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RESUMO  

No presente artigo, apresenta-se um projeto de mestrado, ainda em desenvolvimento, e os primeiros 

resultados obtidos pela investigadora. 

Este projeto tem como tema principal as dificuldades que os/as professores/as sentem em questões 

relacionadas com o transgenerismo e o que pode ser feito para evitar a discriminação que as crianças 

transgénero podem sofrer. 

No decorrer do artigo, será descrito o focus group realizado para recolha de dados junto de 

professores/as, a análise dos mesmos e as conclusões que estes permitiram aferir. 

O focus group realizado permitiu concluir que os/as professores/as presentes sentiam algumas 

dificuldades nas questões relacionadas com o transgenerismo, sendo as principais a falta de recursos, de 

conhecimento sobre o tema e a natureza delicada do mesmo.  

Das várias situações que podemos encontrar quando trabalhamos com crianças transgénero, aquela que 

apresentou maiores dificuldades, aos/às professores/as participantes, foi a questão da transexualidade. 

PALAVRAS-CHAVE 

Transgenerismo; identidade sexual; identidade de género; orientação sexual; transgénero; transexual  

1. INTRODUÇÃO  

“O papel dos/as professores/as face às questões relacionadas com o transgenerismo” foi 

um projeto que surgiu no âmbito do Mestrado em Didática das Ciências da Natureza e da 

Matemática, da Escola Superior de Educação do Porto. 

Durante a escolha do tema do projeto, existia uma motivação pessoal para o estudo da 

Educação Sexual, mais propriamente as áreas temáticas que causam maiores casos de 

discriminação, pois estes são os que criam mais problemas e maiores dificuldades aos/às 

professores/as. Posto isto, as temáticas escolhidas, inicialmente, foram as questões de género 

e a orientação sexual. Porém, com o desenvolvimento da pesquisa foram surgindo vários 

termos, como a identidade sexual, a identidade de género, transgenerismo (...), o que levou a 

uma reflexão, com o objetivo de se encontrar as situações em que o estudo seria mais 

relevante para a realidade das escolas portuguesas. As questões relacionadas com a 
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identidade de género podem criar ansiedade nos/as profissionais de uma escola, que podem 

não se sentir suficientemente informados/as, nem se considerarem competentes para apoiar 

os/as alunos/as (Public Agency Health of Canada, 2011) que tenham dúvidas em relação à sua 

identidade de género ou que sofram de discriminação por sentirem estas dúvidas. Também os 

casos de alunos/as que por não corresponderem aos estereótipos de género são alvo de 

discriminação por parte dos/as colegas, quer a nível físico como psicológico, tornam relevante 

trabalhar o transgenerismo com os/as profissionais escolares, pois é o termo que enquadra 

ambas as situações.  

Para além da dificuldade que os profissionais escolares possam sentir, é também 

importante referir que as crianças do segundo ciclo do ensino básico, não estão, muitas vezes, 

preparadas para aceitar que alguns/mas dos/as seus/as colegas se comportem de forma 

diferente daquilo que é esperado, tendo em conta o seu sexo biológico, ou seja, que adoptem 

papéis sexuais atribuídos a um género que não é o seu (APF, s.d.). 

Como foi referido anteriormente, esta é uma problemática que pode causar angustia aos/às 

profissionais escolares e centrando o problema nos/as professores/as enunciou-se o seguinte 

problema de investigação: “Os/as professores/as sentem dificuldades quando confrontados/as 

com questões relacionadas com o transgenerismo e nas situações de discriminação por elas 

criadas”.  

De forma a encontrar uma solução para o problema referido, sentiu-se a necessidade de 

estudar o papel do/a professor/a perante estas situações, as suas dificuldades, reações e 

atitudes/ações, e de procurar materiais/estratégias adequados para trabalhar este tema com 

os/as alunos/as do segundo ciclo do ensino básico, de forma a que estes sejam capazes de 

aceitar as diferenças e evitar comportamentos agressivos e discriminatórios. Enumeraram-se 

as seguintes questões de investigação: 

1- Quais as dificuldades que os/as professores/as sentem nas questões relacionadas com o 

transgenerismo? 

2 - Como pode um/a professor/a reagir de forma adequada em situações de discriminação 

relacionadas com o transgenerismo de um/a aluno/a? 

3 - Como pode um/a professor/a ajudar um/a aluno/a com sentimentos de dúvida e/ou 

desconforto em relação à sua identidade de género? 

4 - Como pode ser abordado o tema do transgenerismo, com alunos/as do 2º ciclo do 

Ensino Básico, de forma a que estes/as se tornem adultos/as sem atitudes e comportamentos 

de natureza discriminatória, capazes de se aceitar e aceitar os outros? 

No seguimento deste artigo, será feita um enquadramento teórico, de forma a serem 

compreendidos alguns dos termos acima referidos; a metodologia utilizada para a realização 

deste projeto e a apresentação e interpretação dos primeiros resultados obtidos. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Segundo a Associação para o Planeamento da Família (APF) (s.d.), o que cada pessoa 

sente sobre si própria, sobre as suas emoções, a sua sexualidade e o desejo que sente sobre 

os outros, é chamado de identidade sexual, que é um conceito que contém três dimensões: a 

identidade de género, os papéis sexuais e a orientação sexual. A formação desta identidade 

pode ser causa de conflitos internos, pois os jovens, ao nível dos sentimentos e 

comportamentos sexuais, podem sentir-se diferentes dos outros (APF, s.d.). 

A identidade de género refere-se ao sentimento que cada um tem de ser homem ou mulher, 

que nem sempre corresponde ao seu sexo biológico (Public Agency Health of Canada, 2011). 

Quando isto acontece, a pessoa pode identificar-se como transsexual ou outra categoria dentro 

do transgenerismo (American Psychological Association, 2011). O sexo biológico refere-se ao 

conjunto de características biológicas como os cromossomas sexuais, as gónadas, os órgãos 

reprodutores internos e os órgãos genitais, que nos definem como machos, fêmeas ou 

intersexo (American Psychological Association, 2011). Segundo a Rede Ex Aequo (2002-2014), 

intersexo refere-se aos seres humanos “que tem órgãos genitais/reprodutores (internos e/ou 

externos) masculinos e femininos, em simultâneo, ou cromossomas que não são nem XX nem 

XY”. 

No parágrafo anterior referimos o termo transgénero, sendo este o termo central do projeto 

a que este artigo se dedica. O transgenerismo “consiste no quebrar das regras sociais que 

ditam como cada sexo se deve comportar” (Matias, D., Silva, R.P., 2011, p.6). Transexuais, 

travestis, transformistas, andróginos e intersexuais estão incluídos neste termo, que é 

totalmente independente da orientação sexual (Matias, D., Silva, R.P., 2011). Esta refere-se à 

atração física e emocional que sentimos por alguém (Public Agency Health of Canada, 2011), 

que pode ser de sexo diferente (heterossexualidade), do mesmo sexo (homossexualidade) ou 

de ambos os sexos (bissexualidade) (APF, s.d.). 

A transexualidade encontra-se dentro do termo transgenerismo, mas refere-se a uma 

situação mais específica. Segundo a Rede Ex Aequo (2002-2014), um transexual é uma 

pessoa que “deseja que o seu sexo biológico corresponda à sua identidade de género, 

mudando assim o seu corpo através de hormonas e/ou cirurgias”, não desejando, por vezes, 

fazer a cirurgia genital. 

As pessoas transgénero sofrem de discriminação, por se comportarem de maneira diferente 

do que a maioria das pessoas do seu sexo biológico, seja pela forma de se vestir, maneirismos 

ou comportamentos/atitudes, que não se adequem aquilo que é esperado (Matias, D., Silva, 

R.P.,  2011). É importante, por isso, que a escola seja capaz de encontrar uma forma eficaz de 

educar para as diferenças (Matias, D., Silva, R.P., 2011) e para a ideia de que o género, é 

“uma construção de categorias sociais decorrentes das diferença anatómicas e fisiológicas” 
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(Cardona, M. J. et al., 2011, p.12), e os papéis a este atribuídos são convencionados (Matias, 

D., Silva, R.P.,  2011). 

3. METODOLOGIA 

Para a investigação do problema referido e consequente resposta às questões de 

investigação, a primeira forma de recolha de informação foi a realização um focus group, onde 

participaram seis professores/as, cinco dos quais eram estudantes de mestrado.  

Cada um/a dos/as participantes foi identificado/a com uma letra, para que no relatório, que 

foi realizado posteriormente, se mantivesse a confidencialidade, não sendo referidos nomes. 

Neste artigo, será usada a mesma estratégia. 

Os/As participantes foram colocados perante algumas situações e foram feitas algumas 

questões, como pode ser observado na tabela 1: 

Tabela 1: Situações apresentadas aos/as professores/as participantes no grupo de discussão e questões 

colocadas. 

Situações1 Questões 

O João é um aluno de 11 anos e a primeira coisa que diz aos 
colegas na escola é: “Olá, eu sou o João e gosto de brincar com 
coisas de menina”. Há colegas que aceitam, outros “gozam” e 
batem-lhe.2 

O que fariam nesta situação? 

A Mariana é uma aluna do sexto ano de escolaridade. Usa cabelos 
curtos e “roupas de rapaz”. Na escola, chamam-lhe “Maria-rapaz” e 
lésbica, os rapazes não a deixam jogar futebol com eles. A 
Mariana sente-se muito infeliz.3 

Como ajudariam a Mariana? 

O facto de a Mariana ter 
comportamentos considerados 
masculinos faz dela lésbica? 

O Mário é uma criança de 12 anos, que sempre se sentiu diferente 
e não sabia porquê. Um dia, percebeu que se sentia preso no 
corpo errado. Escondeu estes sentimentos, com medo, até que 
resolveu pedir ajuda à sua diretora de turma. “Professora, eu quero 
ser uma rapariga” foi o que disse à diretora de turma. 

No lugar da diretora de turma do 
Mário, qual era a vossa atitude 
perante esta situação? 

 

Na vossa prática já foram 
confrontados/as com situações 
semelhantes às apresentadas 
anteriormente? Podem descreve-
las?  

 

 

                                                 
1 Os nomes utilizados são fictícios, não correspondem a nenhuma criança real, e são usados apenas com 
o objetivo de tornar as situações mais credíveis. 
2 Inspirado em: Rodrigues, C.M. (2014, Outubro 18). Olá, eu sou o João e gosto de brincar com coisas de 
menina. Observador. Disponível em: http://observador.pt/especiais/ola-eu-sou-o-joao-e-gosto-de-brincar-
com-coisas-de-menina/   
3 Inspirado nas atividades presentes no kit para o 2º ciclo da APF: APF (Associação para o Planeamento 
da Família). (s.d.). Educação Sexual no 2.º Ciclo. Kit de Materiais. Lisboa: APF. 

http://observador.pt/especiais/ola-eu-sou-o-joao-e-gosto-de-brincar-com-coisas-de-menina/
http://observador.pt/especiais/ola-eu-sou-o-joao-e-gosto-de-brincar-com-coisas-de-menina/
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Primeira situação 

A maioria dos/as professores/as que participaram, concordaram que a atitude do João não 

era problemática, mas sim a dos/as colegas, que agiam de forma  violenta e agressiva, sendo 

preciso trabalhar com os/as alunos/as de forma a que estes/as aceitem e respeitem as 

diferenças. Relativamente às razões subjacentes à atitude do João, as opiniões foram 

divergentes, sendo que o participante C referiu que a criança poderia querer exibir-se, ou seja, 

que usaria esta sua preferência para se mostrar diferente e assim chamar a atenção sobre ele. 

Os/As restantes participantes afirmaram que por mais extravagante que fosse a atitude do João 

e mesmo que apenas quisesse chamar a atenção sobre si, estaria no direito de o fazer e que o 

comportamento a ser mudado era o dos/as colegas. Alguns/mas participantes referiram que era 

importante entender se o João tinha este tipo de comportamento, não só por uma questão de 

gostar de brinquedos que a sociedade diz serem “coisas de menina”, mas por alguma forma de 

desequilíbrio de outro tipo. Por fim, a participante D referiu que o João poderia agir desta forma, 

para marcar a sua posição e assim filtrar quem poderia ou não ser seu/sua amigo/a na escola, 

isto por já ter tido alguma experiência negativa, como ser reprimido ao dizerem-lhe que não 

deveria comportar-se desta forma. 

Relativamente ao que fariam, a maioria concordou que a melhor maneira de reagir seria 

educar, ou seja, fazer os/as alunos/as refletirem nas suas atitudes, fazê-los ponderar e até 

pensar ao contrário. Para além disso, referiram que se devia começar por conversar sobre o 

que são “coisas de menina” e fazê-los compreender que todos/as podem brincar com qualquer 

tipo de brinquedos e brincadeiras, e explorar qual a razão pela qual um comportamento 

individual e que só diz respeito ao próprio João, como é a escolha/decisão de brincar com 

coisas que supostamente são de menina, provocar tal incomodo que leva a uma situação tão 

extremista como a agressão física e verbal. Todos/as concordaram que as questões da 

violência, agressividade e não-aceitação das diferenças têm de ser trabalhadas de forma a 

combater situações como a que foi apresentada. 

Apenas o participante C referiu que a melhor atitude seria a de conversar com o aluno, de 

forma a ajuda-lo a desenvolver estratégias para se tornar mais forte e se defender, visto que 

este tipo de comportamento, na sociedade em que estamos inseridos, irá sempre fazer com 

que seja marginalizado. Mencionou ainda, que considerava o tipo de situação apresentada 

difícil de acontecer, pois uma criança com onze anos de idade, já teria sofrido consequências, 

ao longo do seu percurso escolar, por causa deste tipo de comportamento, que o/a levaria a 

reprimir-se. Era importante fazer com que a criança se tornasse mais forte, pois a sociedade 

educa para que tudo o que é diferente e fuja ao que é considerado “normal” seja discriminado. 

Os/as restantes participantes discordaram, pois acreditavam que é possível mudar 
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mentalidades, principalmente quando estamos a falar de crianças e adolescentes, afirmando 

que é possível e muito importante trabalhar com os/as alunos/as situações de discriminação e 

violência/agressividade, até porque estas acontecem não só em questões relacionadas com o 

transgenerismo, mas com muitas outras. 

Segunda situação 

Os/as professores/as continuaram a afirmar que a solução para este tipo de problemas 

passa pela educação e que poderá ser preciso um trabalho não só com os/as alunos/as, mas 

também com os/as encarregados/as de educação e com toda a comunidade escolar. O 

trabalho com os/as encarregados/as de educação, é importante, para que estes em casa ajam 

em conformidade com o que é trabalhado na escola, ou seja no mesmo sentido que os/as 

professores/as. A participante D afirmou que, tendo em conta a sua experiência, trabalhar com 

os/as encarregados/as de educação é ainda mais difícil do que com os/as alunos/as, pois os/as 

alunos/as que se mostram mais incomodados/as com estas questões, são também aqueles 

que convivem com pessoas mais conservadoras. O comportamento dos/as encarregados/as de 

educação vai influenciar a atitude dos/as alunos/as que agridem e desrespeitam os/as colegas, 

mas também influencia a atitude dos/as alunos/as agredidos/as segundo a experiência da 

participante D, que referiu que dos dois alunos que sofreram o tipo problemas apresentados, o 

que se mostrava mais abalado era aquele cujo pai não o aceitava e que chegou a queimar-lhe 

as barbies, por estas serem brinquedos de menina e não de menino. Referiu ainda, que é 

importante que os/as professores/as tenham mais formação sobre estas questões, pois o tema 

não é fácil e os/as professores/as não estão preparados/as para o trabalhar com os/as 

alunos/as e que, muitas vezes, acabam por perpetuar os papéis atribuídos a cada género 

através dos materiais e atividades que preparam para os/as alunos/as. Os/As participantes 

mostraram ter consciência que o género é construído e que a escola acaba por promover e 

influenciar essa construção. 

Vários/as participantes referiram ter experiências parecidas com a apresentada, mas em 

que a aluna era bem aceite, ao contrário do que acontecia na situação relatada. Tendo isto em 

conta, e as experiências referidas pela participante D e pelo participante C, em que eram 

rapazes que tinham comportamentos considerados femininos e sofriam de bullying, talvez isto 

mostre que genericamente é melhor aceite que as raparigas tenham comportamentos 

considerados masculinos, do que o contrário. 

Ainda tendo em conta a segunda situação, a mediadora colocou a seguinte questão: “O 

facto de a Mariana ter comportamentos que são considerados masculinos faz com que ela seja 

lésbica?”. Todos/as os participantes foram unânimes em dizer que são questões que não estão 

relacionadas, no entanto, ao longo do focus group, o discurso dos/as participantes não foi 

coerente com esta afirmação, sendo mencionadas várias vezes questões relacionadas com a 
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orientação sexual, quando estavam a ser discutidas questões relacionadas com o 

transgenerismo. Os/as participantes referiram ainda que, no caso da situação apresentada, a 

palavra lésbica poderia ser usada para magoar, sendo assim usada a orientação sexual como 

forma de insulto. 

Quando questionados/as em relação às crianças/adolescentes fazerem a distinção entre 

orientação sexual e transgenerismo, os/as participantes referiram que dependeria do contexto 

familiar e dos juízos de valores, que as crianças formam tendo em conta as suas experiências 

e informações recolhidas através das mesmas, mas que a maior parte dos/as crianças associa 

as duas questões. No entanto, referiram ser importante usar os/as alunos/as, que consigam 

fazer esta distinção, como apoio para a formação dos/as restantes. 

Terceira situação 

Na terceira situação, já se discutia um ramo mais específico do transgenerismo que é a 

transexualidade.  Quando confrontados com a questão, os/as participantes ficaram durante 

algum tempo em completo silêncio, o que mostra que de todas as questões com que se 

depararam durante o grupo de discussão esta foi a que lhes causou maior dificuldade, não 

sabendo o que responder. A dificuldade do tema e a sua complexidade foi também notória por 

ter sido mais difícil controlar os/as participantes, que perante esta questão tiveram mais 

tendência a falar ao mesmo tempo. 

Todos/as os/as participantes admitiram que a situação era difícil e que caso se deparassem 

com ela, não saberiam o que fazer e que, por isso, iriam precisar de ajuda que, provavelmente, 

iriam procurar junto do/a psicólogo/a da escola. Nenhum/a dos/as participantes referiu que iria 

procurar mais informação sobre o tema antes de tomar qualquer atitude. 

Depois de alguma reflexão, a maior parte dos/as participantes referiu que a primeira atitude 

seria a de falar com o aluno e tentar compreender melhor o que realmente se passava com ele, 

para se ter a certeza que ele realmente se sentia mal com o seu corpo, pois os/as participantes 

consideravam que as crianças com doze anos, são ainda instáveis e que o Mário poderia estar 

a fazer algum tipo de confusão e não ter realmente a certeza do que quereria fazer. A 

participante E referiu também ser importante entender se o Mário tinha os modelos corretos de 

menino e menina, para entender se ele realmente se identificava com o género feminino. Os/as 

professores/as presentes no focus group consideravam ser importante proteger o aluno da 

exposição de um assunto tão íntimo, a não ser quando se concluísse que realmente era uma 

questão grave e que necessitava de se agir, no sentido de ajudar o aluno. 

Apenas o participante C referiu que a primeira atitude que teria seria a de falar com os pais 

do aluno, pois considerava que esta era uma conversa que teria de se ter em família, pois não 

era uma questão educativa. Para além disso, o mesmo participante referiu ainda que não 
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quereria ser confidente de uma situação destas, porque devido à instabilidade que existe na 

carreira docente, a relação entre professor/a-aluno/a é temporária. 

Os/as restantes não concordaram em esta ser a primeira atitude, pois se o aluno escolheu 

falar em primeiro lugar com o/a professor/a, foi porque confiou nele/a e porque teria as suas 

razões para o fazer. Os/As participantes consideraram que “chamar os pais e partir 

imediatamente para a informação que me foi dada pelo aluno” (participante A), seria trair a 

confiança do aluno, que se dirigiu a ele/ela, porque provavelmente acreditava que o/a 

professor/a seria capaz de o ajudar. Para além disso, os/as participantes referiram ser 

importante, nas primeiras conversas com o aluno, recolher informação sobre o porquê de o 

Mário sentir medo, qual o motivo que o levou a falar com o/a professor/a e não com outra 

pessoa e se mais alguém sabia destes seus sentimentos. Ao falar diretamente com os pais, 

poderiam estar a passar a informação em primeira mão e não saberiam qual poderia ser sua 

reação. 

No entanto, concordaram que é um assunto demasiado delicado para um/a professor/a se 

responsabilizar sozinho, principalmente quando não estão preparados/as para isso. Portanto, 

após as primeiras conversas, consideraram que o próximo passo seria o de falar com o/a 

psicólogo/a da escola que, mesmo que não se sentisse também preparado/a para lidar com o 

assunto, seria a melhor pessoa para os/as encaminhar e aconselhar. E então, por fim, falar 

com o/a encarregado/a de educação, que teria de autorizar qualquer medida que se 

considerasse adequada. 

Durante toda a discussão, foi mais notória a confusão entre os termos transgenerismo e 

orientação sexual, embora os/as participantes tenham negado, anteriormente, que 

associassem estas questões. A certa altura, a participante D referia que, não sendo uma 

questão fácil de aceitar pelos pais, uma das maiores preocupações do aluno seria o que estes 

iriam pensar, já que quando veem que a criança tem um pénis, por exemplo, esta passa a ser 

um menino, estando a falar claramente de uma situação relacionada com o transgenerismo. 

Porém, com a continuidade do discurso, surgiram expressões como “pais que eram realmente 

assim... tanto aperto a mão a um “hetero”, como o pescoço a um “homo” ” (participante D), 

expressões estas relacionadas com a temática da orientação sexual. 

Durante a exploração desta terceira situação, falou-se mais uma vez na questão da 

violência, pois todos consideravam importante agir para impedir este tipo de atitude agressiva. 

O participante C referiu ser importante trabalhar com os/as alunos/as transgénero, para que 

estes/as se tornem mais fortes, pois por mais que se trabalhe com as turmas onde estas 

crianças/adolescentes estão inseridos, a escola continua a ter outros/as alunos/as que poderão 

ter o tipo de comportamento agressivo referido nas duas primeiras situações e que possam 

originar o medo mencionado na terceira. Tendo isto em conta, podemos concluir, neste caso, 
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que é importante trabalhar este tema com as crianças/adolescentes, não só se existir algum 

caso na turma, preparando-os para aceitar as diferenças, mesmo que estas/es ainda não se 

tenham deparado com elas. 

Discussão final 

Quando era suposto haver uma partilha de experiências de situações semelhantes às 

apresentadas, acabou por se continuar a misturar os termos transgenerismo e orientação 

sexual. Na tentativa de se voltar ao tema principal, foi questionado se é melhor aceite um rapaz 

comportar-se como uma rapariga ou o contrário e a conversa voltou ao tema da orientação 

sexual com expressões como “não conheço anedotas sobre lésbicas, mas sobre gays há 

imensas piadas...” (participante C); “conheço quem faça esta distinção, do homem gay e do 

homem bixa...” (participante A). Para além das expressões acima referidas, foram usados 

exemplos de figuras públicas homossexuais e partilha de experiências acerca da reação ao se 

ver um casal homossexual no shopping ou de como em S. Miguel, nos Açores, é bem aceite a 

homossexualidade, segundo a experiência da participante B. 

Os/as professores/as presentes no focus group consideraram que uma das maiores 

dificuldades que se encontra nestas questões é o facto de os/as próprios/as professores/as não 

serem isentos/as de preconceitos. Torna-se difícil educar alunos/as, para que não tenham 

determinadas atitudes, quando os/as próprios/as professores/as têm a mesma mentalidade e 

por vezes também comentam, de forma preconceituosa e em tom de chacota, a situação. 

Quando confrontados com a questão “O que é melhor aceite, as meninas comportarem-se 

como rapazes ou os rapazes comportarem-se como raparigas?”, os/as participantes 

concordaram que, nas escolas onde trabalharam e nas situações por eles vividas,  as raparigas 

“maria-rapaz” são melhores aceites, o seu comportamento é quase considerado normal. Já os 

rapazes que tenham comportamentos mais femininos, mesmo que sejam aceites e não sofram 

bullying, são sempre alvo de críticas. O participante F referiu que isto poderá acontecer, porque 

culturalmente é mais visível/detetável um homem ter comportamentos considerados femininos, 

porque já há algum tempo que é aceite que as mulheres não usem apenas saias ou sapatos de 

salto alto, entre outras coisas. 

Quanto à atitude das escolas perante estas situações, referiu-se que é importante que se 

tomem ações preventivas, trabalhando e educando de forma a se prevenir estas situações. 

Após terem sido abordadas e discutidas as situações previamente planeadas, a orientadora 

do projeto manifestou-se, pedindo aos/às participantes  que imaginassem que, na escola onde 

estavam colocados/as existiam os vários níveis de escolaridade, e que no secundário havia 

uma aluna em processo de tomada de hormonas, para mudança de sexo. Havendo 

comentários, nas turmas de segundo ciclo dos/as participantes, o que  poderiam fazer?  



LES Online, Vol. 7, No 1 (2015) 

 

76 

 

Os/As participantes referiram que estando a falar de alunos/as do quinto ou sexto ano de 

escolaridade, era importante que esta situação fosse muito bem explicada e contextualizada. 

Era necessário esclarecer os/as alunos/as, para estes/as compreenderem o processo de 

mudança de sexo e as dificuldades por este apresentadas, para a pessoa envolvida, tanto a 

nível psicológico, como físico. É importante fazer os/as alunos/as compreenderem que este é 

um assunto sério, que ninguém toma uma decisão destas de uma forma irresponsável e sem 

grande ponderação. A participante A, referiu que é importante esclarecer os/as alunos/as, 

porque, por vezes, o que os/as leva a ter comportamentos mais agressivos ou a não aceitar 

determinadas situações, é a falta de conhecimento sobre o tema. 

Como estratégia, referiram a “caixa de perguntas”, pois desta forma os/as alunos/as sentir-

se-iam mais à vontade para colocar questões. Foi também referido, que os/as professores/as, 

numa situação destas têm falta de conhecimento e de recursos e que, por isso, precisariam de 

se informar mais sobre o tema e até mesmo pedir ajuda de um/a médico/a, por exemplo, para 

explicar aos/às alunos/as todo o processo clínico envolvido. O participante C referiu que, no 

seu ponto de vista, seria importante o testemunho de um transexual, para que os/as alunos/as 

entendam como se experiência este processo, pois esta questão parecia-lhe mais importante 

do que a informação clínica. 

Em relação às atitudes e reações dos/as professores/as, foi referido que estes sozinhos 

“podem não fazer muito, mas fazemos sempre alguma coisa” (participante D) e que muitas 

vezes trabalham mais através da sensibilidade, da avaliação do contexto em que se encontram 

e das situações problemáticas que surgem no quotidiano da vida escolar, pois não têm um 

guião por onde se orientar e existe falta de recursos. 

Como, mais uma vez, a questão se desviou para a orientação sexual, a orientadora do 

projeto voltou a intervir, perguntando qual o tema do focus group. Esta questão gerou alguma 

indecisão, mas depois de alguma ponderação, os/as participantes referiram que os temas eram 

“género” e “identidade de género”, admitindo que, por vezes, se desviaram do tema e que, 

embora saibam que são questões diferentes, estas acabam por ser confundidas. 

5. CONCLUSÃO  

Tendo em conta os objetivos estabelecidos, é importante referir que o grupo de discussão 

foi bastante útil para responder aos mesmos. 

O primeiro objetivo era o de identificar se os/as professores/as distinguiam o transgenerismo 

da orientação sexual. Tal como já foi referido, quando questionados/as diretamente, todos/as 

os/as participantes afirmaram que são temas diferentes e que não estão relacionados. Porém, 

ao longo do focus group, o discurso não foi coerente com esta afirmação, tendo sido o tema 
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desviado, várias vezes, para a orientação sexual, e chegou a ser referido que estas questões 

acabam por ser confundidas, por estarem próximas. 

O segundo objetivo era o de conhecer a experiência dos/as professores/as com alunos/as 

transgéneros. Os/as participantes descreveram algumas experiências, mas foi dada uma maior 

atenção às que foram partilhadas pelo participante C e pela participante D, pois foram dois 

casos que se mostraram mais problemáticos e em que a ação da escola foi mais notória. Uma 

delas era referente a dois alunos de primeiro ciclo, que tinham comportamentos que a 

sociedade identifica como sendo femininos, e que se tornou preocupante, devido à atitude 

dos/as colegas de turma. Foi descrito, que nesse ano a formação cívica foi dedicada, quase 

exclusivamente, a essa temática, e que a meio do ano, quando a situação parecia resolvida, 

fora da sala de aula começou a atingir outras proporções e por isso envolveu-se a comunidade 

escolar, para que se conseguisse resolver esta situação. Os/As professores/as fizeram uma 

formação para poderem estar preparados para lidar com questões deste género e desenvolver 

estratégias para trabalharem em conjunto com os/as encarregados/as de educação. 

Relativamente à formação feita pelos/as professores/as, a participante considerou-a de grande 

utilidade, pois não se sentia preparada para lidar com estas questões e porque a ajudou a 

refletir sobre estes temas e a ver como inconscientemente os/as professores/as acabam por 

perpetuar os estereótipos de género nas atividades e materiais que preparam. A segunda 

situação referia-se também a um aluno com comportamentos considerados femininos, até nas 

roupas que usava. Neste caso, a única atitude da escola foi a de o encaminhar para o/a 

psicólogo/a escolar, trabalhando apenas com o aluno e deixando de parte os comportamentos 

inadequados por parte dos/as restantes alunos/as. 

Quanto às dificuldades que os/as professores/as sentem nas questões relacionadas com o 

transgenerismo, terceiro objetivo, estas prendem-se particularmente com o facto de o tema ser 

considerado de natureza delicada e difícil, com a falta de conhecimento/preparação e, também, 

de recursos sobre o mesmo. A falta de recursos e também de um guia orientador, visto que 

nesta temática não existem manuais e os recursos didáticos são escassos, faz com que os/as 

professores/as trabalhem mais na base da sensibilidade e da avaliação do contexto em que 

estão inseridos, assim como das situações que surgem no decorrer do quotidiano. Foi também 

mencionado que o facto dos/as professores/as não serem isentos/as de preconceitos pode 

dificultar o processo de formação dos/as alunos/as. Das três situações apresentadas, a que se 

mostrou mais difícil para os/as professores/as foi a que envolvia um caso de disforia de 

género/transexualidade. 

O grupo de discussão tinha, também, como objetivo a recolha de informação sobre as 

atitudes dos/as professores/as perante situações relacionadas com o transgenerismo. A 

estratégia principal referida, foi a de educar os/as alunos/as, usando, assim, a educação como 

forma de esclarecimento, promovendo, desta forma, a aceitação das diferenças e combatendo 
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a discriminação e a violência. Também foi referida a importância de se trabalhar com os/as 

encarregados/as de educação, pois é importante que estes ajam no mesmo sentido que a 

escola; e de se ajudar as/os crianças/adolescentes transgéneros para que estes desenvolvam 

estratégias de defesa. Para combater a falta de preparação e recursos, os/as professores/as 

referiram que iriam procurar ajuda, sendo o/a psicólogo/a escolar a primeira pessoa a quem 

iriam recorrer, pois mesmo que não os/as conseguisse ajudar, seria quem melhor os/as poderia 

aconselhar e encaminhar. 
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