantes, mas essas práticas, às vezes, fazem com que o professor fuja dos 

conteúdos curriculares.    

       (     ) Não são importantes, pois há temas mais instigantes e de domínio do/a professor/a.    

    

8. Quais os fatores que fazem com que seja difícil discutir essa temática nas escolas?    

(    ) A desinformação    

(     ) O credo religioso das pessoas    

(     ) A família dos alunos    

(     ) A formação dos/as docentes  e  gestores/as que  ainda  veem essa  temática como  um 

tabu    

    

9. Marque com uma X todos os exemplos desta lista que você considera uma família.    

      (     ) Uma mãe solteira e seus/suas filh@s    

      (     ) Um homem divorciado com filhos e casado com outra mulher com filhos       (     ) 

Um casal formado por um homem e uma mulher sem filhos e não casados.    

  (     ) Um casal de mulheres sem filhos.    

      (     ) Uma criança acolhida por um homem    

      (     ) Um casal formado por um homem e uma mulher com filh@s    

      (     ) Um casal de homens casados e sem filhos       (      

) Uma pessoa solteira e que vive só    

   

10. O que você espera desse curso?    

(     ) Encontrar  estratégias que, a partir do letramento literário,  me  permitam  discutir, nas 

aulas, a diversidade sexual e em particular, as novas parentalidades.     

(     ) Buscar respostas para as minhas inquietações sobre as novas parentalidades.   

(     ) Nada demais, sou movido apenas pela curiosidade sobre a temática.    


