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Resumo  

Está em gestação um posicionamento pedagógico oficial oposto ao heteronormativo 
tradicionalmente presente no sistema educacional brasileiro. Órgãos oficiais de 
educação em parceria com organizações não-governamentais têm elaborado e 
implantado políticas educacionais de reconhecimento da diversidade sexual. 
Educadores/as são desafiados/as a articularem antigos discursos sobre sexualidade 
com o discurso oficial atual, evidenciando-se a dinamicidade e contingência das 
estruturas discursivas. Fundamentada na perspectiva pós-crítica – campo que 
dialoga com o pós-estruturalismo, os estudos culturais e a teoria queer – esta tese 
buscou conhecer o discurso pela diversidade sexual produzido pelos órgãos oficiais 
de educação e analisar como ele está sendo (re)articulado no campo escolar por 
profissionais da rede pública de ensino do Recife. Foram construídos três corpora: I. 
documentos sobre diversidade sexual na escola ligados ao Ministério da Educação, 
às Secretarias de Educação de Pernambuco e de Recife e às suas instituições 
parceiras; II. transcrições de entrevistas com representantes destas instituições e III. 
transcrições de entrevistas com educadores/as da rede pública de ensino. Os 
mesmos foram analisados à luz da teoria do discurso da Escola de Essex. 
Observamos que a emergência do discurso pedagógico oficial ocorreu em função 
de deslocamentos provocados, principalmente, pelo surgimento da AIDS e o 
processo de redemocratização do país. Este discurso é hegemônico nos órgãos 
oficiais de educação, mas não é universal, constitui-se a partir de uma cadeia de 
equivalência entre distintos posicionamentos em torno do ponto nodal “diversidade 
sexual na escola” e é articulado por quatro lógicas sociais principais: da educação 
inclusiva, dos direitos humanos, do reconhecimento das identidades/diferenças e da 
prática pedagógica da orientação sexual. A (re)articulação do discurso oficial 
pelos/as educadores/as no campo escolar ocorre através do resgate de tais lógicas 
que são (re)interpretadas a partir de suas vivências pessoais e profissionais e se 
transformam em discursos pela caridade cristã, de cunho legalista, de sensibilidade 
aos que sofrem discriminação e, principalmente, pela tolerância à diversidade sexual 
na escola. Este último é o mais recorrente e, apesar de possibilitar o acesso de 
LGBTs ao ambiente escolar, aparece desvinculado de uma reflexão política sobre o 
papel da escola, mascarando ainda práticas pedagógicas heteronormativas. Estes 
aspectos reforçam a necessidade de que o currículo e o planejamento dos cursos e 
atividades de formação de educadores/as, para além de buscar transmitir os 
conceitos e posicionamentos básicos de um novo discurso oficial, levem em conta 
os discursos, lógicas, práticas e dinâmicas já existentes e atuantes no campo 
escolar, e favoreçam o desenvolvimento da reflexão política e da capacidade crítica 
dos/as educadores diante do cenário constantemente mutável das questões de 
gênero e sexualidade na escola. 
  
Palavras-chave:  educação, gênero e sexualidade; diversidade sexual; discurso 
pedagógico; teoria do discurso; perspectiva pós-crítica da educação.  



 

Abstract 
 

 
An official pedagogical positioning is being developed that is opposed to the 
hetero-normative position traditionally present in the Brazilian education 
system. Official education organs, in partnership with non-governmental 
organizations, have drafted and implanted educational policies for the 
recognizing of sexual diversity. Educators are challenged to articulate 
traditional discourse on sexuality with the current official discourse, revealing 
the dynamicity and contingency of discursive structures. Grounded on the 
post-critical perspective – a field that dialogs with post-structuralism, cultural 
studies and “queer” theory –, the aim of the present thesis is to investigate 
the discourse on sexual diversity produced by the official organs of education 
and analyze how it is being (re)articulated in the classroom setting by 
educators in the public school system of the city of Recife (Brazil). Three 
corpora were constructed: I) documents on sexual diversity at school linked 
to the Ministry of Education, State and Municipal Secretaries of Education 
and partner institutions; II) Transcriptions of interviews with officials of these 
institutions; and III) transcriptions of interviews with educators from the public 
school system. The three corpora are analyzed in light of the discourse 
theory from the Essex School. The analysis shows that emergence of the 
official pedagogical discourse occurred as a result of dislocations caused 
mainly by the AIDS epidemic and the re-democratization process in Brazil. 
This discourse is hegemonic in the official education organs, but is not 
universal, constitutes itself through a chain of equivalence uniting distinct 
positions around the nodal point of “sexual diversity at school” and is 
articulated along four main social logics: of inclusive education, of human 
rights, of recognition of identities/differences and of pedagogical sexual 
orientation. The (re)articulation of the official discourse by the educators in 
the classroom setting occurs through the rescue of these logics which are 
reinterpreted in the frame of their personal and professional experiences and 
are transformed into discourses on Christian charity, of legalist trends, on 
sensitivity to those who suffer discrimination and mainly on tolerance to 
sexual diversity at school. Tolerance is the most recurring issue and, despite 
enabling the access of LGBTs to the school system, it appears unconnected 
to a political reflection on the role of the school, thereby masking hetero-
normative pedagogical practices. These aspects reinforce the need for the 
curriculum and planning of academic courses and training activities to 
educators, beyond the task of spreading the basic concepts and positions of 
the new official discourse, to take in account the discourses, logics, practices 
and dynamics already present and active in the school setting, and to 
stimulate the development of educators political reflection and critical view 
before the always changing issues of gender and sexuality on school life. 
   
Keywords: education, gender and sexuality; sexual diversity; pedagogical 
discourse; discourse theory; post-critical perspective on education.  

 
 



 

Résumé 

Il existe au Brésil un positionnement pédagogique officiel en gestation, opposé à 
celui hétéronormatif traditionnellement présent dans le système éducatif national. Les 
organismes officiels, en partenariat avec les organisations non-gouvernementales 
ont élaboré et implanté des politiques éducationnelles pour la reconnaissance de la 
diversité sexuelle. Les éducateurs(trices) sont mis(e)s au défi d´articuler d´anciens 
discours sur la sexualité avec le discours officiel actuel, mettant en évidence le 
dynamisme et la contingence des structures discursives. Fondée sur une 
perspective postcritique – domaine qui dialogue avec le poststructuralisme, les 
études culturelles et la théorie queer – cette thèse cherche à connaître le discours 
pour la diversité sexuelle produit par les organismes officiels de ĺ éducation et à 
analyser la manière dont il s’articule (ou réarticule) dans le domaine scolaire par les 
professionnels du réseau public de ĺ enseignement à Recife. Trois corpora ont été 
construites : I. documents sur la diversité sexuelle dans ĺ école liés au Ministère de 
l’Éducation Nationale du Brésil (MEC), au Sécretariat de lÉducation à Pernambuco, 
au Sécretariat de lÉducation à Recife et leurs institutions partenaires ; II. 
transcriptions d´entrevues avec les représentants de ces institutions et III. 
transcriptions d´entrevues avec les éducateurs(trices) du réseau public 
d´enseignement. Ces dernières ont été analysées à la lumière de la théorie du 
discours de l’École d’ Essex. Nous avons observé que ĺ urgence du discours 
pédagogique officiel s´est produite en fonction de la dislocation provoquée 
principalement par l’apparition du SIDA et par le processus de re-démocratisation du 
pays. Ce discours hégémonique dans les organismes officiels de ĺ éducation - mais 
ce n’est pas universel - est constitué à partir d’une chaîne d’équivalence entre des 
positions distinctes autour d’un point nodal : « la diversité sexuelle à l’école » et est 
articulé par quatre logiques sociales principales : l’éducation inclusive, les droits de 
l’homme, la reconnaissance des identités/différences et la pratique pédagogique de 
l’orientation sexuelle. L’articulation (réarticulation) du discours officiel par les 
éducateurs(trices) dans le domaine scolaire se fait au travers de la récupération de 
telles logiques qui sont interprétées (réinterprétées) à partir de leurs expériences 
personnelles et professionnelles et se transforment en discours pour la charité 
chrétienne, d ínfluence légaliste, de sensibilité pour ceux qui souffrent de la 
discrimination et, principalement, pour la tolérance envers la diversité sexuelle à 
l‘école. Ce dernier est le plus récurrent et, même s íl facilite ĺ accès des LGBTs à 
l’environnement scolaire, il semble détaché de toute réflexion politique sur le rôle de 
l’école, masquant des pratiques pédagogique hétéronormatives. Ces éléments 
renforcent la nécessité pour le curriculum et la planification des cours 
théoriques et activités de formation pour les éducateurs, au-delà de la tâche 
de diffuser les concepts de base et les positions du nouveau discours officiel, 
de prendre en compte les discours, les logiques, les pratiques et les 
dynamiques déjà présentes et actif dans le milieu scolaire, et de stimuler le 
développement des éducateurs de la réflexion politique et critique avant que 
les questions toujours changeant de genre et de sexualité à l’école. 

 
Mots-clés : éducation, genre et sexualité, diversité sexuelle, discours pédagogique, 
théorie du discours, perspective postcritique de l’éducation. 



 

Sumário 

Introdução                     10 

 
Parte 1 

 EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE : UMA PERSPECTIVA PÓS-CRÍTICA 

 

CAPÍTULO 1 - O PÓS-ESTRUTURALISMO E SUAS INFLEXÕES NA EDUCAÇÃO  22 
1.1. Do estruturalismo ao pós-estruturalismo 23 
1.2. As contribuições dos estudos de Foucault para o debate 

pós-estruturalista 
 

27 
1.3. A teoria do discurso da Escola de Essex 35 

CAPÍTULO 2 –  OS ESTUDOS CULTURAIS E A QUESTÃO DA DIFERENÇA NA ESC OLA 40 
2.1. O campo dos Estudos Culturais: contextualização histórica 41 
2.2. A desnaturalização dos discursos, as pedagogias culturais e 

a escola como um contexto de hibridização 
 

46 
2.3. Educação escolar e o reconhecimento do “outro” 51 

CAPÍTULO 3 –  OS ESTUDOS SOBRE GÊNERO E A PEDAGOGIA QUEER  56 
3.1. Os primeiros estudos sobre gênero 57 
3.2. Teorias pós-feministas e estudos queers 64 
3.3. As pequisas queers e suas implicações na educação escolar 68 

 
Parte 2 

 A EDUCAÇÃO E O DISCURSO PELA DIVERSIDADE SEXUAL  

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4  –  DELINEAMENTO METODOLÓGICO  86 
4.1. A pesquisa em educação: uma proposta pós-estruturalista 87 
4.2. A definição dos Corpora 92 
4.3. As etapas de constituição dos corpora 98 
4.3.1. Pesquisa documental e entrevistas exploratórias 98 
4.3.2.  Entrevistas semi-estruturadas com professores/as e gestoras 104 
4.4. Referencial analítico 105 

CAPÍTULO 5 – A EMERGÊNCIA DO DISCURSO PEDAGÓGICO PELA DIVERSIDADE  
SEXUAL NO BRASIL: DINÂMICAS E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO  

111 

5.1. Condições de produção do discurso pedagógico pela 
diversidade sexual no Brasil 

 
112 

5.1.1. O declínio da censura, a descoberta da AIDS e a inserção da 
orientação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 
115 

   5.1.2. A presença de ONGs no cenário político brasileiro e sua participação 
nas políticas educacionais 

 
121 

5.1.3. A emergência de grupos de pesquisa e publicações científicas sobre 
gênero, sexualidade e educação no Brasil 

 
125 



 

5.1.4. O fortalecimento do movimento pelos direitos humanos 130 
5.2. O MEC e a “Educação de qualidade para todos” 132 

CAPÍTULO 6 – O DISCURSO PELA DIVERSIDADE SEXUAL EM RECIFE: DINÂMICAS E 
PARCEIRIAS 

158 

6.1. A educação em direitos humanos, diversidade e cidadania 
na Secretaria de Educação do Estado de  Pernambuco 

 
159 

6.1.1. A GEDH/SE-PE e a diversidade sexual na escola 161 

6.1.2. A parceria com a ONG “Leões do Norte” na formação de 
profissionais da rede estadual de ensino 

 
171 

6.1.3. A parceria com o FAGES/UFPE na formação de profissionais da 
rede estadual de ensino 

 
176 

6.2. O discurso pela diversidade sexual na Secretaria de 
Educação da Prefeitura da cidade do Recife 

 
185 

6.2.1. O projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas” 190 

6.6.2. O projeto “Educar para o respeito à diversidade afetivo-sexual” 194 

6.2.3. O projeto “Educação não-sexista, anti-racista e não-homofóbica” 195 
6.2.4. O Curso “A diversidade é legal! Educação e saúde sem 

preconceito” 
 

200 

CAPÍTULO 7– A (RE)ARTICULAÇÃO DO DISCURSO PELA DIVERSIDADE SEXUAL NO 
CAMPO ESCOLAR  

 

208 
7.1. A abordagem da sexualidade pela escola na trajetória dos/as 

educadores/as 
 

210 
7.2. Gays, lésbicas, travestis e as novas configurações familiares 

na escola 
 

222 

Considerações Finais – 238 

 

REFERÊNCIAS  

 

247 

 

APÊNDICE A 

 
 

263 

 

APÊNDICE B 

 
 

264 

 

APÊNDICE C 

 
 

267 

 

APÊNDICE D 

 
 

269 



10 

 

 Introdução  

 

 

A educação, por muito tempo, tratou a sexualidade como um 

fenômeno da natureza vivido por todos/as da mesma forma independente da 

cultura e da época histórica. Alguns a definiam como puramente biológica, 

outros/as como um conjunto de impulsos internos, mas, a maioria 

corroborava com a idéia de que a heterossexualidade era o padrão natural e 

normal a ser seguido, qualquer tipo de comportamento diferente era tomado 

como um desvio. 

O contexto atual, entretanto, indica que está em andamento a 

construção de um discurso pedagógico oposto ao posicionamento 

heteronormativo tradicionalmente presente no campo educacional. O 

Governo Federal – através do Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério da 

Saúde e Ministério da Educação/MEC – em parceria com a Sociedade Civil 

Organizada, lançou, em 2004, o “Brasil sem Homofobia”, programa de 

combate à violência e à discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e 

transgêneros - LGBT61 que tem como princípios:  

 

• A inclusão da perspectiva da não-discriminação por orientação 
sexual e de promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas, 
transgêneros e bissexuais nas políticas públicas e estratégias do 
Governo Federal, a serem implantadas (parcial ou integralmente) 
por seus diferentes Ministérios e Secretarias.  
• A produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, 
implantação e avaliação das políticas públicas voltadas para o 
combate à violência e à discriminação por orientação sexual, 
garantindo que o Governo Brasileiro inclua o recorte de orientação 

                                                 
1 De acordo com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (Brasil, 2004), compreende-se por lésbicas e 
gays as pessoas que, além de se relacionarem afetiva e sexualmente com indivíduos do mesmo sexo, têm um 
estilo de vida de acordo com essa preferência. Bissexuais são indivíduos que se relacionam sexual e/ou 
afetivamente com pessoas de ambos os sexos. A terminologia transgêneros engloba tanto as/os travestis quanto 
as/os transexuais. Esta última terminologia se refere às pessoas que não aceitam o sexo que ostentam 
anatomicamente e identificam-se com o sexo oposto, embora dotado de genitália externa e interna de um único 
sexo. 
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sexual e o segmento GLTB62 em pesquisas nacionais a serem 
realizadas por instâncias governamentais da administração 
pública direta e indireta. 
• A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos 
direitos humanos incluem o combate a todas as formas de 
discriminação e de violência e que, portanto, o combate à 
homofobia e a promoção dos direitos humanos de homossexuais 
é um compromisso do Estado e de toda a sociedade. (BRASIL, 
2004, p. 11-12) 

 
 

No campo educacional, o programa tem apoiado, entre outras ações 

(p. 22-23), cursos de formação continuada para educadores e educadoras 

na área de sexualidade; a produção de materiais educativos – vídeos, 

cartilhas – sobre a superação da homofobia, seminários e pesquisas.  

Também em 2004, o MEC criou a “Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade” – SECAD que tem elaborado e 

implantado, nos últimos anos, políticas educacionais de reconhecimento e 

valorização da diversidade sexual e de combate à homofobia na escola.  

No campo acadêmico, desde o final da década de 1970, vários 

estudos, principalmente no âmbito internacional, discutem as relações entre 

sexualidade, gênero e educação. No Brasil, a publicação de ensaios e 

pesquisas nessa área vem se ampliando desde a década de 1990. 

Inicialmente, os textos eram predominantemente de cunho teórico, porém, 

estudos empíricos sobre esta temática têm sido desenvolvidos e debatidos 

com freqüência em encontros de pesquisa do país – tanto na área de 

educação, quanto de ciências sociais e de psicologia. Por meio eletrônico, 

facilmente temos acesso a resumos de pesquisas63, a dissertações e a 

teses64 nesta área.  

Entre as publicações nacionais, destacam-se textos sobre gênero e 

educação (LOURO, 1997), sobre as pedagogias da sexualidade (LOURO, 
                                                 
62 O movimento LGBT foi fundado no Brasil em 1978 e, inicialmente, era chamado de MHB – Movimento 
Homossexual Brasileiro. Em 1993, passa a ser denominado MGL – Movimento de Gays e Lésbicas. Em 1995 
mudou para GLT, em referência a Gays, Lésbicas e Travestis. A partir de 1999, o movimento passou a ser 
chamado de GLBT – Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Durante a I Conferência Nacional LGBT, 
realizada em Brasília, junho de 2008, decidiu-se usar oficialmente a sigla LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transgêneros. Maiores detalhes podem ser conferidos no documento “Resoluções da I Conferência LGBT” (Brasil, 
2008). 
63 Alguns desses trabalhos podem ser acessados no site do GT sobre Gênero, Sexualidade e Educação da ANPED 
(http://www.ded.ufla.br/gt23); no da site da ANPOCS, através do GT sobre sexualidade, corpo e 
gênero(http://200.152.208.135/anpocs/trab/adm/impressao_gt.php?id_grupo=18&publico=S&PHPSESSID=133d28
dfe174cc1a8d4eec4f25fc1343), no do Encontro Fazendo Gênero 
(http://www.fazendogenero8.ufsc.br/simposios.html) e no da ABRAPSO 
(http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/anexos/AnaisXIVENA/conteudo/busca_completos.htm). 
64 No endereço eletrônico da CAPES (http://servicos.capes.gov.br/capesdw/) é possível ter acesso a resumos de 
dissertações e teses. 
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2001b), políticas de gênero e saúde (MEYER, MELLO, VALADAO e AYRES, 

2006), narrativas de sexualidade na escola (NOVENA, 2004; RIBEIRO, 

SOUZA e SOUZA, 2004; OLIVEIRA, B., 2001), homofobia entre professores 

(TAVARES, 2006) e reflexões sobre sexualidade e teoria queer (LOURO, 

2001a, 2004). Se compararmos com o contexto internacional, principalmente 

com os Estados Unidos e Inglaterra onde há um representativo número de 

publicações sobre diversidade sexual e educação escolar (RAMUSSEN, 

2006; RAMUSSEN, ROFES e TALBURT, 2004; FAUSTO-STERLING, 2000; 

MAC AN GHAIL, 1994; WEEKS, 1990 e 1989) é evidente a pequena 

quantidade de estudos brasileiros sobre esta temática. No entanto, o 

crescente interesse da academia pelo assunto revela um momento de 

transição, de (re)construção de discursos.  

Citeli (2005) realizou um levantamento do estado da arte das 

pesquisas sobre sexualidade no Brasil de 1990 a 2002 e encontrou 298 

obras sobre o tema registradas em bibliotecas e centros de pesquisa da 

região sudeste. 

As iniciativas das secretarias estaduais e municipais de educação 

em algumas regiões – inclusive em Recife – que visam à discussão desse 

tema no âmbito escolar, ainda que tímida, também devem ser destacadas. 

Como veremos nos capítulos 5 e 6, seminários, cursos de atualização, 

oficinas, rodas de diálogo, apresentações teatrais têm sido realizadas nos 

últimos anos e a diversidade sexual está sendo discutida por alunos/as e 

educadores/as.  

Ao mesmo tempo, nos deparamos com dados preocupantes. A 

ausência do tema nos currículos da maioria dos cursos de formação – inicial 

e continuada – de professores/as, por exemplo, é uma questão que ainda 

precisa ser superada. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (2004) sobre o perfil dos 

professores/as brasileiros demonstrou, que cerca de 60% dos/das docentes 

entrevistados/as – de um total de 5 mil profissionais – considerava 

inadmissível uma pessoa manter relações homossexuais e que 21% 

deles/delas não gostaria de ter vizinhos homossexuais. 

Tavares (2006), em pesquisa realizada com formandos/as dos 

cursos de licenciaturas da Universidade Federal Rural de Pernambuco – 
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UFRPE, verificou que a homofobia está presente entre os/as futuros/as 

professores/as suavizada por um discurso de tolerância. Um estudo em 

Recife, realizado por Novena (2004), demonstrou que a representação social 

da homossexualidade na escola é estigmática, associada à idéia de 

anormalidade e a concepções essencialistas. 

 Abramovay, Castro e Silva (2004), num estudo realizado em 13 

capitais brasileiras – Belém, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, 

Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo 

e Vitória – e no Distrito Federal apontou dados graves em relação à 

homofobia no ambiente escolar (p. 303): 

•••• Apenas 36% dos estudantes do sexo masculino consideraram 

“bater em homossexuais” uma forma grave de violência; 

•••• 25% dos alunos entrevistados disseram que não gostariam de 

ter amigos homossexuais, sendo os percentuais extremos 

encontrados em Fortaleza (30,6%) e em Recife (30,1%). 

•••• A proporção de pais que dizem não querer que seus filhos 

tenham colegas de classe homossexuais é maior ainda, 

destacando-se, novamente, Fortaleza (47,5%) e Recife 

(42,7%); 

•••• A discriminação contra alunos que se consideram ou são 

considerados homossexuais ocorre de forma disfarçada, 

principalmente por meio de linguagem pejorativa (termos 

como “boiola”, “bicha”, “bichona”, “viado”, “Luz Clarita”, “Vera 

verão” são os mais citados) com o objetivo de humilhar, 

ofender, isolar e ameaçar; 

•••• Muitos professores são coniventes com a discriminação e o 

preconceito e consideram as ações e o uso da linguagem 

pejorativa como “brincadeiras” ou “coisas sem importância”; 

•••• Professores do sexo masculino dizem ter conhecimento 

suficiente sobre homossexualidade, porém, se destacam 

como os que menos gostariam de ter alunos de orientação 

homoerótica. 

A tendência à naturalização da heterossexualidade e da homofobia 

também foi percebida no estudo, tanto entre os alunos/as e pais, quanto 
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entre os professores/as, o que torna o fato ainda mais grave, visto que os 

mesmos têm um papel essencial na formação dos alunos e deveriam estar 

entre os principais agentes no combate à discriminação. 

No contexto social mais amplo, a homofobia também chama a 

atenção. Um dos exemplos mais recentes foi o assassinato em série de 13 

homens, homossexuais, na cidade de Carapicuíba (Grande São Paulo), 

entre os meses de fevereiro de 2007 e agosto de 2008. Até dezembro de 

2008, a polícia ainda não havia conseguido resolver o caso. Porém, havia 

um suspeito: um ex-sargento da polícia militar. Pesquisas como a de Silva, 

R. (2006) ressaltam a presença hegemônica da homofobia nas instituições 

policiais. O incentivo e abrigo da violência contra a população LGBT – 

principalmente contra gays e travestis – é comum neste contexto 

profissional. Vários estados e municípios brasileiros têm implementado 

cursos de formação/atualização em direitos humanos para policiais, no 

entanto, as experiências mostram que o terreno é árido.  

Silva, R. (2006) entrevistou alunos/as (policiais) e professores/as de 

um curso de atualização em direitos humanos da Secretaria de Justiça e 

Segurança do Rio Grande do Sul e constatou que, ao mesmo tempo em que 

os/as cursistas elaboravam a consciência sobre a necessidade da mudança, 

também desenvolviam uma série de resistências ao tema. Os/as 

professores/as entrevistados/as descreveram a experiência de lecionar no 

curso como única e enfatizaram o mal-estar que sentiam a cada dia letivo, 

se referindo a práticas docentes em situação de conflito aberto. Um dos 

principais fatos desta experiência foi a prisão de uma das professoras do 

curso: uma travesti, que trabalhava na ONG “Rede Igualdade”. A mesma foi 

acusada de ser cafetina e somente três dias após a detenção, seus 

advogados tiveram acesso ao processo e verificaram que nenhuma das 

acusações sustentava o pedido de prisão. Para a ONG, esta ação foi uma 

revanche das forças policiais em oposição ao fato de uma travesti ministrar 

aulas nas academias de policiais do Rio Grande do Sul.  

O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos – 

CLAM, juntamente com a ONG pernambucana “Instituto Papai” e com a 

Prefeitura do Recife, realizou uma pesquisa em Recife, durante a “Parada da 



15 

Diversidade”, em 2006, denominada “Violência e Sexualidade”65 e verificou 

que das 700 pessoas entrevistadas 61,4% já haviam sofrido algum tipo de 

agressão (física ou verbal) e 70,8% sofreram discriminação em virtude de 

sua orientação sexual. Um dado que chama a atenção é que o ambiente 

escolar – escolas e universidades – foi citado como o segundo local onde 

mais ocorre esse tipo de discriminação. 

De acordo com o V Relatório Anual sobre Minorias Sexuais da 

América Latina e Caribe (Adital, 2008), apesar dos avanços nos âmbitos 

jurídicos e legislativos, o Brasil ainda tem um alto índice de mortes por 

homofobia – em 2003, foram 42 assassinatos.  

Os discursos de algumas instituições religiosas também se 

destacam. Segundo matéria publicada na Folha Online66, em junho de 2008, 

um grupo de representantes – cerca de 1000 pessoas – de diversas 

denominações evangélicas tentou invadir o Congresso Nacional em protesto 

contra a aprovação do projeto que criminaliza a homofobia no país. Em 

dezembro de 2008, durante a tradicional audiência de felicitações por 

ocasião da celebração de natal, o Papa Bento XVI disse que a Igreja precisa 

“proteger o homem da destruição de si mesmo” se referindo à 

homossexualidade. “Que a ordem da criação e a natureza humana como 

homem e mulher devem ser respeitadas”. Também afirmou que salvar a 

humanidade do “comportamento homossexual” é tão importante quanto 

proteger as florestas do desmatamento67. 

Debates calorosos são efetuados em diversas instâncias – religião, 

política, mídia, educação, justiça – leis são elaboradas, reformuladas, 

contestadas. Manifestações públicas (contra e a favor) ocorrem em várias 

cidades, com a participação de vários segmentos da sociedade.  

Desde o início deste século, educadores/as, instituições de ensino e 

de pesquisa desenvolvem debates, projetos e cursos sobre os quatro pilares 

da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 

aprender a viver juntos. Livros e materiais audiovisuais foram publicados por 

                                                 
65 Alguns resultados desta pesquisa podem ser encontrados no documento “Resoluções da 1ª Conferência 
Municipal da Livre Orientação Sexual do Recife 
(http://www.papai.org.br/index.php?cod=104&goto=biblioteca_5.php). 
66 A matéria completa pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u416125.shtml. 
67 A matéria encontra-se no endereço eletrônico: http://g1.globo.com/Noticias/Mundo 
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diferentes instituições sobre educação e cultura para paz. Recentemente, 

várias ONGs, universidades públicas e centros de estudos sobre gênero no 

país, inclusive em Recife, tiveram projetos aprovados e financiados pelo 

programa “Brasil sem Homofobia” e vêm incrementando parcerias com 

secretarias estaduais e municipais de educação para formação de 

profissionais da educação nesta área.  

Estudos como o de Silva, R. (2006) destacam que na 

contemporaneidade há uma multiplicidade discursiva sobre 

homossexualidade que assume diferentes formas: 

 

[...] a forma da tolerância, a forma da violência, o argumento da 
defesa e da promoção dos direitos, a defesa da necessidade do 
respeito às escolhas individuais, da dignidade e da constituição da 
cidadania, da medicalização, da explicação genética, da 
teorização social, do olhar midiático, entre outros. (p. 12) 
 

Educadores e educadoras, portanto, estão sendo desafiados a 

negociarem e/ou articularem os diversos discursos sobre sexualidade e 

homossexualidade presentes no contexto escolar com o discurso oficial pela 

diversidade sexual veiculado nos documentos e cursos de formação 

continuada que estão sendo oferecidos.  

De acordo com Hall (2005), uma das principais características da 

época atual é que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam e os sujeitos passam a ter rápido acesso a diferentes práticas 

sociais, gerando deslocamentos – rompimentos com os tipos tradicionais de 

ordem social – revelando a contingência das estruturas discursivas e 

incentivando a construção de novos posicionamentos (LACLAU e MOUFFE, 

2001). 

Diante do exposto, buscamos compreender como os discursos pela 

diversidade sexual produzidos pelos órgãos oficiais de educação são 

(re)articulados e (re)significados por profissionais da rede pública de ensino 

em Recife. Esta intenção foi desmembrada em dois objetivos específicos: 

•••• Conhecer o discurso pela diversidade sexual produzido pelos 

órgãos oficiais de Educação; 

•••• Analisar os discursos sobre diversidade sexual produzidos por 

profissionais da educação da rede pública do Recife.  
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Será que o discurso pedagógico oficial entra em conflito com o 

discurso hegemônico – heterossexista e homofóbico – partilhado nos 

contextos escolares? É possível a articulação entre esse discurso oficial e o 

cotidiano escolar? Quais as características desse campo discursivo? Como 

ele tem sido – ou não – articulado a outros temas centrais – “novos” ou 

clássicos – do discurso pedagógico oficial no país (pobreza, etnia, inclusão 

social, cidadania)? Como esse discurso vem sendo disseminado pelos 

programas e agências oficiais? Em especial, até que ponto e como esse 

discurso vem sendo apropriado e (re)articulado no campo escolar pelos/as 

profissionais da educação? Que outros discursos sobre sexualidade já estão 

presentes no campo escolar? Quais suas características?  

As discussões efetuadas nesta tese se fundamentam na perspectiva 

educacional pós-crítica (SILVA, T., 1999), um campo interdisciplinar, que 

dialoga com movimentos teóricos como o pós-estruturalismo, os estudos 

culturais e a teoria queer. Para esta abordagem, o discurso permeia todas as 

práticas sociais, expressa e institui a realidade, contribui para a construção 

de conhecimentos e crenças. Os sentidos são relacionais, estão articulados 

a redes de poder e os sujeitos são forçados a negociarem continuamente 

suas identidades no contexto do jogo de posições em que vivem (LACLAU, 

1993). 

Os estudos pós-críticos constituem uma continuação e, ao mesmo 

tempo, uma renovação das teorias educacionais críticas que apoiadas nos 

conceitos de ideologia, aparelhos ideológicos, reprodução cultural, capital 

cultural questionaram o papel da escola, do currículo e da pedagogia na 

produção e reprodução de formas de dominação. A perspectiva pós-crítica, 

embora retenha algumas características da teoria crítica, por influência do 

pós-estruturalismo, questiona alguns de seus pressupostos como o conceito 

de poder – polarizado na questão econômica – e de ideologia – que 

enfatizava a libertação através do processo de conscientização. 

A sexualidade, para esta perspectiva, é um aparato histórico que se 

desenvolve numa complexa rede de regulação social e só pode ser 

compreendida se nos remetermos à história dos discursos sobre a mesma 

(FOUCAULT, 1988). Ela “envolve rituais, linguagens, fantasias, 

representações, símbolos, convenções... processos profundamente culturais 
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e plurais.” (LOURO, 2001b, p. 11). Constitui-se a partir das experiências das 

pessoas, inclusive das vivências educacionais.  

A educação, como destaca Souza (2004), ocorre ao longo da vida 

dos sujeitos e de suas experiências em diferentes grupos sociais – família, 

escola, comunidade religiosa, instituições – através da negociação de idéias, 

sentimentos, saberes e comportamentos. A sexualidade, portanto, não é 

uma questão exclusivamente pessoal, é social e política, é construída ao 

longo da vida, de diversos modos e atravessada por várias práticas 

educativas, inclusive a escolar. 

A escola tem um papel ativo na constituição dos sujeitos. Através de 

sua organização arquitetônica, do uso de símbolos e códigos, da delimitação 

de espaços – dos pequenos, dos maiores, das meninas, dos meninos, 

dos/as professores/as, dos/as alunos/as – da organização curricular – com 

os conteúdos que continuamente estão presentes e os que sempre são 

esquecidos – constrói sentidos, institui diferenças, produz distinções – de 

gênero, de classe social, de religião, de etnia. Há escolas para ricos e para 

pobres, para católicos e para protestantes, para brancos e para negros, para 

aqueles que se destacam na vida acadêmica e para os que não obtêm 

sucesso.  

É necessário prestar atenção, portanto, a como as práticas 

escolares participam do processo de produção das diferenças; que discursos 

instituem essas diferenças e compreender as transformações que têm 

ocorrido nesses discursos em virtude das próprias mudanças sociais. 

Estudos desenvolvidos com base na perspectiva pós-critica têm se dedicado 

a pensar sobre estas questões. Esta abordagem constitui um campo de 

estudo que se preocupa com as relações entre educação, cultura, história, 

poder e produção de saberes. Na primeira parte desta tese, denominada 

“Educação e sexualidade: uma perspectiva pós-crítica”, nós aprofundamos 

esta discussão.   

No capítulo 1, discutimos as implicações do pós-estruturalismo para 

a educação. Damos destaque aos estudos de Foucault sobre a produção de 

saberes, as relações de poder e a construção da sexualidade. Também, 

apresentamos os principais pressupostos da teoria do discurso da Escola de 
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Essex (GLYNOS e HOWARTH, 2007; LACLAU e MOUFFE, 2001), 

indicando a sua importância para o estudo em questão. 

 Em seguida, refletimos sobre a relação entre cultura e educação na 

ótica dos Estudos Culturais. Relatamos alguns estudos nesta área e 

debatemos seus resultados, ressaltando as contribuições dos mesmos para 

pensarmos a questão da diferença na escola.   

No capítulo 3, olhamos para os desdobramentos dos estudos de 

gênero na educação. Discorremos sobre a teoria queer, movimento teórico e 

político fundamentado nos estudos gays e lésbicos que aprofunda e 

radicaliza a crítica feminista sobre identidade de gênero e sexual e que, no 

campo educacional, propõe o desenvolvimento de uma pedagogia queer. 

Na segunda parte desta tese, intitulada “A Educação e o discurso 

pela diversidade sexual”, enfocamos o estudo empírico desenvolvido. No 

capítulo 4, apresentamos o delineamento metodológico da pesquisa, 

descrevemos as técnicas utilizadas para a construção dos corpora, as 

etapas cumpridas durante esta fase e o referencial analítico adotado. 

No capítulo 5, nós analisamos o discurso pela diversidade sexual 

presente no espaço discursivo do Ministério da Educação - MEC explorando 

as condições em que foi gerado, o posicionamento central, a sua relação 

com outros discursos do campo pedagógico, as ações desenvolvidas para a 

veiculação do mesmo e os agentes autorizados a disseminá-lo. Partindo da 

identificação destes mesmos aspectos, no capítulo 6, analisamos os 

discursos pela diversidade sexual produzidos nos espaços discursivos da 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco – SE/PE e da Secretaria 

de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife – 

SEEL/PCR. 

Com o intuito de verificar como tais posicionamentos produzidos 

pelos órgãos oficiais de educação estão sendo (re)articulados e 

(re)significados no campo escolar, desenvolvemos, no capítulo 7, uma 

análise das entrevistas realizadas com professores/as e gestoras da rede 

pública de ensino em Recife, enfocando o tratamento da sexualidade pela 

escola ao longo de suas trajetórias de vida e a abordagem de assuntos 

específicos ligados à diversidade sexual: livre expressão homo-afetiva, 

travestilidades e novos arranjos familiares.  
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Terminamos a tese, tecendo algumas considerações sobre a 

pesquisa e reflexões sobre a necessidade de se desenvolver atividades 

sistemáticas de formação nesta área.  
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Capítulo 1 

 

O PÓS-ESTRUTURALISMO E SUAS INFLEXÕES NA EDUCAÇÃO  

 

 

[...] os fatos naturais são, também, atos discursivos. 
E os são pela simples razão de que a idéia de 

natureza não é algo que esteja ali, simplesmente 
dado, para ser lido na superfície das coisas, de fato, 

é ela mesma o resultado de uma lenta e complexa 
construção histórica e social.  

(LACLAU, 1993, p. 116) 
 

 

Os termos pós-estruturalismo e pós-modernismo têm sido 

amplamente usados no meio acadêmico e não-acadêmico, com sentidos 

diversos, o que levou a um desgaste e banalização de seus significados. Na 

verdade, ambas as abordagens são distintas em teorias e possuem autores 

e autoras em comum. Suas discussões estão entrelaçadas e, entre outros 

aspectos, compartilham a crítica ao tecnicismo, à dogmatização da ciência, à 

crença numa realidade racional e num sujeito autônomo. Para Oliveira, G. 

(2001, p. 56) “a identificação imediata entre pós-modernismo e pós-

estruturalismo decorre da constatação de que o estruturalismo representou, 

de fato, a última tentativa da mentalidade moderna de estabelecer um 

referencial seguro para o conhecimento”. 

O diálogo da educação com teorias pós-estruturalistas tem sido 

fundamental para a “re-oxigenação” de inquietações clássicas, para 

introdução de novas perguntas e para revisão de discursos. Com o objetivo 

de compreendermos melhor este debate, inclusive suas repercussões nos 
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estudos sobre educação e sexualidade, é importante nos remetermos a 

algumas reflexões-chave do pós-estruturalismo. 

 

1.1. DO ESTRUTURALISMO AO PÓS -ESTRUTURALISMO 

 

O pós-estruturalismo costuma ser definido como uma continuidade e 

uma transformação do estruturalismo. Continuidade porque partilha a ênfase 

na linguagem como sistema de significação, transformação porque amplia o 

conceito de estrutura e radicaliza a crítica ao sujeito racional, consciente, 

dotado de uma essência interior postulado pelo iluminismo. 

Segundo Outhwaite e Bottomore (1996), o estruturalismo pode ser 

caracterizado por sua oposição ao humanismo, ao historicismo e ao 

empirismo. Na crítica ao humanismo, os estruturalistas afirmavam que os 

indivíduos não agem sempre de forma deliberada e consciente, que as 

atividades intencionais e não-intencionais são inerentes às relações sociais 

e que, portanto, é necessário analisar as estruturas de um sistema social, 

suas compatibilidades, incompatibilidades e contradições.  

Uma das grandes contribuições do estruturalismo foi a proposta de 

lidar com os fenômenos sociais como contingentes e relacionais – anti-

historicismo – sem buscar uma causa/origem para os mesmos ou 

explicações teleológicas. Isto se revela na preferência dos estruturalistas por 

análises sincrônicas em oposição às diacrônicas, aspecto que pode ser 

percebido no trabalho de Saussure (1945) que criticava a lingüística 

tradicional pela busca de fundamentos objetivos e universais para explicar 

os elementos existentes na língua e pela atribuição de um significado 

unívoco a cada palavra. Em seus escritos, ele propõe que em lugar disto se 

estude as funções desempenhadas pelas palavras, os sentidos atribuídos às 

mesmas em cada contexto em que são usadas: 

 
Para certas pessoas a língua, reduzida a seu princípio essencial, 
é uma nomenclatura, isto é, uma lista de termos que corresponde 
a outras tantas coisas. (...) Esta concepção é criticável por muitas 
razões. Supõe idéias completamente prontas, pré-existentes às 
palavras (...) faz supor que o vínculo de um nome a uma coisa é 
uma operação muito simples, o que está bem longe de ser 
verdade (...) o que o signo lingüístico une não é uma coisa e um 
nome, sim um conceito e uma imagem acústica. A imagem 
acústica não é o som material, coisa puramente física, sim sua 
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pista psíquica, a representação do mesmo pelos nossos sentidos, 
essa imagem é sensorial e, se chegamos a chamá-la de material, 
é somente no sentido e por oposição ao outro termo da 
associação, o conceito, geralmente mais abstrato (...) O signo 
lingüístico é, pois, uma entidade psíquica (...) Propomos chamar a 
palavra signo para designar o conjunto e equiparar conceito e 
imagem acústica respectivamente com significado e significante; 
estes dois últimos termos têm a vantagem de assinalar a 
oposição que os separa, seja entre eles dois, seja do todo que 
fazem parte. (SAUSSURE, 1945, p. 91-92) 
 

Como exposto acima, para Saussure (ibidem) a palavra enquanto 

signo envolve a associação de um significado – conteúdo conceitual – a um 

significante – forma sonora. Essa associação é arbitrária, um não é a causa 

do outro, eles estão relacionados contigencialmente e funcionalmente, ou 

seja, as unidades individuais só têm significado em virtude de suas relações 

mútuas, a estrutura não é uma característica particular dos elementos, mas 

da relação entre eles. Apesar de sua origem na lingüística, as idéias 

estruturalistas ganharam força e inseriram-se na crítica literária, na teoria 

estética, na antropologia, na psicanálise e na sociologia.  

Jakobson (2000) foi um dos principais responsáveis por introduzir os 

pressupostos da teoria saussureana nas ciências humanas, utilizando seus 

princípios para análise de narrativas literárias e propondo o estruturalismo 

como um meio de estudar as leis inerentes a um sistema. Dois outros 

autores – Althusser (2003) e Lévi-Strauss (1967) – também representantes 

da tradição estruturalista se destacaram no campo das ciências sociais. 

Ambos tinham forte relação com o marxismo e seus estudos enfatizavam, 

também, o caráter anti-empiricista do estruturalismo e partiam da suposição 

que havia uma estrutura profunda subjacente à aparência imediata dos 

eventos. 

Althusser (2003) – teórico de grande influência nas teorias 

educacionais críticas – estudou o domínio do capitalismo através do Estado 

e das instituições sociais. Para ele haveria três sistemas/aparelhos 

estruturais dominantes na sociedade: a estrutura econômica, a política e a 

ideológica e os indivíduos teriam suas consciências e subjetividades 

manipuladas por estas estruturas para garantir o funcionamento do sistema 

como um todo. Os aparelhos ideológicos – igreja, família, artes, esportes, 

sindicatos e escolas – seriam os responsáveis pela reprodução da ideologia 
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dominante. Segundo o autor, no período pré-capitalista, o aparelho 

ideológico mais influente era a igreja, no capitalismo, é a escola. Na sua 

concepção, a escola foi criada pela burguesia para garantir a sua 

hegemonia. Há, portanto, uma forte ênfase do autor nas determinações de 

classe social e o mesmo não cogita a possibilidade da escola, enquanto 

“aparelho ideológico”, contribuir para a transformação da infra-estrutura. 

Lévi-Strauss (1967) aplicou a análise estrutural para o estudo dos 

sistemas culturais e simbólicos em diferentes sociedades. Na sua visão, 

apesar da diversidade de tais sistemas, todos obedecem a uma estrutura 

básica –  denominada por ele de estrutura inconsciente – que é subjacente a 

aos mitos, tradições e organizações sociais. Para o autor, se os 

antropólogos conseguissem descrever e mapear esta estrutura ela poderia 

ser empregada para a explicação dos costumes e das instituições sociais de 

qualquer cultura. No entanto, ele mesmo reconhece, em alguns momentos, a 

impossibilidade de tal mapeamento: 

 

Não existe, na análise do mito, um verdadeiro término, não existe 
unidade secreta alguma que se possa apreender ao fim do 
trabalho se decomposição. Os temas se desdobram até o infinito 
(...) Poderia dizer-se, pois, que a ciência dos mitos é uma 
anaclástica, tomando esse antigo termo no sentido amplo 
autorizado pela etimologia. (LÉVI-STRAUSS, 1991, p. 20) 

 

O estruturalismo, portanto, contribuiu para a reflexão sobre o caráter 

contingente e relacional dos fenômenos, desafiou o modelo do sujeito 

racional, autônomo, auto-consciente, porém, acabou dando uma propriedade 

determinista à estrutura, uma excessiva rigidez. Como destaca Derrida 

(2005) havia sempre a tentativa de conferir um centro à “estruturalidade da 

estrutura”: 

 

[...] a estruturalidade da estrutura, embora tenha sempre estado 
em ação, sempre se viu neutralizada, reduzida: por um gesto que 
consistia em dar-lhe um centro, em relacioná-la a um ponto de 
presença, a uma origem fixa. Esse centro tinha como função não 
apenas orientar e equilibrar, organizar a estrutura – não podemos 
efetivamente pensar uma estrutura inorganizada – mas sobretudo 
levar o princípio de organização da estrutura a limitar o que 
poderíamos denominar jogo da estrutura. [...] Enquanto centro, é 
o ponto em que a substituição dos conteúdos, dos elementos, dos 
termos, já não é possível. No centro é proibida a permuta ou a 
transformação dos elementos [...] O conceito de estrutura 
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centrada é com efeito o conceito de um jogo fundado, constituído 
a partir de uma certeza tranqüilizadora, ela própria subtraída ao 
jogo. A partir desta certeza, a angústia pode ser dominada, a qual 
nasce sempre de uma certa maneira de estar implicado no jogo, 
de ser apanhado no jogo, de ser como ser logo de início no jogo. 
(DERRIDA, 2005, p. 230-231, grifos do autor) 
 

Ao falar de jogo, ele chama a atenção que, apesar da tentativa de 

criar um centro para a estruturalidade da estrutura, os sistemas são móveis, 

dinâmicos e há rupturas, existe lugar para a mudança. Esta discussão marca 

a transição entre a abordagem estruturalista e pós-estruturalista, mas, como 

o próprio Derrida enfatiza, mesmo este sendo um debate de sua época, foi 

iniciado por autores de períodos anteriores: 

 

Se quiséssemos contudo, a título de exemplo, escolher alguns 
“nomes próprios” e evocar os autores dos discursos nos quais 
esta produção se manteve mais próxima da sua formulação mais 
radical, seria sem dúvida necessário citar a crítica nietzschiana da 
metafísica, dos conceitos de ser e de verdade, substituídos pelos 
conceitos de jogo, de interpretação e de signo (de signo sem 
verdade presente); a crítica freudiana da presença a si, isto é, da 
consciência, do sujeito, da identidade a si, da proximidade ou da 
propriedade a si; e, mais radicalmente, a destruição hideggeriana 
da metafísica, da onto-teologia, da determinação do ser como 
presença. Ora, todos estes discursos destruidores e todos os 
seus análogos estão apanhados numa espécie de círculo. Este 
círculo é único e descreve a forma da relação entre a história da 
metafísica e a destruição da história da metafísica... (DERRIDA, 
2005, p. 232-233) 
 

De fato, as idéias de Nietzsche, Heidegger e Freud influenciaram 

autores contemporâneos e posteriores a Derrida e a ênfase na necessidade 

de se estudar as rupturas e mudanças nos sistemas sociais é colocada, 

entre outros, por Foucault (2006; 1998) ao estudar as relações entre 

sistemas de poderes e de saberes e por Laclau e Mouffe (2001) ao 

apresentar uma nova visão sobre hegemonia e propor uma teoria do 

discurso.  

Na próxima seção nos dedicaremos a discutir mais detalhadamente 

estas questões tendo como base alguns estudos de Foucault sobre a 

sexualidade, a produção de saberes e a microfísica do poder. Apesar de não 

nos apoiarmos diretamente na perspectiva Foucaultiana, entendemos que a 

contribuição deste autor para o debate sobre educação e sexualidade é 

essencial. Logo depois, explicitaremos os principais pressupostos da teoria 
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pós-estruturalista de Laclau e Mouffe (2001), referencial do qual nos 

aproximamos neste estudo. 

 

1.2. AS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DE FOUCAULT PARA O DEBATE PÓS -

ESTRUTURALISTA  

 

A obra de Michel Foucault tem papel central no desenvolvimento da 

perspectiva pós-estruturalista. Suas idéias são consideradas marcos de 

transição entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo por, entre outras 

coisas, apresentar uma visão crítica do sujeito moderno, rejeitar a ênfase 

dada à racionalidade e ressaltar o caráter contingente das práticas 

discursivas68, chamando a atenção para a necessidade de se estudar as 

descontinuidades, as diferenças, as rupturas e as transformações dessas 

práticas: “o problema não é mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o 

limite; não é mais o fundamento que se perpetua, e sim as transformações 

que valem como fundação e renovação dos fundamentos” (FOUCAULT, 

2007, p. 06). Para ele, os discursos são contingentes, flexíveis e cruzados 

por posicionamentos já elaborados anteriormente. São construídos através 

de práticas sociais historicamente determinadas, dependem do 

acontecimento e dos poderes que ele põe em circulação. O conhecimento 

não é algo natural, é produto de discursos, as verdades são inventadas.  

Foucault (2007) procurou compreender como os saberes são 

elaborados, que teorias se manifestam por meio de discursos científicos e 

como os sujeitos são produzidos no interior desses saberes. Para ele, os 

sujeitos se submetem às regras que regulam as práticas discursivas e essa 

submissão produz subjetividades. Portanto, o sujeito não é uma entidade 

que preexiste ao mundo social, ele é formado na/com a história, inserido em 

contextos sócio-culturais específicos. Tornar-se sujeito implica relação com 

saberes e relações de poderes. No entanto, os poderes não estão 

concentrados em determinada classe social ou instituição – como 

acreditavam os marxistas – são redes microscópicas distribuídas 

                                                 
68 De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2006), o termo “práticas discursivas” é empregado por Foucault em 
referência a um conjunto de regras históricas e anônimas que determinaram em uma época e para uma específica 
área social, econômica, geográfica e lingüística as condições de exercício da função enunciativa. 
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difusamente pelo tecido social.  Toda relação de poder implica a construção 

de um campo de saber e todo saber estabelece relações de poder: 

 

O que está em questão é o que rege os enunciados69 e a forma 
como estes se regem entre si para constituir um conjunto de 
proposições aceitáveis cientificamente e, conseqüentemente, 
susceptíveis de serem verificadas ou infirmadas por 
procedimentos científicos. Em suma, problema de regime, de 
política de enunciado científico. Neste nível não se trata de saber 
qual é o poder que age do exterior sobre a ciência, mas que 
efeitos de poder circulam entre os enunciados científicos; qual é 
seu regime interior de poder; como e por que em certos momentos 
ele se modifica de forma global.” (FOUCAULT, 1998, p.04) 

 

Tradicionalmente, associa-se poder com repressão, entretanto, na 

proposta de Foucault (ibidem) o poder é produtivo, gera verdades. Isto fica 

claro nos seus estudos sobre a produção do conhecimento a respeito do 

criminoso, da sexualidade, da doença e da loucura. Como este trabalho se 

propõe a conhecer os discursos pedagógicos pela diversidade sexual, 

faremos uma breve descrição dos estudos do autor sobre o papel das 

tecnologias de poder na disciplina dos corpos e na construção de saberes 

sobre a sexualidade. 

Foucault (1987) mostrou que, durante os séculos XVII e XVIII, os 

processos disciplinares eram as principais formas de dominação. 

Inicialmente, se revelaram pela distribuição dos indivíduos no espaço e o 

controle de suas atividades: a presença de cercas e muralhas nas 

instituições; a divisão do ambiente em pequenas parcelas (séries, nas 

escolas); a criação das localizações funcionais (sala de aula, sala dos/as 

professores/as); o posicionamento e classificação dos indivíduos (carteiras 

arrumadas em fileiras, alinhamento das classes por idade).  

Na escola, os processos disciplinares se misturaram à transferência 

de conhecimento dividindo o conteúdo em matérias de ensino que 

obedeciam a uma hierarquia; submetendo os alunos a exercícios individuais; 

estabelecendo-se comparações e classificações dos mesmos; registrando-

se seus comportamentos e fiscalizando-se tudo que se passava na 
                                                 
69 Os enunciados,  para Foucault (2007), são manifestações de saberes repetidos e transmitidos. Não consiste 
num ato de fala, não necessita ser uma verbalização submetida a regras gramaticais, mas leva os sujeitos a se 
posicionarem. Como destaca Fairclough (2001, p. 68), “são tipos de atividades discursivas, como descrição, 
formação de hipóteses, formulação de regulações, ensino, e assim por diante, cada uma das quais tem associadas 
suas próprias posições de sujeito.” Os enunciados constituem campos específicos de sentido, construídos e 
transformados historicamente. 
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instituição, inclusive a vida dos professores. Os indivíduos eram, ao mesmo 

tempo, objetos e instrumentos do exercício da disciplina e o sucesso desta 

estava no uso de instrumentos simples: a vigilância, a sanção normalizadora 

e as técnicas de exame.  

Paulatinamente, foi-se abandonando o encarceramento – muros 

altos, portas sólidas – e substituindo-os por aberturas e transparências, que 

permitam a observação contínua dos indivíduos e o controle microscópico 

dos mesmos. Nas escolas, passou-se a escolher, entre os “melhores” 

alunos, aqueles que seriam observadores do comportamento dos demais; 

monitores, que auxiliariam os mestres na execução de suas tarefas; e 

visitadores, que entrariam em contato com as famílias dos que estiveram 

ausentes das aulas. Este contato possibilita, também, a vigilância dos pais, 

de sua maneira de viver e de seus costumes.  

Em paralelo à vigilância estabeleceu-se um sistema de mecanismo 

penal: 

 

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda 
uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções 
da tarefa), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da 
maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos 
(tagarelice, insolência), do corpo (atitudes “incorretas”, gestos não 
conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao 
mesmo tempo é utilizada, a título de punição, toda uma série de 
processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras 
e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar 
penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma 
função punitiva aos elementos aparentemente indiferentes do 
aparelho disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa servir 
para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso 
numa universalidade punível-punidora. (FOUCAULT, 1987, p. 149) 
 

Tudo que se desviava da norma deveria ser punido e o que 

obedecia gratificado. Assim, iniciou-se, por exemplo, a divisão dos alunos 

em salas – a dos muito bons, dos bons, dos medíocres e dos maus – com o 

objetivo de diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros e em relação 

à norma; medir e hierarquizar a capacidade dos sujeitos; traçar o limite entre 

a normalidade e a anormalidade e excluir os desviantes. 

O exame, outra técnica disciplinar, reunia, simultaneamente, a 

vigilância e a punição e era uma forma de demonstrar força e estabelecer a 

verdade. A escola, desde o séc. XVIII se transformou num dos principais 
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aparelhos de exame, ritual de objetificação, que resulta num documento 

escrito com o máximo de detalhes sobre o indivíduo, estabelecendo-se um 

“poder de escrita” e com ele, uma série de códigos que permitem descrever 

os sujeitos: código da qualificação, código dos desempenhos, código dos 

comportamentos. Cada indivíduo é transformado num caso que, ao mesmo 

tempo, é objeto do conhecimento e do poder.  

Foucault (1987) ressalta que uma das principais características do 

poder disciplinar é a sua invisibilidade, ele induz na pessoa um estado 

permanente de vigilância e mesmo que ela não esteja ocorrendo de fato, os 

sujeitos vão se percebendo numa rede invisível de poder. O disciplinamento 

passa a ser visto como algo natural e atua, ao mesmo tempo, em nível do 

corpo – como agimos no mundo – e dos saberes – como pensamos e 

conhecemos o mundo. O poder, portanto, opera dividindo cada sujeito em 

relação a si mesmo e aos outros, ele produz psiquê, saber, moral, ninguém 

escapa de suas micro-relações: 

 

O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação 
“ideológica” da sociedade; mas é também uma realidade fabricada 
por essa tecnologia específica de poder que se chama “disciplina”. 
Temos que deixar de descrever sempre os efeitos do poder em 
termos negativos: ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, 
“abstrai”, “mascara”, “esconde”. Na verdade o poder produz; ele 
produz realidade; produz campos de objetos e rituais da verdade. 
O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam 
nessa produção. (FOUCAULT, 1987, p. 161) 

 

Em “História da Sexualidade: a vontade de saber”, Foucault (1988) 

analisa os discursos sobre sexualidade entre os séc. XVII e XX e mostra 

como eles vão se transformando em virtude dos acontecimentos, das 

práticas sociais e dos poderes postos em circulação.  

Segundo o autor, no Século XVII, a repressão era uma das 

principais características das sociedades burguesas, as “regras de decência” 

filtravam os discursos e determinavam onde e quando era permitido falar de 

sexo. Havia regiões de silêncio absoluto, como, por exemplo, nas relações 

entre pais/filhos(as) e professores/alunos. Por outro lado, havia, também, um 

movimento de determinadas instâncias em querer ouvir e incentivar a se 

falar sobre o assunto, como na prática da confissão incentivada pela igreja 

que impôs regras minuciosas para o exame de si mesmo (FOUCAULT, 
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1988, p. 25): “pensamentos, desejos, imaginações voluptuosas, deleites, 

movimentos simultâneos da alma e do corpo, tudo isso devem entrar, agora, 

e em detalhe, no jogo da confissão e da direção espiritual.” Devia-se fazer 

um auto-exame de tudo: sonhos, ações, palavras e cumprir rigorosamente a 

penitência adequada para cada infração pecaminosa. Não se falava de sexo 

diretamente, havia censura do vocabulário, mas tudo que estava relacionado 

a sensações e pensamentos prazerosos deveria ser dito. 

No final do séc. XVIII aparece um outro tipo de poder que também 

envolve técnicas disciplinares, porém, toma os corpos em conjunto, é o 

biopoder. Segundo Veiga-Neto (2004), enquanto o poder disciplinar fez uma 

anatomopolítica do corpo, o biopoder fez uma biopolítica da espécie humana 

e criou o conceito de população. Para conhecer e construir saberes sobre a 

população é necessário descrever, quantificar, comparar os corpos, tratar e 

prevenir o surgimento de corpos doentes e anormais. Neste contexto, 

surgem a medicina sanitária, a estatística e a demografia. A sexualidade, 

pelo seu papel procriativo, passou a ser foco de atenção e controle. Nesse 

período, a incitação a falar sobre sexo passa a ser interesse da política e da 

economia:  

 

é necessário analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, 
os nascimentos legítimos e ilegítimos, a precocidade e a 
freqüência das relações sexuais, a maneira de torná-las fecunda 
ou estéreis, o efeito do celibato ou das interdições, a incidência 
das práticas contraceptivas. (FOUCAULT, 1988, p. 32) 

 

O sexo passa a ser questão do Estado e não de moral. Surge a 

polícia do sexo e a necessidade de produzir discursos úteis e públicos que 

orientem a população sobre as condutas adequadas em relação a esse 

tema. Ocorre, também, o controle do sexo das crianças, não se fala 

abertamente sobre o assunto, mas os silêncios, segundo Foucault (ibidem), 

são estratégias que atravessam os discursos:  

 

Consideremos os colégios do século XVIII. Visto globalmente, 
pode-se ter a impressão de que aí, praticamente não se fala em 
sexo. Entretanto, basta atentar para os dispositivos arquitetônicos, 
para os regulamentos de disciplina e para toda a organização 
interior: lá se trata continuamente de sexo. (p. 34)  
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O sexo dos jovens e adolescentes também passa a ser preocupação 

dos médicos, dos diretores de escola, dos professores. Os educadores 

começam a redigir os primeiros projetos de educação sexual e escrevem 

livros com recomendações, conselhos médicos e descrição de casos 

clínicos.  

De acordo com Foucault (1988), havia três códigos explícitos que 

regiam a sexualidade até o final do séc. XVIII e determinavam o que era 

permitido ou não nesse campo: o direito canônico, a pastoral cristã e a lei 

civil. Todos se restringiam ao matrimônio, qualquer infração dessas leis ou 

busca de relações fora do casamento deveriam ser julgadas e condenadas. 

Na lista dos crimes estavam: o hermafroditismo, o adultério, o incesto 

espiritual ou carnal, a sodomia, a carícia recíproca, o casamento sem 

consentimento dos pais, a bestialidade. Para o autor, o crescimento de 

discursos sobre a sexualidade durante os séculos XVIII e XIX, provocou um 

deslocamento de atenção da relação monogâmica heterossexual 

(considerada natural) para a sexualidade das crianças, dos loucos, dos 

criminosos e dos homossexuais: 

 

Surge toda uma gentalha diferente, apesar de alguns parentescos 
com os antigos libertinos. Do final do século XVII até o nosso, eles 
correm através de interstícios da sociedade perseguidos pelas 
leis, mas nem sempre, encerrados freqüentemente nas prisões, 
talvez doentes, mas vítimas escandalosas e perigosas presas de 
um estranho mal que traz também o nome de “vício” e, às vezes 
de “delito”. Crianças demasiado espertas, meninas precoces, 
colegiais ambíguos, serviçais e educadores duvidosos, maridos 
cruéis ou maníacos, colecionadores solitários, transeuntes com 
estranhos impulsos [...] (FOUCAULT, 1988, p. 47) 
 

 A medicina, nesse período, construiu os conceitos de patologia 

orgânica, funcional e mental decorrentes de práticas sexuais incompletas e 

categorizou os desvios sexuais – sexualidades periféricas ou perversões. 

Em 1870, surgiu a nomenclatura homossexual, num artigo sobre “sensações 

sexuais contrárias” que tentava “desvendar” a história, a infância, a anatomia 

e a fisiologia do homossexual e de outras “espécies”: os exibicionistas, os 

automonossexualistas, os mixoscopófilos, os ginecomastos, as mulheres 

disparêunicas, os zoófilos (FOUCAULT, 1988, p. 50). 



33 

A classificação é uma forma de poder que aparece nessa época e 

exige a aproximação física, o olhar curioso sobre o corpo e a sexualidade do 

outro. Há um processo de “sensualização” do poder: 

  

Prazer em exercer um poder que questiona, fiscaliza, espreita, 
espia, investiga, apalpa, revela; e, por outro lado, prazer que se 
abrasa por ter que escapar a esse poder, fugir-lhe, enganá-lo ou 
travestí-lo. Poder que se deixa invadir pelo prazer que persegue e, 
diante dele, poder que se afirma no prazer de mostrar-se, de 
escandalizar ou de resistir. Captação e sedução; confronto e 
reforço recíprocos: pais e filhos, adulto e adolescente, educador e 
alunos, médico e doente, e o psiquiatra com sua histérica e seus 
perversos, não cessaram de desempenhar esse papel desde o 
século XIX. (FOUCAULT, 1988, p. 52-53) 
 

Aparece assim a “scientia sexualis”, forma de poder-saber centrada 

na confissão, na escuta, no interrogatório. Algumas justificativas são 

apresentadas para a necessidade de falar. Uma delas é a crença que há 

uma relação causal entre a conduta sexual e a existência do indivíduo. 

Várias doenças e distúrbios são vistos como tendo uma etiologia sexual. 

Acredita-se que somente através de tais técnicas o sujeito teria acesso ao 

lado obscuro do funcionamento sexual, que se esconde dele mesmo. Quem 

escuta a confissão, tem um papel hermenêutico: deve interpretar o que é 

dito, e produzir um discurso de verdade. Deve diagnosticar o indivíduo – se 

normal ou patológico – e indicar medidas terapêuticas: “A verdade cura 

quando dita a tempo, quando dita a quem é devido e por quem é, ao mesmo 

tempo, seu detentor e seu responsável.” (FOUCAULT, 1988, p. 77)  

Dois tipos de saberes, portanto, aparecem: a biologia da reprodução 

e a medicina do sexo. Entre esses dois campos não havia diálogo e, para 

Foucault (Ibidem), isso revela que a sociedade ocidental tinha uma grande 

vontade de saber, o que foi a base do discurso científico, mas, também, uma 

persistente vontade de não-saber, uma recusa de ver e ouvir. Ao mesmo 

tempo em que o exame mapeava o outro, exigia sua confissão e resultava 

em relatórios escritos sobre os casos; nas apresentações públicas dos 

médicos, mascarava-se o que tinha sido dito e mostrado pelos “doentes”, 

escondia-se o que tinha sido visto em função do público. Construiu-se um 

aparelho de produzir a verdade sobre o sexo.  
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No final do século XIX, surge a psicanálise e a confissão passa a ter 

o objetivo de eliminar o recalque produzido pela interdição. Através da fala 

sobre seus desejos e suas faltas, o sujeito vai desenvolvendo uma 

experiência de si, se reconhecendo como um sujeito moral, se 

autogovernando. Segundo Foucault (1988) inicia-se um deslocamento que 

exige “reinterpretar todo o dispositivo de sexualidade em termos de 

repressão generalizada; vincular tal repressão a mecanismos gerais de 

dominação e de exploração; ligar entre si os processos que permitem liberar-

se de ambas” (p. 143). Outros deslocamentos70 podem ser observados ao 

longo do século XX e XXI, marcados por, entre outros fatores, a revolução 

sexual, o movimento feminista, o movimento LGBT, as novas tecnologias de 

comunicação (tais questões são retomadas nos capítulos 3 e 5). 

Ao fazermos esse rápido percurso pelos trabalhos de Foucault, 

percebemos que os discursos, vão sendo construídos e (re)significados com 

o passar do tempo, em contextos socioculturais específicos e que há uma 

íntima relação entre sistemas de saberes e de poderes. É importante, 

portanto, para a pesquisa social, como realça Howarth (2000), compreender 

as regras, as convenções históricas que estruturam a produção dos 

discursos e estudar as transformações, as rupturas, os deslocamentos nas 

estruturas que organizam a vida em sociedade, afinal de contas “se 

deslocamentos rompem identidades e discursos, eles também criam uma 

falta em nível de significado que estimula novas construções discursivas, as 

quais atentam para a sutura das estruturas deslocadas” (HOWARTH e 

STAVRAKAKIS, 2000, p. 13). A chamada Teoria do discurso da Escola de 

Essex - fundamentada nas formulações de Laclau e Mouffe (2001) e 

aprofundada por seus discípulos, principalmente pesquisadores ligados ao 

programa de “Ideologia e Análise do Discurso” da Universidade de Essex – 

fornece discussões essenciais nessa área e introduz a idéia do discurso 

como um campo de lutas hegemônicas. 

 

 

 
                                                 
70 Deslocamento neste parágrafo é usado no sentido proposto por Laclau e Mouffe (2001), indica um rompimento 
com tipos tradicionais de ordem social, o centro de determinada estrutura social é deslocado e não é substituído 
por outro, mas por uma pluralidade de centros de poder. 
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1.3. A TEORIA DO DISCURSO DA ESCOLA DE ESSEX 

 

A teoria do discurso da Escola de Essex (LACLAU e MOUFFE, 

2001; GLYNOS e HOWARTH, 2007; HOWARTH e STAVRAKAKIS, 2000; 

HOWARTH, 2000; 2005) compartilha da maioria dos pressupostos das 

demais teorias pós-estruturalistas: a experiência humana é estruturada no 

discurso; os discursos são contingentes; os significados dos objetos e das 

ações são construídos historicamente por sistemas específicos de regras. 

Entretanto, um aspecto distingue significativamente esta abordagem das 

demais: a sua proposta de análise das práticas sociais centrada no conceito 

de hegemonia. 

O conceito de hegemonia proposto por esta abordagem é inspirado 

na teoria Gramsciana. As idéias de Gramsci (2000), ainda que centralizadas 

no papel desempenhado pela classe social e pelo sistema econômico, 

avançaram em relação ao marxismo clássico e introduziram a concepção de 

realidade social como um processo de negociação, ressaltando que em toda 

conjuntura histórica existem relações de forças (p. 49-51) e que, portanto, a 

análise de tal conjuntura precisa levar em consideração as disputas ali 

implicadas. Inspirados na leitura de Gramsci, Laclau e Mouffe (2001) 

compreendem a sociedade como uma ordem simbólica, na qual os 

antagonismos sociais e as crises estruturais são determinados por 

deslocamentos e práticas hegemônicas. Para eles, “práticas hegemônicas” 

são práticas políticas que envolvem a articulação de diferentes discursos 

dentro de um mesmo projeto, com o objetivo de criar novas formas de ordem 

social. A prática hegemônica abrange um campo social cruzado por forças 

em disputa, algumas vez antagônicas; a instabilidade das fronteiras políticas 

que dividem essas forças e a presença de elementos que podem ser 

articulados por projetos políticos opostos (HOWARTH e STAVRAKAKIS, 

2000). Para uma melhor compreensão, precisamos entender o que estes 

autores chamam de discurso, depois explicitaremos cada um desses pontos. 

Por “discurso” entende-se um sistema específico de significados e 

práticas sociais, construído historicamente, que constitui as identidades dos 

sujeitos e dos objetos. Segundo Laclau (2005), o discurso é o campo de 

constituição da objetividade. Ele não se restringe à fala ou a escritos. É um 
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complexo de elementos que se relacionam como se estivessem em um jogo. 

Estas relações de jogo são constitutivas do campo discursivo. 

O campo discursivo é dinâmico, é um terreno cruzado por forças 

concorrentes e caracterizado por práticas hegemônicas. Segundo Howarth e 

Stavrakakis (2000), o antagonismo ocorre quando a presença de algum(s) 

discurso(s) ou identidade(s) questiona radicalmente a existência de um outro 

discurso ou identidade e indica a impossibilidade de uma totalidade 

completa. Na nossa sociedade, por exemplo, ainda é marcante a influência 

do discurso heteronormativo.  Porém, a visibilidade de diferentes identidades 

sexuais (homossexuais, bissexuais, transgêneros) e a emergência de 

discursos que reconhecem e legitimam a diversidade sexual coloca “em 

xeque” a validade do discurso heteronormativo em sua totalidade e gera 

uma relação de antagonismo entre essas forças.  

O campo relacional de forças antagonizantes, como cita Howarth 

(2000), envolve relações de equivalência e relações de diferenças e revela 

as fronteiras políticas da formação social. Voltando ao nosso exemplo, 

podemos dizer que o campo discursivo sobre sexualidade na atualidade é 

caracterizado por discursos que distribuem-se em dois pólos, o 

heteronormativo e o da diversidade sexual. Em cada pólo aglomeram-se 

discursos de instituições diferentes – que, inclusive, em outros contextos têm 

discursos divergentes e são expoentes de disputas históricas – mas, neste 

caso, se articulam e tornam-se equivalentes na rejeição à identidade do pólo 

oposto. A equivalência, então, subverte e relativisa a diferença.  

Ao apresentar o funcionamento destas duas lógicas, Laclau (2005) 

destaca que toda identidade é construída na tensão entre a diferença e 

equivalência e que nós sempre vamos nos deparar com a impossibilidade e 

a necessidade da totalidade. Sem o mínimo de fechamento é impossível a 

construção de identidades e o processo de significação. Portanto, apesar da 

ontologia de Laclau e Mouffe (2001) enfatizar a contingência de toda 

formação discursiva e da identidade social, ela não nega a existência e a 

necessidade de fixações parciais de significado. As práticas hegemônicas 

possibilitam a articulação:  
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[...] nós chamamos de articulação alguma prática que estabelece 
uma relação entre elementos de modo que suas identidades são 
modificadas como resultado da prática articulatória. A totalidade 
estruturada resultante da prática articulatória, nós chamamos 
discurso. As posições diferenciais, que aparecem articuladas 
dentro do discurso nós chamamos de momentos. Em contraste, 
nós chamamos de elementos alguma diferença que não está 
articulada discursivamente. (LACLAU e MOUFFE, 2001, p.105, 
grifos do autor) 
 

As estruturas discursivas são, ao mesmo tempo, contingentes e 

totalizadoras, são regularidades em dispersão. A totalidade só é possível 

pela articulação das diferenças. No entanto, “[...] articulação implica na 

construção de uma nova síntese na qual a recomposição dos fragmentos é 

artificial, contingente. Ela não repõe uma unidade orgânica original” 

(BURITY, 1997, p. 54). As formações discursivas são sempre relacionais e a 

transformação de “elementos” em “momentos” nunca se esgota 

completamente.  

O que torna possível a existência de identidades e/ou formações 

sociais são os “pontos nodais”, pontos de referência num discurso que ligam 

sistemas parcialmente fixos de significado. Este conceito está intimamente 

relacionado com a noção Lacaniana de “significante vazio”.  Chandler (2007) 

define significante vazio como um significante que possui um significado 

vago ou não-específico, que varia de acordo com seu uso e com as pessoas 

que o usam. A totalidade – embora inatingível – é um ideal e as sociedades, 

como enfatiza Mutzemberg (2006) são organizadas baseadas nesse ideal. 

Então, a produção de significantes vazios provoca a emergência desses 

ideais.  

Outro tópico central desta teoria é a questão da subjetividade. Em 

relação a este aspecto, Laclau e Mouffe (2001) apresentam dois conceitos 

distintos: “posições de sujeito”, que consiste no posicionamento de sujeitos 

dentro de uma estrutura discursiva, podendo o mesmo indivíduo ter 

diferentes posições subjetivas (p. e. homem, latino, professor e budista) e 

“subjetividade política”, que corresponde a como os atores sociais agem. As 

ações de um sujeito dependem da contingência das estruturas discursivas 

nas quais está inserido e pelas quais se identifica. “[...] o sujeito político é 

forçado a tomar decisões – ou identificar-se com certos projetos políticos e 
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com os discursos a eles articulados – quando as identidades sociais estão 

em crise e estruturas necessitam ser recriadas.” (HOWARTH e 

STAVRAKAKIS, 2000, p 14) 

As subjetividades políticas se dão, portanto, no processo de 

identificação e, depois de formadas e estabilizadas, transformam-se em 

posições de sujeito criando indivíduos com determinadas características. 

Trazendo essas discussões para o campo da educação, podemos dizer que 

 

[...] não existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, 
nem fora dos processos que definem suas posições nos 
significados. A existência de um sujeito pedagógico não está 
ligada a vontades ou individualidades autônomas e livremente 
fundadoras de suas práticas. O sujeito pedagógico está 
constituído, é formado e regulado no discurso pedagógico, pela 
ordem, pelas posições e diferenças que esse discurso 
estabelece. (DÍAZ, 1998, p.15) 

 

Os discursos pedagógicos, por sua vez, são históricos, contingentes 

e estão inseridos num campo relacional. O debate pós-estruturalista, como 

ressalta Southwell (2008), convida a pesquisa educacional a examinar os 

posicionamentos dos sujeitos do campo pedagógico, a verificar os 

conhecimentos instituídos como verdades, a prestar atenção nas 

transformações sociais e nos processos de deslocamento e articulação que 

elas suscitam nos discursos educacionais, chama a atenção para a 

necessidade de se desenvolver teorias contextualizadas, atentas à cultura, à 

relação entre poderes, saberes e identidades. 

Neste intuito, como será explicitado no próximo capítulo, emergiram 

os estudos culturais na educação. Tais trabalhos atentam para a 

contingência e a pluralidade do social e partem do princípio que “a cultura 

penetra em cada recanto da vida social contemporânea, tornando-se 

elemento-chave no modo como o cotidiano é configurado e modificado” 

(MOREIRA e CANDAU, 2003, p. 24). 

A educação, assim como toda prática social é atravessada pela 

cultura e está inserida num processo de transmissão e construção de 

significados culturais. Ao longo da história, ela tem selecionado alguns 

valores e práticas e rejeitado outros com base em diferentes tipos de 

relações de dominação – sociais, econômicas, políticas, étnicas, de gênero, 
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de orientação sexual, de religião. Torna-se essencial, portanto, estudar os 

processos de criação e preservação de diferenças e desigualdades na 

esfera educacional e pensar em práticas pedagógicas que possibilitem o 

acesso – de alunos/as e de professores/as – às diversas versões dos fatos 

históricos. Como veremos no próximo capítulo, o campo dos estudos 

culturais tem desempenhado papel fundamental em relação a esses 

aspectos.
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Capítulo 2 

 

OS ESTUDOS CULTURAIS E A QUESTÃO DA DIFERENÇA NA 

ESCOLA 

 

 

É o próprio horizonte utópico da escola que entra 
em questão: os desafios do mundo atual denunciam 

a fragilidade e a insuficiência dos ideais 
“modernos” e passam a exigir e suscitar novas 

interrogações e buscas. A escola, nesse contexto, mais 
que a transmissora da “verdadeira cultura”, passa 

a ser concebida como um espaço de cruzamento, 
conflitos e diálogo entre diferentes culturas. 
(MOREIRA e CANDAU, 2003, p. 163) 
 

 

 

A relação entre educação e cultura vem sendo discutida há pelo 

menos dois séculos. Segundo Veiga-Neto (2003a), na modernidade, a 

cultura (Kultur) foi tomada como o conjunto de tudo que a humanidade havia 

produzido de melhor em diferentes campos – artes, filosofia, literatura, 

ciência. Esta concepção gerou a diferenciação entre “baixa” e “alta cultura” e 

a crença na educação como o principal meio para “elevação cultural”. Outra 

posição também assumida nessa época – e fortemente influenciada por 

correntes da Antropologia – era a que reconhecia a pluralidade de culturas e 

buscava classificá-las a partir de escalas evolutivas – da primitiva à 

civilizada. Porém, esta classificação tinha sempre a cultura ocidental 

européia como padrão de civilização. 
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A partir de meados do século XX, principalmente, com a crise da 

modernidade, surgem tensões em torno destes pontos de vista. A 

antropologia, a lingüística, a filosofia, a sociologia e mais tarde a educação, 

começaram a questionar a epistemologia monocultural e caminhar em 

direção a uma concepção multicultural que se consolida sob a influência do 

pós-estruturalismo e dos Estudos Culturais. Neste capítulo, discutimos as 

contribuições dos Estudos Culturais para a educação. Inicialmente, fazemos 

uma breve contextualização histórica sobre a área, em seguida, 

apresentamos os diferentes eixos da pesquisa cultural educacional e suas 

contribuições para pensarmos sobre a questão da diferença e do 

reconhecimento do “outro” no contexto escolar. 

 

2.1. O CAMPO DOS ESTUDOS CULTURAIS : CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

 

Os Estudos Culturais constituem um campo de teorização e 

investigação que, segundo Escosteguy (2006), emergiu na Inglaterra com a 

publicação de três livros: 1) “As utilizações da cultura”, de Richard Hoggart, 

em 1957; 2) “Cultura e Sociedade”, de Raymond Williams, em 1958 e 3) “A 

formação da classe operária inglesa”, de E. P. Thompson, em 1963. O 

conceito de cultura foi apresentado de maneira diferente por cada um 

desses autores71, mas, de forma geral, representou um rompimento com a 

concepção de cultura (Kultur) compartilhada anteriormente. 

Costa, Silveira e Sommer (2003) chamam a atenção para dois 

determinantes históricos dos Estudos Culturais: a crise no Império Britânico 

e o surgimento de novas formas culturais, como a TV, as bandas de Rock, a 

publicidade, os jornais e revistas de grande tiragem. Era um contexto de 

grandes mudanças sociais, políticas e econômicas e o campo dos Estudos 

Culturais, desde o seu início, é marcado pelo envolvimento político com 

diversos movimentos sociais72, inclusive o da Nova Esquerda Britânica.  

                                                 
71 Maiores detalhes podem ser encontrados em Hall (2003) em sua discussão sobre os marcos para os estudos 
culturais e os diferentes paradigmas presentes neste campo. 
72 É importante salientar que alguns de seus membros – como Stuart Hall, Homi Bhabha e Edward Said – são 
provenientes de antigas colônias da Inglaterra – Jamaica, Índia, Palestina – e este aspecto contribuiu para o 
posicionamento crítico do grupo em relação às concepções de classe, cultura e poder. 
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Em 1964, foi fundado o Centro de Estudos Culturais 

Contemporâneos, na Universidade de Birmingham, Inglaterra. Os 

pesquisadores do Centro, inicialmente, adotaram referenciais teóricos de 

marxistas contemporâneos como Althusser e Gramsci. A aproximação com 

estas obras, especialmente a de Gramsci, segundo Hall (2003) era uma 

tentativa de superar os limites do pensamento marxista tradicional: 

 

Em nenhum momento os estudos culturais e o marxismo se 
encaixaram perfeitamente, em termos teóricos. Desde o início [...] 
pairava no ar a sempre pertinente questão das grandes 
insuficiências, teórica e políticas, dos silêncios retumbantes, das 
grandes evasões do marxismo – as coisas de que Marx nem 
falava nem parecia compreender, que eram o nosso objeto 
privilegiado de estudo: cultura, ideologia, linguagem, o simbólico. 
Pelo contrário, os elementos que aprisionavam o marxismo como 
forma de pensamento, como atividade prática crítica, 
encontravam-se, já e desde sempre, presentes – a ortodoxia, o 
caráter doutrinário, o determinismo, o reducionismo, a imutável 
lei, a história, o seu estatuto como metanarrativa. Isto é, o 
encontro entre os estudos culturais britânicos e o marxismo tem 
primeiro que ser compreendido como o envolvimento com um 
problema – não com uma teoria, nem mesmo com uma 
problemática. (p. 203) 
 

A trajetória do campo é marcada por várias rupturas e incorporações 

teóricas73. Para o autor, a metáfora da luta com os anjos é a que melhor 

define o percurso teórico dos Estudos Culturais. Ele ressalta o papel que os 

estudos feministas tiveram no amadurecimento do campo, na reflexão sobre 

o caráter sexuado do poder, suas relações com a cultura, com os processos 

de significação e de construção de identidades. Relata que não foi apenas 

uma experiência de discussões teóricas calorosas, mas de desinstalação do 

poder patriarcal presente num grupo composto, na sua maioria, por homens. 

Também chama a atenção para a questão étnica e as mudanças que os 

estudos sobre política racial provocaram no Centro e no seu próprio 

trabalho. No entanto, a sua maior ênfase recai na influência que o 

estruturalismo e o pós-estruturalismo tiveram nos progressos teóricos do 

campo: 

 

                                                 
73 Hall (2003) descreve detalhadamente o percurso teórico do campo dos Estudos Culturais na Inglaterra, 
enfatizando a importância dos encontros e das rupturas com diversas tradições teóricas e as tentativas do campo 
de superação de alguns lapsos dessas correntes através da leitura e reflexão de outras abordagens. 
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[...] a reconfiguração da teoria, que resultou em ter de se pensar 
questões da cultura através de metáforas da linguagem e da 
textualidade, representa um ponto para além do qual os estudos 
culturais têm agora que necessariamente se localizar. A metáfora 
do discurso, da textualidade, representa um adiamento 
necessário, um deslocamento, que acredito estar sempre 
implícito no conceito de cultura. Se vocês pesquisam sobre 
cultura, ou se tentaram fazer pesquisa em outras áreas 
verdadeiramente importantes e, não obstante, se encontram 
reconduzidos à cultura, se acontecer que a cultura lhes arrebate a 
alma, têm de reconhecer que irão sempre trabalhar numa área de 
deslocamento. Há sempre algo descentrado no meio cultural [the 
medium of culture], na linguagem, na textualidade, na 
significação; há algo que constantemente escapa e foge à 
tentativa de ligação, direta e imediata, com outras estruturas. E 
ainda, simultaneamente, a sombra, a estampa, o vestígio 
daquelas outras formações, da intertextualidade dos textos em 
suas posições institucionais, dos textos como fonte de poder, da 
textualidade como local de representação e de resistência, 
nenhuma destas questões poderá jamais ser apagada dos 
estudos culturais. (HALL, 2003, p. 211-212, grifos do autor) 
 

Os críticos dessa área são unânimes em afirmar que os Estudos 

Culturais não são um conjunto de trabalhos unificados, nem querem ser. 

Uma de suas principais características, desde o início, é a pluralidade e 

instabilidade em relação aos temas de pesquisa, posicionamentos teóricos e 

metodológicos. Alguns afirmam que é um campo interdisciplinar, outros 

(como NELSON, TREICHLER e GROSSBERG, 1995) chegam a dizer que 

eles são anti-disciplinares porque não querem ser identificados apenas por 

metas acadêmicas, mas, pelo seu compromisso político, pela sua análise do 

poder e pelo seu engajamento social. 

 

[...] o que tem os caracterizado é serem um conjunto de 
abordagens, problematizações e reflexões situadas na 
confluência de vários campos já estabelecidos, é buscarem 
inspiração em diferentes teorias, é romperem certas lógicas 
cristalizadas e hibridizarem concepções consagradas. (COSTA, 
SILVEIRA e SOMMER, 2003, p. 23) 
 

Temas como o papel da mídia na sociedade, etnicidade, gênero, 

sexualidade, globalização, subjetividade, identidade, identidade nacional são 

objetos de estudo deste campo. “Sua metodologia, ambígua desde o início, 

pode ser mais bem entendida como uma bricolage. Isto é, sua escolha da 

prática é pragmática, estratégica e auto-reflexiva” (NELSON, TREICHLER e 

GROSSBERG, 1995, p. 09). Para esse campo as ferramentas 
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metodológicas dependem das questões da pesquisa, os caminhos de 

investigação devem ser coerentes com os objetivos do estudo. 

Apesar de toda a sua heterogeneidade, é necessário definir os 

pontos em que os Estudos Culturais se identificam e se distinguem de outras 

áreas e ter o cuidado para não reduzi-lo ao que Hall (2003) denominou de 

pluralismo simplista. Comecemos, portanto, da concepção de cultura: 

 

[...] os Estudos Culturais concebem a cultura como campo de luta 
em torno da significação social. A cultura é um campo de 
produção de significados no qual os diferentes grupos sociais, 
situados em posições diferenciais de poder, lutam pela imposição 
de seus significados à sociedade mais ampla. A cultura é, nessa 
concepção, um campo contestado de significação [...] um campo 
onde se define não apenas a forma que o mundo deve ter, mas 
também a forma como as pessoas e os grupos devem ser. A 
cultura é um jogo de poder. (SILVA, T., 1999, p. 133-134) 
 

A cultura tem papel constitutivo na vida social. As práticas sociais, 

não são apenas influenciadas pela cultura, são atravessadas por ela, por um 

campo de produção e negociação de significados. Isto exige das ciências 

humanas e sociais uma revisão de seus métodos de pesquisa, do papel do/a 

pesquisador/a, uma vez que este/a, ao mesmo tempo em que toma a cultura 

como seu objeto de estudo, está inserido/a na própria cultura, portanto, seu 

trabalho precisa responder aos desafios colocados pela história, pela 

sociedade. 

Resumindo, os estudos culturais se distinguem de outros campos 

por possuírem três características em comum: 1. suas pesquisas procuram 

compreender a complexidade da cultura a partir seus contextos políticos e 

sociais; 2. a cultura é tomada como objeto de estudo e local de intervenção; 

3. partem sempre do pressuposto que o trabalho intelectual tem um 

compromisso político (COSTA, SILVEIRA e SOMMER, 2003; NELSON, 

TREICHLER e GROSSBERG, 1995). 

Do seu surgimento e fundação na Inglaterra até os dias atuais, o 

campo dos Estudos Culturais ganhou força e influência no mundo 

acadêmico. Da década de 1980 em diante, o movimento rapidamente se 

expandiu para os Estados Unidos e para América Latina. Nos Estados 

Unidos ele se associou, principalmente, aos estudos feministas, étnicos, 

gays e lésbicos. A década de 1990 é considerada a época de explosão dos 
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Estudos Culturais na América Latina. Néstor García Canclini, Jesús Martín-

Barbero, Beatriz Sarlo, Richard Miskolci e Renato Ortiz são considerados 

seus principais representantes. 

As hibridações – o importante conceito proposto por Canclini para 
a análise das culturas latino-americanas, as identidades e sua 
fragmentação, as redes de dependência, as relações entre 
tradição e modernidade, as transformações das culturas 
populares, os consumos culturais são alguns dos núcleos 
temáticos mais poderosos que deram e dão fôlego ao 
pensamento latino-americano nomeado como EC [Estudos 
Culturais] ou lindeiro a esses. (COSTA, SILVEIRA e SOMMER, 
2003, p. 47, grifo meu) 
 

Esta “explosão” também ocorreu no espaço da educação. Observa-

se um crescente número de estudos culturais nos círculos educacionais 

relacionados a temas diversos: relações de poder e currículo; pedagogias 

culturais; relações sociais na escola; colonização de saberes; infância; 

efeitos do neoliberalismo na educação e a questão da diferença na escola.  

A escola tem sido constantemente desafiada a reconhecer e dialogar 

com diferentes culturas que cruzam o seu espaço e, nas últimas décadas, 

vários pesquisadores (SILVA, T., 2006; 2004; 2000; MOREIRA e SILVA, 

2002; CANDAU, 2005; CANEN, 2000; 1997; COSTA, 2000; CARVALHO, R., 

2004; SOUZA, 2006a; 2006b) têm argumentado a favor de uma educação 

multicultural:  

 

Uma educação multicultural deve por a ênfase na vinculação 
entre os programas escolares e a aprendizagem informal 
produzida dentro e fora da escola; deve impedir que as 
identidades sejam essencializadas ou reduzidas a uma versão 
identitária estereotipada; deve favorecer o desenvolvimento de 
competências e a interação de pessoas em uma nova cultura e, 
portanto, se opõe a ambientes escolares homogenizadores; 
promove que os indivíduos aprendam competências em múltiplas 
culturas e, por último, [deve] favorecer os estudantes a 
consciência da multiplicidade cultural que os rodeia e na qual 
ingressam. (MARTÍNEZ, 2005, p. 129)  
 

De forma geral, a concepção de educação multicultural se passa 

pela defesa de currículos, políticas e práticas pedagógicas inclusivas, que 

incorporem as tradições culturais dos diversos grupos que fazem parte da 

sociedade, principalmente aqueles que historicamente vivem em condição 

de subordinação – mulheres, negros e negras, moradores/as de 
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comunidades populares, trabalhadores/as rurais, lésbicas, gays, travestis, 

transexuais.  

Tal proposta consiste num projeto político emancipatório (SANTOS, 

2003), comprometido com a transformação das relações sociais, culturais e 

institucionais, com o reconhecimento da diferença e a redução das 

desigualdades. As pesquisas nesta área têm indicado que a concretização 

desse projeto depende, entre outras coisas: 1) de um trabalho de 

desnaturalização dos discursos que circulam no ambiente escolar; 2) de 

crítica às pedagogias culturais e 3) da percepção da escola como um 

contexto híbrido, um local de negociação de significados. 

 

 

2.2. A DESNATURALIZAÇÃO DOS DISCURSOS , AS PEDAGOGIAS CULTURAIS E A 

ESCOLA COMO UM CONTEXTO DE HIBRIDIZAÇÃO  

 

O processo de desnaturalização dos discursos escolares envolve o 

questionamento de algumas práticas e artefatos que historicamente são 

vistos como puramente pedagógicos e que, sob a análise cultural, passam a 

ser caracterizados também como políticos. Simon (1995), um dos autores 

que trabalha com este foco, propõe que a pedagogia funciona como 

“tecnologias culturais”: um conjunto de procedimentos e conhecimentos 

intencionalmente compartilhados no interior da instituição escolar implicados 

na formação e regulação de identidades, na produção de significados. 

  
Pensadas dessa forma, as escolas são os equivalentes de 
“máquinas de sonho” – conjuntos de práticas sociais, textuais e 
visuais planejadas para provocar a produção de significados e 
desejos que podem afetar a idéia que as pessoas têm de suas 
futuras identidades e possibilidades. O aparato produtivo em 
questão aqui é o conjunto de práticas organizacionais, 
curriculares e pedagógicas que contribuem para definir as formas 
pelas quais o significado é produzido, pelas quais as identidades 
são moldadas e os valores contestados ou preservados. São 
essas práticas que chamo de “tecnologias culturais” – esforços 
deliberados para estruturar os processos de semiose, isto é, a 
forma pela qual os signos são mediados quando as pessoas 
tentam atribuir significado a aspectos de sua própria existência e 
da de outros. (SIMON, 1995, p. 68)  
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Pesquisas nessa área (SILVA, T. e MOREIRA, 1995; SILVA, T., 

1999; COSTA, 1998; GAMA, 2004) chamam a atenção que a seleção e 

organização do conhecimento educacional, geralmente, têm como 

referenciais os padrões sociais das culturas hegemônicas.  Sena (2008), por 

exemplo, num trabalho sobre questões de gênero na produção de materiais 

didáticos para crianças, analisou um guia de orientação sexual – intitulado 

“Conversando e Descobrindo: a criança e a sexualidade”74 – e verificou que 

o mesmo aborda a sexualidade fundamentado num discurso médico-

biologicista, utiliza uma linguagem infantilizada e em nenhum momento toca 

em questões sociais, políticas ou históricas relacionadas ao tema.  

Barbosa e Andrade (2008) desenvolveram um estudo sobre as 

representações de família em livros didáticos, paradidáticos e de literatura 

infantil das séries iniciais de uma escola estadual de Porto Alegre/RS e 

perceberam que, na maioria dos textos, a família aparecia associada ao 

modelo nuclear, heterossexual, composto por pessoas brancas e de classe 

média. Este perfil era reforçado como natural e desejado, através de 

imagens, textos e exercícios. Em alguns livros aparecia a denominação 

“famílias diferentes”, mas, geralmente, se referiam apenas a constituições 

familiares onde a figura do pai ou da mãe estava ausente. Somente um livro, 

entre os quinze analisados, citava que a época histórica e a cultura 

influenciam na organização familiar. Também era freqüente a representação 

da mulher como mãe e responsável pelas atividades domésticas; e do 

homem como pai e provedor do sustento financeiro da casa. 

Conceber as escolas como “tecnologias culturais” não implica 

apenas em percebê-la como um espaço para adaptar os sujeitos a formas 

sociais existentes ou dominantes. Para Simon (1995), é necessário olhar 

também para sua capacidade produtiva e introduzir, neste contexto, outras 

tecnologias que forneçam ferramentas para contestação dos conhecimentos 

instituídos como verdades, para o questionamento de práticas 

normalizadoras e para produção de novos contextos sociais, de novas 

identidades. Implica a implantação de projetos pedagógicos que possibilitem 

                                                 
74 Este guia, segundo a autora, foi produzido pela Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes, com 
financiamento do Ministério da Saúde, apoio do Governo do Estado de São Paulo e da UNIFESP - Escola Paulista 
de Medicina e foi distribuído gratuitamente para os pais e alunos da rede de ensino desse município. 
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a construção de formas de pensar, sentir e agir comprometidas com 

relações de justiça. 

De acordo com Moreira e Silva, T. (2002) é preciso desnaturalizar, 

historicizar os currículos existentes e construir novos arranjos 

comprometidos com o enfrentamento de posições discriminatórias. A 

educação escolar deve constituir 

 

[...] um espaço onde as novas gerações se capacitem para 
adquirir e analisar criticamente o legado cultural da sociedade. As 
salas de aula não podem continuar sendo um lugar para a 
memorização de informações descontextualizadas. É preciso que 
o alunado possa compreender bem quais são as diferentes 
concepções do mundo que se ocultam sob cada uma delas e os 
principais problemas da sociedade a que pertencem. Uma 
pedagogia antimarginalização precisa levar em consideração as 
dimensões éticas dos conhecimentos e das relações sociais. É 
preciso que as instituições escolares sejam lugares onde se 
aprenda, mediante a prática cotidiana, a analisar como e por que 
as discriminações surgem, que significado devem ter as 
diferenças coletivas e, é claro, individuais. É necessário que todo 
vocabulário político que faz parte da evolução democrática de 
uma sociedade, ou seja, palavras como poder, justiça, 
desigualdade, luta, direitos não se converta num vocabulário 
academicista, referido a contextos históricos e espaciais 
distantes, longe da vida cotidiana de nossa comunidade. 
(SANTOMÉ, 1995, p. 176-177, grifos do autor) 

 

A produção de conhecimento e de identidades, entretanto, não está 

localizada exclusivamente na escola, a cultura midiática também influencia 

esses processos. Alguns/as pesquisadores/as vêm examinando como a 

publicidade e alguns produtos de entretenimento – como filmes, desenhos 

animados, revistas jogos de computador e vídeo games – circulam e 

naturalizam determinados saberes, reforçam preconceitos e contribuem para 

a determinação do que é “o normal”, “o patológico” e “o desviante”. 

Os estudos de Giroux (1995a; 1995b) sobre os filmes produzidos 

pela Disney se tornaram exemplos clássicos desta vertente. Para o autor, a 

aparência de inocência associada à alta qualidade técnica, visual e musical 

de suas superproduções seduz o público adulto e infantil e camufla alguns 

pressupostos que estruturam seus filmes. 

Na análise de “Bom dia Vietnã”, por exemplo, o autor destaca que a 

Guerra do Vietnã – caracterizada pelo racismo e imperialismo americano – é 

narrada com enfoque cômico, sem qualquer referência histórica ou política. 
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Em seu artigo sobre os desenhos animados “Aladim”, “A Pequena Sereia” e 

“O Rei Leão”, Giroux (1995b) ressalta que, nos três filmes, os personagens 

femininos aparecem subordinados aos masculinos. Na “Pequena Sereia” a 

personagem principal aparentemente luta contra a dominação masculina do 

pai, porém, termina o filme fazendo um pacto com uma bruxa e renunciando 

sua voz em troca de uma par de pernas com o objetivo de conquistar o 

príncipe. No “Rei Leão” todos os dirigentes do reino são homens e as leoas 

aparecem sempre circulando o rei e cumprindo ordens.  

Em “Aladim” a princesa Jasmine se torna objeto de desejo do 

protagonista, todas as decisões a respeito de sua vida são tomadas por 

homens e, no final do filme, ela encontra a felicidade casando-se com ele. 

Dos três desenhos, esse último é o mais polêmico porque também reforça 

estereótipos raciais. De acordo com o autor, a abertura do filme começa com 

uma música sobre a cultura árabe, que em uma de suas estrofes diz “Onde 

eles cortam nossa orelha/Se, por acaso, não gostarem de nossa cara/É uma 

coisa bárbara, mas é o lar” (p. 68). No decorrer do desenho animado, vários 

nomes árabes são pronunciados errados; aparecem palavras com escrita 

sem sentido e todos os personagens maus aparecem com barba grande, 

sotaque evidenciado e nariz grosso. Para Giroux (1995b, p. 73), os filmes da 

Disney apresentam 

 

Uma visão editada, asséptica e nostálgica da história, uma visão 
livre da pobreza, das diferenças de classe e da decadência 
urbana. A interpretação que a Disney faz da memória pública 
também constrói, de forma agressiva, uma visão monolítica da 
identidade nacional, tratando os grupos subordinados ou como 
exóticos ou como irrelevantes para a história americana e, ao 
mesmo tempo, comercializando as diferenças culturais [...] 
 

O pesquisador enfatiza a necessidade das famílias e dos/das 

educadores/as ficarem atentos/as aos seus conteúdos e possibilitarem às 

crianças e adolescentes a oportunidade de aprenderem a analisar 

criticamente tais produtos, propondo, inclusive, que esta atividade esteja 

prevista no currículo escolar. 

Outros trabalhos nesta área merecem ser destacados: os de Fischer 

(2001) sobre o modo de enunciar o feminino na TV; o de Sabat (2001) sobre 

a representação de gênero e sexualidade no discurso publicitário; o de 
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Zinani (2008) a respeito da emancipação da personagem infantil feminina na 

obra “O Mágico de Oz”; o de Duarte (2008) sobre lesbianismo em histórias 

em quadrinhos; o de Toletino e Santos (2008) sobre as mulheres e os 

negros no sítio do Picapau Amarelo e a série de análises sobre a Revista 

Nova Escola publicada no livro de Costa,M. (2000), que discute a influência 

deste veículo de informações na representação de magistério como uma 

atividade feminina e na valorização da “alfabetização construtivista” em 

detrimento de outras formas de alfabetizar. 

Os estudos culturais também nos convidam a perceber a escola 

como um contexto de hibridizações: “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2001, 

p. XIX). A hibridização, entretanto, não consiste em simplesmente misturar 

práticas sociais, aponta para a (re)constituição de identidades e relações 

interculturais. Para Bhabha (1998), nas fronteiras significatórias da cultura, 

os significados e valores não são simplesmente apropriados, são 

interpretados: 

 

O pacto da interpretação nunca é simplesmente um ato de 
comunicação entre o Eu e o Você designados no enunciado. A 
produção de sentido requer que esses dois lugares sejam 
mobilizados na passagem por um Terceiro Espaço, que 
representa tanto as condições gerais da linguagem quanto a 
implicação específica do enunciado em uma estratégia 
performativa e institucional da qual ela não pode, em si, ter 
consciência.  O que essa relação inconsciente introduz é uma 
ambivalência no ato da interpretação. O Eu pronominal da 
proposição não pode ser levado a interpelar – em suas próprias 
palavras – o sujeito da enunciação, pois não é personalizável, e 
sim continua sendo uma relação espacial no interior dos 
esquemas e estratégias do discurso. O sentido do enunciado não 
é, literalmente, nem um nem outro. Essa ambivalência é 
enfatizada quando percebemos que não há como o conteúdo da 
proposição revelar a estrutura de sua posicionalidade, não há 
como deduzir esse contexto mimeticamente do conteúdo. (...) É 
apenas quando compreendemos que todas as afirmações e 
sistemas culturais são construídos nesse espaço contraditório e 
ambivalente da enunciação que começamos a compreender 
porque as reinvindicações hierárquicas de originalidade ou 
“pureza” inerentes às culturas são insustentáveis. (BHABHA, 
1998, p. 66-67) 
 

Esta posição de Bhabha chama nossa atenção para a compreensão 

dos “entre-lugares”, para a propriedade híbrida e complexa dos processos 
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de construção de identidades – de gênero, de etnia, sexuais, geracionais, 

grupais etc.  

 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a 
necessidade de passar além das narrativas de subjetividades 
originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou 
processos que são produzidos na articulação de diferenças 
culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a 
elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – 
que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores 
de colaboração e contestação, no ato de definir a própria idéia de 
sociedade. (BHABHA, 1998, p. 20) 
 

Dentro desta linha, Gomes, N. (2002) discute o processo de 

ressignificação cultural do cabelo e do corpo de pessoas negras no ambiente 

escolar. Segundo a autora, a sociedade, ao longo da história, tem reforçado 

e reproduzido estereótipos sobre os padrões estéticos de afro-descendentes 

para justificar a colonização e a submissão econômica dessa população. 

Porém, a presença crescente de negros e negras na escola e a forma como 

as famílias arrumam o cabelo das crianças – principalmente o das meninas, 

com tranças, faixas, fivelas coloridas – tem contribuído para desconstruir o 

estereótipo da pessoa negra como “descabelada e suja” e (re)significar 

alguns símbolos culturais. Hoje, por exemplo, apesar de em número ainda 

restrito, há modelos internacionais que são negras. Há uma variedade de 

produtos no mercado voltados para o “realce da cor da pele” e para “a 

melhor definição dos cachos” de pessoas negras. É claro que o fenômeno 

mercadológico não pode embaraçar nossa visão e crítica sobre as relações 

racistas ainda presentes na sociedade, porém, esses dados nos mostram 

que a cultura pode ser re-interpretada em diferentes tempos e espaços. 

A construção de contextos educacionais inclusivos implica o 

abandono da padronização e a criação de espaços focalizados na vida 

coletiva, na redução das desigualdades sociais, no exercício do respeito ao 

direito do outro, inclusive o de ser reconhecido.  

 

2.3. EDUCAÇÃO ESCOLAR E O RECONHECIMENTO DO “ OUTRO” 

 

Para Skliar e Duschatzky (2001) a escola ainda não aprendeu a lidar 

adequadamente com a diferença. Estes autores destacam três maneiras 
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equivocadas das instituições educacionais tratarem o “outro”: como fonte do 

mal, como sujeito pleno de um grupo social e como alguém a tolerar. 

A percepção do “outro” como fonte do mal baseia-se numa visão 

dicotômica, que divide a sociedade em dois lados – o dos bons, cultos ou 

civilizados e dos maus, ignorantes e desviados. No contexto educacional 

esta perspectiva está presente, por exemplo, quando se atribui o fracasso 

escolar a fatores socioculturais do/a aluno/a ou quando se permite o uso de 

piadas, brincadeiras ou qualquer outro tipo de atitude constrangedora em 

relação a pessoas que não se enquadram nos padrões heteronormativos da 

sociedade. 

Na visão do “outro” como sujeito pleno de um grupo social, as 

diferenças de cada uma são essencializadas. Para os autores (ibidem), este 

ponto de vista é muito comum na educação e gerado práticas pedagógicas 

que se caracterizam pelo “percurso turístico” em diferentes culturas. As 

famosas festas folclóricas – com suas comidas, músicas e vestimentas, por 

exemplo – os passeios culturais e as feiras de conhecimento, em sua 

maioria, tratam das diferenças culturais como algo exótico, que deve ser 

olhado “de fora” e lembrado apenas em datas especiais. 

A idéia do “outro” como alguém a tolerar é uma das mais assumidas 

ultimamente. Para Skliar (2003) esta percepção é a base da pedagogia da 

diversidade, que prega a pluralização, a inclusão, a hospedagem do “outro-

diverso” na escola, mas é incapaz de olhar para o “outro” como ele 

realmente é. 

Porque a mudança nos olha e, ao nos olhar, encontra somente 
uma reprodução infinita de leis, de textos, de currículos e de 
didáticas. Mas nenhuma palavra sobre as representações como 
olhares ao redor do outro. Nenhuma palavra sobre a necessidade 
de uma metamorfose nas nossas identidades. Nenhuma palavra 
sobre a vibração com o outro (...) corremos desesperados a 
aumentar o número de alunos e de cadeiras nas aulas, mudamos 
as capas dos livros que já publicamos há muito tempo, re-
uniformizamos o outro sob a sombra de novas terminologias. 
Novas terminologias sem sujeitos. (SKLIAR, 2003, p. 40) 
 

Segundo o autor, o discurso do “outro-diverso”, do “outro que deve 

ser tolerado”, aceito, respeitado, reconhecido, veste-se de uma roupagem 

multiculturalista, mas retorna ao seu caráter colonial, porque captura o 

“outro” na escola, mas não muda suas práticas de exclusão, “uma pedagogia 
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à qual não importa quem é seu hóspede, mas que se interessa pela própria 

estética do hospedar, do alojar.” (p. 47) 

Inspirado em Derrida (1987), Skliar afirma que a pedagogia precisa 

permitir a irrupção do outro e a percepção da diferença. Diferença que revela 

a presença do “outro”, a sua multiplicidade, a sua singularidade e pedagogia 

que promova o pensamento. 

 

A pedagogia do outro que reverbera permanentemente é a 
pedagogia de um tempo outro, de um outro tempo. Uma 
pedagogia que não pode ocultar as barbáries e os gritos 
impiedosos do mesmo, que não pode mascarar a repetição 
monocórdia, e que não pode, tampouco, ordenar, nomear, definir, 
ou fazer congruentes os silêncios, os gestos, os olhares e as 
palavras do outro. (SKLIAR, 2003, p. 47) 
 

Esta pedagogia visa o diálogo entre as diferenças e requer, entre 

outros aspectos, educadores/as que enxerguem o conhecimento, o currículo, 

as práticas pedagógicas como processos construídos historicamente e 

influenciados por relações de poder; que sejam promotores de discursos 

éticos, politicamente engajados e que compreendam as escolas como 

esferas democráticas. 

Giroux (1995c) ressalta a necessidade dos cursos de pedagogia e 

formação de professores tornarem-se espaços de discussão, 

questionamento e crítica de discursos e práticas culturais; preocuparem-se 

menos com a certificação e a padronização do comportamento docente, com 

as técnicas de ensino, gerência e administração e focalizarem-se em 

“questões concernentes à formação de identidade, linguagem, trabalho, 

produção cultural e responsabilidade social” (p. 91). Para isso, o autor 

propõe algumas sugestões a serem incrementadas em tais cursos: 

•••• Colocar a cultura como conteúdo central dos currículos e das 

salas de aula promovendo uma análise crítica das diferentes 

narrativas históricas e culturais; 

•••• Estudar a linguagem como uma prática histórica e contingente, 

que possibilita a inclusão ou exclusão de determinados 

significados e não, apenas, como um dispositivo comunicativo e 

técnico. 
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•••• Articular a teoria a uma prática que faça diferença e possibilitar 

uma prática inspirada em reflexões teóricas consistentes e 

críticas. 

•••• Inserir nos currículos o estudo das culturas de massa, populares 

e juvenis, rearticulando as fronteiras entre o conhecimento 

institucionalmente legitimado e aqueles produzidos no cotidiano. 

•••• Estudar e fazer uso de diferentes tipos de textos, não apenas do 

livro, da cultura impressa, mas, também, das diversas 

tecnologias auditivas, visuais, virtuais, da telecomunicação. 

•••• Analisar a história não como uma série de fatos, datas e 

eventos, porém, como caracterizada por muitas rupturas e 

deslocamentos, como uma sucessão de eventos complexos, nos 

quais nós estamos diretamente implicados. 

•••• Perceber a atividade docente como uma prática cultural que tem 

participação ativa na produção de significados, desejos, valores 

e que, portanto, não pode estar fundamentada num dogma 

particular, mas no compromisso com a ética, com uma política 

de transformação social. 

Uma proposta de formação docente que leve em consideração 

esses aspectos não está preocupada apenas com a conscientização do/a 

profissional a respeito dos diferentes universos culturais, possibilita que o/a 

mesmo/a se sinta agente da história, da educação e construtor/a de 

contextos – escolares ou não – capazes de promover o diálogo entre 

pessoas de diferentes raças, etnias, classes sociais, idades, gêneros e 

orientações sexuais.  

Carvalho, M. (2007) ao discutir sobre a formação de educadores e 

educadoras sensíveis às questões de gênero ressalta que esta deve 

envolver além de uma reflexão sobre os modelos de feminilidade e 

masculinidade construídos pelas diferentes pedagogias culturais e pelas 

práticas pedagógicas, o questionamento da própria posição-de-sujeito, 

envolvendo o/a discente num processo de transformação pessoal e numa 

auto-reflexão sobre o seu compromisso ético e político com a justiça e a 

solidariedade. 
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As transformações sociais, políticas, tecnológicas e econômicas 

ocorridas nas últimas décadas estão, também, acompanhadas de mudanças 

nas configurações familiares e nas relações íntimas, de novas formas de 

feminilidade e masculinidade, de maior visibilidade e inserção social das 

comunidades LGBTs e esses aspectos desafiam a educação e a escola a 

rever seus posicionamentos e (re)significar suas práticas. No próximo 

capítulo, discutimos as relações entre educação e os estudos sobre gênero 

e apresentamos a proposta da pedagogia queer. 
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Capítulo 3  
 

OS ESTUDOS SOBRE GÊNERO E A PEDAGOGIA QUEER  

 
 

Precisamos prestar atenção às estratégias públicas e 
privadas que são postas em ação, cotidianamente, 

para garantir a estabilidade da identidade 
“normal” e de todas as formas culturais a ela 

associadas; prestar atenção às estratégias que são 
mobilizadas para marcar as identidades 

“diferentes” e aquelas que buscam superar o medo e 
a atração que nos provocam as identidades 

“excêntricas”. Precisamos, enfim, nos voltar para 
práticas que desestabilizem e desconstruam a 

naturalidade, a universalidade e a unidade do 
centro e que reafirmem o caráter construído, 

movente e plural de todas as posições. É possível, 
então, que a história, o movimento e as mudanças 

nos pareçam menos ameaçadoras. 
(LOURO, 2003, p. 51)  

 

 

Desde o início desta tese, temos apontado que as transformações 

sociais, econômicas e tecnológicas ocorridas ao longo da história vão 

colocando novos desafios à humanidade, confrontando-a com a 

provisoriedade e suscitando novos posicionamentos. A educação e a escola 

estão inseridas nesta conjuntura e têm participado ativamente tanto da 

construção social das diferenças, como, mais recentemente, de movimentos 

que visam a desconstrução de preconceitos e a constituição de contextos 
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inclusivos que reconhecem e valorizam grupos historicamente excluídos, 

inclusive os de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. 

Continuando a nossa discussão sobre as contribuições das teorias 

pós-críticas para a compreensão da relação entre educação e sexualidade, 

este capítulo encerra a primeira parte desta tese, se dedicando a descrever 

os principais debates acadêmicos em torno da questão de gênero e os seus 

desdobramentos na educação. Apresentamos as reflexões desenvolvidas 

pelas teorias feministas e pós-feministas e discorremos sobre a proposta de 

desenvolvimento de uma pedagogia queer. 

 

3.1. OS PRIMEIROS ESTUDOS SOBRE GÊNERO 

 

Como qualquer campo teórico, os estudos sobre gênero surgiram a 

partir de demandas sociais, tentando responder a diferentes problemas 

situados em circunstâncias históricas e culturais específicas. De acordo com 

Connell (2002), há um século e meio atrás, não havia teoria sobre gênero, 

no entanto, hoje, nos deparamos com uma área constituída por diversas 

abordagens, onde o maior desafio para os/as pesquisadores/as é construir, 

a partir dessa pluralidade, uma compreensão sobre esse objeto de estudo. 

Entender o contexto histórico em que cada concepção de gênero foi 

elaborada é essencial para construção desta compreensão e, no nosso 

caso, para, também, percebermos suas influências na educação. 

As transformações nos discursos sobre gênero são marcadas, 

segundo Connel (2002), por quatro momentos históricos: 1. o surgimento da 

ciência e o movimento sufragista (1860-1920); 2. o nascimento da 

psicanálise, os primeiros estudos antropológicos sobre gênero e a teoria dos 

papéis sociais (1920-1965); 3. a teoria do patriarcado e a revolução feminista 

(1965-1980) e 4. a “era da diversidade” e as teorias pós-feministas (1980-

2000). 

Para a autora, uma das primeiras influências na elaboração das 

reflexões sobre gênero foi a teoria de Darwin. As propostas do pesquisador 

introduziram a idéia que o sexo e a escolha dos parceiros desempenham 

papel essencial na evolução das espécies e que as diferenças de gênero 

têm base biológica. Seu pensamento teve grande influência sobre o 
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desenvolvimento científico da época, inclusive sobre Comte, que descreveu 

a função social da mulher – nutrição e cuidado dos homens – em seu livro 

“Sistema de política positiva”, publicado pela primeira vez em 1851. 

Após a publicação da obra de Comte, surgiram vários trabalhos na 

sociologia discutindo questões relacionadas à mulher. Connel (2002) 

destaca o livro de Jonh Mill, de 1862, chamado “A subjeção da mulher” e o 

de Lester Ward, de 1883, denominado “Sociologia dinâmica”, que analisava 

as forças reprodutivas e criticava o modelo educacional da época por não 

oferecer as mesmas condições para meninas e meninos. Também ressalta a 

importância que tiveram os livros “Mulher e socialismo”, de August Bebel, em 

1878 e “A origem da família, da propriedade privada e do estado”, de Engels, 

em 1884, na introdução dos temas mulher, matriarcado e família no debate 

acadêmico. Para a autora, essas publicações colocaram a questão da 

emancipação feminina como um dos fatores para o progresso da sociedade. 

Porém, as questões mais enfatizadas nesta época eram aquelas 

relacionadas ao movimento sufragista, a reformas nas leis, ao acesso à 

educação para as mulheres.  

A conquista de territórios pelos grandes impérios econômicos 

europeus e sua expansão industrial e comercial também foram aspectos 

importantes para o estudo sobre gênero. Segundo Connell (2002), quando 

os navegadores chegavam a outras regiões, se deparavam com sociedades 

organizadas em torno de diferentes formas de gênero e, mesmo 

considerando tais organizações primitivas, rapidamente, se interessavam 

pelos comportamentos “exóticos” dos nativos. As idéias sobre gênero que 

surgiram neste período baseiavam-se nas distinções entre homens e 

mulheres, inclusive apelava-se para a questão da força física dos homens 

para justificar a subordinação feminina. Porém, lentamente inicia-se uma 

reflexão sobre as estruturas sociais e, paulatinamente, vai-se associando 

questões de gênero às relações de trabalho (com a idéia de parasitismo), de 

poder (com o tema da subordinação feminina) e à sexualidade (com os 

estudos filogenéticos). 

O surgimento das teorias psicanalíticas e o desenvolvimento de 

conceitos como “inconsciente”, “sexualidade infantil” e “fixação” foram 

determinantes para este campo. Nesta época, o movimento feminista estava 
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em crescimento. Freud não se envolveu politicamente com o movimento, 

mas Adler, psicanalista pós-freudiano, foi ativista. Para este autor (1967) as 

causas das neuroses não estavam localizadas na sexualidade e sim na 

sociedade, nas relações não-igualitárias entre as pessoas. Uma forma de 

prevenir as psicopatologias seria proporcionar relações justas entre os 

indivíduos.  

Erikson (1976; 1971), outro psicanalista pós-freudiano, também 

propôs uma teoria do desenvolvimento enfatizando os determinantes sociais. 

Para ele, ao longo da vida o ser humano passa por oito fases e cada uma é 

marcada por conflitos de ordem pessoal e social que interferem diretamente 

em sua identidade, cabendo ao ego mediar tais confrontos. De acordo com 

Connell (2002), as idéias destes dois teóricos contribuíram para indagações 

sobre a possibilidade das divisões de gênero serem construídas ao longo da 

vida e não determinadas biologicamente. 

Este período também foi marcado pelo movimento socialista e o 

envolvimento de algumas mulheres no Partido Social-democrata dos 

trabalhadores russos. Foi, igualmente, a época do fascismo e, em meio a 

todo o contexto de luta instalado, emergiram vários movimentos feministas. 

Para Connell (2002), o livro “O sexo dominante” de Mathilde Vaerting, 

publicado em 1921, é um significativo marco desta época. Este texto critica a 

noção de essência masculina e feminina e propõe que a masculinidade e a 

feminilidade são reflexos de relações de poder. 

 

Seu argumento relacionou padrões psicológicos com a estrutura 
social e delineou a lei, a divisão de trabalho e a ideologia como 
esferas de dominação de gênero. Ela chegou a apresentar uma 
surpreendente previsão da liberação masculina como uma 
seqüela do feminismo. Mas a base empírica de seu argumento 
era frágil e em meio aos conflitos europeus da metade do século 
vinte seu trabalho caiu na obscuridade. (CONNELL, 2002, p. 122) 
 

Vaerting foi uma das primeiras mulheres a ensinar numa 

universidade na Alemanha, no entanto, foi demitida assim que Hitler assumiu 

o poder.  

Os estudos antropológicos de Malinowski (1978, 1959, 1955) e de 

Margaret Mead (1978; 1969) são considerados os primeiros trabalhos 

empíricos sobre gênero. As pesquisas de Malinowski (Ibidem) apresentaram 
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descrições detalhadas sobre a sexualidade, o casamento e a divisão do 

trabalho entre os habitantes das ilhas Trobriands. O trabalho de Margaret 

Mead (1978) mostrou que a adolescência é vivenciada de forma diferente 

em cada cultura. Entre os samoanos, por exemplo, a transição para essa 

fase se dava de forma suave, ao contrário do que era observado entre os 

jovens dos Estados Unidos. A autora também observou que as mulheres de 

Samoa, adiavam o matrimônio, tinham relações sexuais ocasionais e, 

somente depois do casamento, mantinham-se com um único parceiro e se 

dedicavam a criar os filhos.   

No livro “Sexo e Temperamento” a pesquisadora (1969) mostra que 

o temperamento não é biologicamente determinado, nem depende do sexo. 

Ao contrário das culturais ocidentais onde os homens eram tidos como 

naturalmente agressivos e as mulheres tranqüilas e caseiras, nos contextos 

pesquisados75, Mead encontrou diferentes configurações: 1. entre os 

Arapesh, os homens e as mulheres apresentavam temperamento pacífico e 

não se envolviam em guerras; 2. entre os Mundugumor, tanto os homens 

como as mulheres tinham temperamento bélico; 3. entre os Tchambuli, os 

homens dedicavam boa parte de seu tempo para se 

arrumarem/embelezarem, enquanto as mulheres trabalhavam e eram mais 

pragmáticas. Os trabalhos etnográficos de Malinowski (ibidem) e de Mead 

(ibidem) incentivaram uma série de outras pesquisas antropológicas e 

iniciaram o processo de relativização do gênero.  

A relativização do gênero, segundo Connel (2002), contribuiu para o 

surgimento e popularização da teoria dos papéis sexuais, de acordo com a 

qual as condutas das pessoas são reflexos das normas culturais e das 

posições que as mesmas ocupam na sociedade. Um dos principais 

representantes desta abordagem foi Parsons (1956), sociólogo americano, 

funcionalista, que divulgou suas idéias sobre gênero através da publicação, 

em 1956, de “Família, socialização e processos de interação”.  O autor 

caracterizou o papel masculino como o de líder instrumental e o feminino 

como o de líder expressivo. Para ele 

 

                                                 
75 Diversas regiões de Papua Nova Guiné como a da Montanha do Arapesh e a do Lago Tchambuli. 
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Desde o princípio da sua vida, a mulher seria socializada para 
desempenhar um papel de líder expressivo na família, função que 
garantiria o bem-estar dessa unidade social; já o homem seria 
socializado por forma a exercer uma função de sustento e 
garante [sic] da satisfação das necessidades da família. A função 
masculina seria a mais importante, quantitativa e 
qualitativamente, mas a função feminina ser-lhe-ia complementar. 
(OLIVEIRA, J. e AMÂNCIO, 2002, p. 45) 
 

As idéias de Parsons deslocaram as discussões para a questão da 

socialização, no entanto, para Connel (2002), a principal limitação de sua 

teoria foi conceber o gênero como resultado da necessidade de integração e 

estabilidade da sociedade. Além disso, sua descrição dos papéis sexuais 

tomava como base, apenas, o modelo familiar americano. 

Segundo Mac an Ghaill e Haywood (2007) os trabalhos de Goffman 

(1975;1966) sobre papéis sociais também foram muito relevantes para o 

campo do gênero. Ao propor a metáfora da dramaturgia para analisar a 

variabilidade de identidades num mesmo contexto esse autor destacou o 

caráter situacional dos papéis sociais, comparou a vida ao palco de um 

teatro e disse que a mesma convida os sujeitos a desempenharem 

diferentes papéis. 

Connell (2002) destaca que, durante a segunda guerra mundial, 

ocorreram mudanças na divisão do trabalho doméstico e nas práticas 

sexuais e chama atenção para o estudo desenvolvido por Komarovsky 

(1946) sobre as contradições culturais e o desenvolvido por Hacker (1957), 

sobre a emergência de novos papéis masculinos nas sociedades 

capitalistas, inclusive a exigência de que os homens soubessem se 

relacionar, além de desenvolverem as chamadas funções instrumentais. 

O livro de Simone de Beauvoir, “O segundo sexo”, publicado pela 

primeira vez em 1949, é apontado por praticamente todos os autores da 

área, como a grande renovação na teoria sobre gênero do meio do século 

XX. 

  

[...] Beauvoir explorou como as mulheres são constituídas como 
‘outro’ na consciência do homem. Ela, através de uma 
extraordinária série de imagens sociais, investigou a variedade de 
possibilidades nas quais mulheres podem responder a estas 
situações e constituírem a si mesmas – não escapando do 
gênero, que era impossível, mas realizando gênero 
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diferentemente nos diferentes projetos de vida. (CONNELL, 2002, 
p. 124) 
 

O trabalho de Beauvoir (1986) foi elaborado em meio aos 

movimentos políticos que se seguiram à segunda guerra mundial. 

Caracteriza-se por uma crítica política à subordinação feminina e por 

desconstruir a teoria de gênero vigente na época. Desempenhou importante 

papel na transformação das idéias sobre a homossexualidade – que era 

apontada pela psicanálise ortodoxa, como uma doença mental – e sobre a 

masculinidade.  

Entre os anos de 1960 e 1980, o movimento feminista expande-se e 

surge uma rede de solidariedade entre as mulheres de diferentes países, 

que afirmavam ser uma classe sexual oprimida. O conceito de patriarcado é 

resgatado da antropologia para caracterizar o sistema social vigente na 

época. Neste período, surgiram os primeiros movimentos sociais de 

homossexuais e, rapidamente, eles incorporaram as idéias da teoria do 

patriarcado. Destaca-se, entre as publicações nesta área, o livro de Altman 

(1972) denominado “Homossexual: opressão e liberação” e o de 

Hocquenghem (1978) chamado “Desejo homossexual”. A teoria do 

patriarcado teve grande repercussão, principalmente, nos Estados Unidos e 

na Inglaterra. As feministas defendiam a expressão da cultura feminina em 

oposição às dos homens, denunciavam a opressão da mulher dentro dos 

contextos familiares e lutavam pela construção de políticas econômicas que 

privilegiassem as mulheres. A idéia de que o gênero é construído a partir de 

normas e expectativas sociais foi radicalizada e se tornou o principal mote 

de luta em defesa das mudanças.  

Nesta época, o estruturalismo e a psicanálise eram correntes 

teóricas de grande influência entre as ciências humanas e, de acordo com 

Connell (2002) serviram de inspiração para alguns trabalhos como o 

desenvolvido por Julia Kristeva (1984) – na França – na década de 1970. A 

partir de uma leitura crítica da teoria de Lacan, Kristeva (ibidem) 

desenvolveu sua obra articulando elementos da lingüística, literatura e 

psicanálise. Para a autora, o sujeito está em processo, não pode ser definido 

como uma unidade, é descentrado, vive num estado de instabilidade, sua 

identidade está sempre em construção e a linguagem é quem manifesta o 
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seu estado de instabilidade. O binarismo homem/mulher é visto por Kristeva 

como um código social que reprime a criatividade (CLARKE, 1999). Para ela, 

as mulheres não devem adotar os códigos lingüísticos do poder patriarcal, 

devem reescrever suas histórias. 

A partir dos anos de 1970, as pesquisas nesta área expandiram-se, 

inclusive para a educação. No Brasil, segundo Meyer (2003), os estudos 

apareceram, inicialmente, associados aos movimentos de oposição à 

ditadura militar e, a partir da década de 1980, à redemocratização da 

sociedade brasileira. Neste período as pesquisas realizadas preocupavam-

se em fazer levantamentos estatísticos sobre as condições de vida de 

grupos de mulheres, em denunciar o sexismo nas relações de trabalho e nas 

práticas educativas. Estes trabalhos fundamentaram-se em diversas 

correntes teóricas, sendo que a psicanálise, o marxismo e, principalmente, a 

teoria do patriarcado eram as mais influentes.  

As conquistas alcançadas a partir dos movimentos feministas foram 

muito relevantes – direito à contracepção, leis trabalhistas, benefícios 

sociais, reconhecimento profissional etc. No entanto, com o desenvolvimento 

dos estudos acadêmicos sobre gênero, a noção de irmandade e o 

paradigma do patriarcalismo, que aglutinou milhares de mulheres em lutas 

comuns contra a dominação masculina, passaram a ser questionados.  

 
Nas teorias feministas, o paradigma do patriarcado, conceito 
universal de dominação masculina, tem privilegiado relações (de 
oposição) masculino e feminino e desigualdades dos sexos, num 
rígido recorte de territórios a ser revisto [...] Esta escolha teórica 
oculta muito da complexidade social, quando desconsidera 
sistemas de poder e subordinação, postos pelas reações de 
classe, etnias/raças e gerações em suas muitas interseções; 
aqueles “entre-lugares” de que fala Homi Bhabba. (COSTA, S. 
2004, p. 25) 
 

Surgiram reflexões mais complexas e despontaram as chamadas 

“teorias pós-feministas” – estudos sobre gênero que articulam-se à 

perspectiva pós-estruturalista. 
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3.2. TEORIAS PÓS-FEMINISTAS E ESTUDOS QUEERS 

 

De 1980 em diante, os estudos de gênero passaram por revisões e 

ampliaram suas reflexões. As posições binárias de análise de relações de 

poder foram reavaliadas e desvendaram-se desigualdades, inclusive, entre 

mulheres. Essas revisões aconteceram sob a influência dos estudos 

culturais e dos trabalhos de teóricos pós-estruturalistas – particularmente, os 

de Foucault e os de Derrida. 

Para Mac an Ghail e Haywood (2007) os estudos de gênero 

mudaram de paradigma e passaram de uma ênfase materialista – 

centralizada nas estruturas econômicas e sociais – para um enfoque 

lingüístico – atentando para os sistemas simbólicos, as micro-relações de 

poder, a construção de identidades e subjetividades. A emergência desses 

estudos também foi influenciada por uma série de transformações sociais 

que marcaram as décadas de 1980 em diante: a separação entre prazer 

sexual, reprodução e casamento; o desenvolvimento das técnicas 

reprodutivas; o surgimento da epidemia HIV/AIDS; a maior visibilidade das 

comunidades LGBTs; o crescimento do mercado voltado para produtos 

sexuais e as mudanças nos discursos médicos, psicológicos e jurídicos76 

sobre a homossexualidade que paulatinamente foi deixando de ser 

considerada (pelo menos oficialmente) uma patologia. Neste contexto, 

surgiram estudos engajados na desconstrução dos limites entre 

homo/heterossexualidade e alguns pesquisadores e ativistas dos 

movimentos LGBT passaram a usar o termo queer como forma de auto-

designação77. 

Queer é uma palavra usada desde o século XVI e significa 

“estranho”, por sua semelhança sonora, é normalmente associada ao 

vocábulo queen (rainha) e, convencionalmente, é utilizada para se referir de 

forma pejorativa a homossexuais, principalmente os do sexo masculino. Na 

última década do século XX, a expressão passou a ser emprega por uma 

                                                 
76 É importante ressaltar que estas mudanças ocorreram em alguns países, em outros estão em andamento e em 
alguns parecem ainda distantes. Também devemos lembrar que tais transformações estão associadas a momentos 
históricos e contextos culturais específicos, principalmente das sociedades ocidentais. 
77 A utilização do termo queer, segundo Louro (2001a), também está relacionada com tensões internas vivenciadas 
nos movimentos gays e lésbicos no final da década de 1970, principalmente nos Estados Unidos. Portanto, o termo 
se refere tanto a uma corrente de teóricos quanto a movimentos sociais contemporâneos ligados a LGBTs. 
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vertente do movimento LGBT e adquiriu um novo sentido. Segundo Louro 

(2001a) a carga homofóbica que o termo carrega e o seu caráter debochado 

foi politicamente usado para marcar diferença e fazer oposição à 

heteronormatividade da sociedade, à normalização. “Queer representa 

claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada, e, portanto, 

sua forma de ação é muito mais transgressiva e pertubadora.” (p. 546) 

De acordo com Miskolci (2007), no campo acadêmico, a expressão 

foi usada pela primeira vez em 1990 por Teresa de Lauretis, para identificar 

os/as teóricos/as que, fundamentados/as na perspectiva pós-estruturalista, 

desenvolveram estudos problematizando as noções de identidade, sujeito e 

gênero adotadas pelas teorias sociológicas sobre minorias sexuais. Seidman 

(1995) ressalta que os estudos queers, apesar de apresentarem 

divergências entre si, se aproximam por usarem o método derridiano da 

desconstrução como crítica social, por se fundamentarem em leituras 

psicanalíticas, por afirmarem o caráter discursivo da sexualidade e por 

defenderem uma política educacional que se posiciona contra a 

normalização. 

O objetivo era explicitar os processos que criam sujeitos normais, 
adaptados, em suma, hegemônicos, apenas construindo também 
sujeitos ilegítimos, rotulados como anormais e alocados na 
margem do social. [...] foi essencial para o desenvolvimento da 
Teoria Queer, o conceito de suplementaridade criado por Derrida. 
Segundo ele, nossa linguagem opera em binarismos, de forma 
que o hegemônico só se constrói em uma oposição necessária a 
algo inferiorizado e subordinado. Assim, em um exemplo caro aos 
queer, a heterossexualidade só existe em oposição à 
homossexualidade, compreendida como seu negativo inferior e 
abjeto. Ainda que não expressa, a homossexualidade é o Outro 
sem o qual o hegemônico não se constitui nem tem como 
descrever a si próprio. (MISKOLCI, 2007, p. 03) 
 

A teoria queer, de acordo com Miskolci (2007), originou-se de 

subdivisões dos Estudos Culturais, mais ou menos na mesma época em que 

emergiram os estudos pós-coloniais. O livro de Sedgwick (1986), 

denominado “Entre homens: literatura inglesa e desejo homossexual 

masculino” é considerado a primeira publicação queer e o de Warner (1991), 

o primeiro a apresentar o conceito de heteronormatividade, tipo de 

dispositivo histórico da sexualidade que privilegia a heterossexualidade, 

fazendo com que ela seja percebida como natural e ideal. 



66 

Provavelmente, uma das autoras da corrente pós-feminista mais 

influente na atualidade é Judith Butler (2003). Em “Problemas de Gênero”, 

ela desenvolve uma detalhada análise das teorias feministas e afirma que as 

mesmas além de apresentarem o termo “mulheres” como um significante 

estável, universal e politicamente separado das relações de classe, raça, 

etnia e geração, também se apóiam numa noção fundacionista de sujeito. A 

idéia de que a política e a lei precisam representar as mulheres, pressupõe a 

existência de um sujeito natural, não-histórico e uma identidade estável. 

Para Butler (ibidem), o poder jurídico produz o sujeito que diz representar, 

“certas configurações culturais do gênero assumem o lugar do ‘real’ e 

consolidam e incrementam sua hegemonia por meio de uma auto-

naturalização apta e bem-sucedida.” (p.58) 

A autora critica a distinção entre sexo e gênero elaborada pelas 

teorias anteriores, de acordo com as quais, o gênero é culturalmente 

construído e o sexo determinado por fatores biológicos. Segundo Butler 

(2003)  

 

Quando o status construído do gênero é teorizado como 
radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se torna um 
artifício flutuante, com a conseqüência de que homem e 
masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo 
feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um 
corpo masculino como um feminino [...] O gênero não deve ser 
meramente concebido como uma inscrição cultural de significado 
num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de 
designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual 
os próprios sexos são estabelecidos. (p. 25) 
 

O gênero, nesta visão, é um meio discursivo pelo qual a idéia de 

sexo como algo da “natureza” é produzida e esta idéia é uma maneira de 

assegurar a estrutura binária (homem/mulher) do sexo, de salvaguardar 

dogmas como o da heteronormatividade. Neste sentido, sexo e gênero são 

produzidos através de práticas discursivas reguladoras. 

 

O gênero não deve ser construído como uma identidade estável 
ou um lócus de ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, 
o gênero é uma identidade tenuemente constituída no tempo, 
instituído num espaço externo por meio de uma repetição 
estilizada de atos. O efeito do gênero se produz pela estilização 
do corpo e deve ser entendido, conseqüentemente, como a forma 
corriqueira pela qual os gestos, movimentos e estilos corporais de 
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vários tipos constituem a ilusão de um eu permanente marcado 
pelo gênero [...] requer concebê-lo como uma temporalidade 
social constituída. Significativamente, se o gênero é instituído 
mediante atos internamente descontínuos, então a aparência de 
substância é precisamente isso, uma identidade construída, uma 
realidade performativa em que a platéia social mundana, 
incluindo os próprios atores, passa a acreditar, exercendo-a sob a 
forma de uma crença. (BUTLER, 2003, p. 200, grifos da autora) 
 

Gênero, nesta perspectiva, não é expressivo, mas performativo: 

através de atos repetitivos o “eu de gênero” é estruturado. Se o gênero é 

criado através de performances sociais contínuas, as idéias de “sexo como 

algo da natureza”, de “masculinidade verdadeira” e de “feminilidade 

essencial” também são inventadas/construídas. Para Butler (2003) isto fica 

mais evidente, quando, não há repetição e os atos de gênero se 

transformam, ou se revelam diferentes. Nestes momentos, a identidade 

“fantasística” e sua constituição política é denunciada e as descontinuidades 

do gênero aparecem. É o caso dos contextos bissexuais, gays, lésbicos e 

transgêneros, onde o “gênero não decorre necessariamente do sexo, e o 

desejo, ou a sexualidade em geral, não parece decorrer do gênero – nos 

quais, a rigor, nenhuma dessas dimensões de corporeidade significante 

expressa ou reflete a outra” (p. 194). A desconstrução do gênero elaborada 

por Butler foi, também, um dos elementos motivadores do desenvolvimento 

de estudos sobre as estratégias que as sociedades desenvolvem para 

regular e materializar o sexo nos sujeitos, sobre as subversões das normas, 

as fissuras e brechas que ocorrem nos processos sociais. 

Fazendo uma análise do contexto atual em que se encontram os 

estudos queers, Miskolci (2007) destaca a reaproximação entre a teoria 

queer e os estudos pós-coloniais e aponta o surgimento da idéia de um 

ponto de intersecções de diferenças: 

 

Recentemente, as alianças esboçadas entre os Estudos Pós-
coloniais e a Teoria Queer parecem renascer a partir de um nó da 
intersecção: aquele formado pelas categorias da sexualidade e 
raça. Não se trata apenas de aliança estratégica, mas de certo 
consenso de que as categorias são interdependentes em um 
mesmo processo de racialização do sexo e sexualização da raça 
[...] estaria na conexão raça-sexualidade, um nó que evidencia 
um mesmo processo normalizador que cria seres menos 
humanos ou até mesmo abjetos.  (MISKOLCI, 2007, p. 11) 
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O intuito dessa articulação é mostrar que a diferença é criada 

através da utilização conjunta de vários marcadores sociais que almejam a 

normalização. Seguindo essa linha, Miskolci e Pelúcio (2007) desenvolveram 

um estudo etnográfico entre travestis brasileiras e perceberam que, apesar 

de suas identidades desestabilizarem o binarismo de gênero, se submetem 

a um modelo de mulher heterossexual, branca e rica. Se referindo às 

travestis, eles dizem: 

 

[...] quando Liza Lawer, Samantha Sheldon, Fernanda Galisteo 
escolhem seus nomes e sobrenomes, não o fazem de maneira 
casuística, mas a partir de um referencial no qual raça, classe, 
gênero se encontram e se combinam. Mulheres glamourosas, 
sexualizadas, ricas, brancas e loiras orientam essa escolha 
sintetizada nos nomes. (MISKOLCI e PELÚCIO, 2007, p. 07) 
 

Para os autores, isto consiste num mecanismo de fuga da abjeção, 

de busca de dignidade através da imagem do outro que é reconhecido e 

valorizado pela sociedade. Os discursos hegemônicos são materializados 

nos corpos das travestis, por meio de uma busca incessante pelo 

branqueamento, feminilização e da fantasia de conquistar “homens de 

verdade”, que “sejam másculos, ativos, empreendedores e penetradores” (p. 

06). 

A teoria queer também tem influenciado o trabalho de pesquisadores 

e pesquisadoras do campo educacional no Brasil e em outros países. Para 

Meyer (2003), as reflexões geradas pelos estudos pós-feministas 

pressupõem uma articulação intrínseca entre gênero e educação e ampliam 

a idéia de processo educativo, uma vez que enfatizam a construção e 

transformação dos sujeitos através de instâncias sociais – como cinema, 

música, mídia, literatura, brincadeiras, além do contexto familiar e escolar – 

e destacam minuciosas estratégias pelas quais o gênero atua constituindo 

diferentes estruturas sociais. 

 

3.3. AS PESQUISAS QUEERS E SUAS IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO ESCOLAR  

 

A discussão sobre educação escolar, gênero e sexualidade não é 

novidade. Há algumas décadas, educadores, pesquisadores e ativistas de 
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movimentos sociais ligados ao segmento feminista e LGBT denunciam que 

os currículos e práticas pedagógicas têm privilegiado o modelo 

heterossexual de identidade, família e relacionamento afetivo excluindo e 

combatendo qualquer outro tipo de manifestação que fuja a esse padrão. 

Como ressalta Britzman (1996), a maioria desses estudos – pautada em 

referenciais estruturalistas, marxistas e anti-racistas – trouxe importantes 

contribuições para a educação porque chamou atenção para os processos 

de produção e reprodução das desigualdades sociais no contexto escolar, 

no entanto, partiam de uma concepção limitada sobre a construção da 

identidade e sobre as estruturas sociais78.  

As pesquisas queers permitiram um olhar mais cuidadoso sobre os 

dispositivos da sexualidade presentes na educação escolar e têm revelado 

que, mesmo a escola se constituindo um terreno de normalização, também 

se transforma num espaço de resistência onde alunos/as e professores/as 

homossexuais vêm a construir contextos para articulação de suas 

identidades e, nesse contexto, as vozes silenciadas começam a ser 

lentamente ouvidas e reconhecidas. Apresentaremos nesta seção alguns 

estudos realizados, nas últimas décadas, nesse campo, apontando suas 

contribuições. 

O trabalho desenvolvido por Epstein e Johnson (1998) sobre 

sexualidade, escolarização e nacionalidade é uma das principais referências 

nesta área. A autora e o autor, provenientes do departamento de estudos 

culturais de Birminghan, mostram, que os discursos produzidos pela política 

educacional inglesa dos anos de 1990 (influenciada pelo governo de 

Thatcher) e pelos meios de comunicação tentavam regular a sexualidade a 

partir de um referencial heteronormativo. O estudo questiona a 

“naturalidade” da heterossexualidade, aponta que ela é socialmente 

construída e freqüentemente quebrada. Mostra, também, que o 

desenvolvimento de um discurso pela tolerância e aparentemente a favor da 

pluralidade, funciona como um mecanismo de controle, uma tentativa de 

contenção destas “fraturas”, vistas como potencialmente danosas. Discute a 

relação entre escolarização e cultura midiática e demonstra como as 

                                                 
78 Para maiores detalhes sobre estas discussões, ver os capítulos 1 e 2 desta tese.  
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pedagogias culturais influenciam a organização das relações sociais e a 

constituição de subjetividades. 

Epstein e Johnson (1998) também debatem sobre a construção de 

identidades sexuais no contexto escolar. A partir da análise de observações 

registradas em diários de campo e de entrevistas com professores/as e 

alunos/as, o autor e a autora analisam como a escola, através de dinâmicas 

específicas, controla e disciplina a sexualidade de estudantes e de docentes. 

O principal objetivo desta análise foi verificar como a escolarização é vivida 

por alunos/as e professores/as gays e lésbicas. A pesquisa revelou que o 

comportamento, a maneira de falar e de se vestir dos/as docentes indicavam 

um padrão normalizador dos comportamentos: 

 

Eles e elas também vestem uma espécie de uniforme. Os poucos 
homens trajam calças cinza de flanela e camisas de cores lisas 
com uma gravata e uma jaqueta (mas não um paletó). As 
mulheres se vestem de cores variadas, mas de estilos 
semelhantes. Estão vestidas de modo a parecerem “respeitáveis”. 
[...] Não há nenhuma “última moda”, nenhum indicativo de estilo 
heterossexual, gay ou lésbico entre os professores e as 
professoras. (EPSTEIN e JOHNSON, 1998, p. 11) 
 

A partir da análise de algumas histórias de vida de docentes 

homossexuais, Epstein e Johson (ibidem) mostram que o discurso 

heterossexista da escola tem funcionado como uma prática desumanizante 

em relação a estas pessoas, que a cultura escolar, por meio de complexas 

micro-relações de poder, tenta normalizar as sexualidades e neutralizar o 

corpo.  

Outros/as pesquisadore/as também discutem estas questões. Para 

Hooks (2001), por exemplo, a formação docente centrada no dualismo 

filosófico corpo/mente é um dos principais determinantes da negação do 

corpo e do eros em sala de aula. Segundo a autora, os/as docentes são 

treinados/as a entrarem na sala entregando-se à mente, como se o ensino 

fosse um processo neutro e não houvesse lugar para paixão, a criatividade, 

a diferença na escola. 

Louro (1995) realizou um estudo sobre a construção da 

masculinidade numa escola cristã e verificou, através da análise de 

narrativas de alunos, que uma das principais recomendações que a escola 
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fazia para os estudantes era a do autocontrole emocional. Eles deveriam 

desenvolver estratégias – como contar até dez e pensar antes de falar – 

para evitar ser dominado pelos sentimentos. O incentivo à prática de 

esportes competitivos por meninos também é apontada como um recurso 

cultural para diminuir as relações de amizade e trocas de confidencialidade 

entre os garotos – tidas como características femininas – e para cultivar a 

expressão da dureza, o adestramento das emoções. Como observa esta 

autora: 

 

[...] passar ou não pela escola, muito ou pouco tempo, é uma das 
distinções sociais. Os corpos dos indivíduos devem, pois, 
apresentar marcas visíveis desse processo; marcas que, ao 
serem valorizadas por essas sociedades, tornam-se referência 
para todos. Um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por 
muitas horas e tem, provavelmente, a habilidade para expressar 
gestos ou comportamentos indicativos de interesse e de atenção, 
mesmo que falsos. Um corpo disciplinado pela escola é treinado 
no silêncio e num determinado modelo de fala; concebe e usa o 
tempo e o espaço de uma forma particular [...] as tecnologias 
utilizadas pela escola alcançam, aqui, o resultado pretendido: o 
auto-disciplinamento, o investimento continuado e autônomo do 
sujeito sobre si mesmo. (LOURO, 2001b, p. 21-22) 
 

Fundamentado num estudo etnográfico desenvolvido entre os anos 

de 1990 e 1992, numa escola inglesa de ensino médio, Mac an Ghaill (1994) 

também discute as relações entre escolarização e masculinidades. A partir 

da análise de observações do cotidiano escolar, de questionários e 

entrevistas com alunos, alunas, professores e professoras, o autor mostra 

que os discursos sobre gênero e sexualidade dos/das docentes são 

contingentes e influenciados por fatores políticos, históricos, econômicos e 

pelo ambiente onde são produzidos – sala de aula, encontro de pais, sala 

dos professores.  

A escola onde foi realizada a pesquisa tinha passado por várias 

reestruturações relacionadas a reformas no sistema educacional inglês – 

alterações curriculares, criação de novos cursos, implementação de 

sistemas de avaliação e monitoramento da qualidade da educação. Tais 

mudanças, segundo o autor, também promoveram modificações na estrutura 

de trabalho dos professores/as, gerando novas funções, atuações e crenças 

sobre seus papéis. Conhecer estas crenças e os diferentes grupos de 
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professores/as, segundo Mac an Ghail (1994), é essencial para a 

compreensão das diferentes relações de gênero que são desenvolvidas 

dentro da escola. Em seu estudo, o autor identificou três categorias de 

professores e verificou que cada uma relacionava-se a diferentes 

concepções sobre o papel docente e a identidade masculina: 

•••• Profissionais: categoria formada por professores mais 

conservadores, que defendiam o retorno a uma estrutura 

hierárquica tradicional de administração escolar e organização 

curricular; se opunham às teorias educacionais progressivas e 

aos movimentos anti-sexistas; percebiam as diferenças de 

gênero a partir do binarismo homem/mulher; defendiam o 

desenvolvimento da educação sexual centrada em aspectos 

biológicos e mantinham relações assimétricas com os alunos, 

marcadas pelo autoritarismo. Vinte e cinco por cento dos 

docentes da escola foram classificados neste grupo. 

•••• Antigos Coletivistas: faziam oposição à imposição da reforma 

educacional; criticavam a criação de funções de monitoramento 

e fiscalização do ensino, defendiam a implementação de uma 

pedagogia centrada no aluno e de um sistema de assistência 

pastoral aos mesmos; eram cooperativos entre si e tendiam a 

desenvolver parcerias com os colegas; defendiam as iniciativas 

anti-sexistas, anti-racistas e multiculturais, inclusive a exclusão 

de literaturas com conteúdos racistas e sexistas do currículo e 

das bibliotecas; desenvolviam relações mais próximas com os/as 

alunos/as. Nesta categoria foram registrados vinte e cinco por 

cento dos professores da escola. 

•••• Novos empresários: enfatizavam o status profissional; partiam de 

uma visão de gerenciamento das responsabilidades docentes e 

eram a favor da implementação de um sistema de avaliação dos 

professores; adotavam uma pedagogia pragmática, 

caracterizada pelo uso de diferentes práticas pedagógicas, 

inclusive algumas mais conservadoras e outras mais 

progressitas; apóiavam os projetos de expansão dos 

departamentos e a criação de novos cursos; eram a favor da 
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adoção de estratégias de marketing; partilhavam a concepção de 

educação como mercadoria; defendiam o uso de tecnologias 

educacionais mais modernas; concebiam os estudantes como 

clientes; faziam uso de uma linguagem “politicamente correta” e 

enfatizavam a igualdade de oportunidades para estudantes 

negros/as e do sexo feminino; apoiavam as inovações 

curriculares, principalmente a criação dos cursos 

profissionalizantes. Cinqüenta por cento dos professores foram 

classificados nesta categoria. 

Para o autor, os regimes de gênero de uma escola não são 

permanentes, são condições provisórias que mudam ao longo do tempo, 

mas que exercem sempre grande influência sobre as masculinidades e 

feminilidades de docentes e estudantes. Quando um setor profissional está 

em transição, como no caso desta escola, novas identidades de gênero são 

experienciadas tanto por professores e professoras, quanto por alunos e 

alunas. 

Ao analisar as entrevistas dos professores, Mac an Ghaill (1994) 

percebeu que os mais conservadores (classificados na categoria 

“profissionais”) ao falarem sobre suas identidades, remetiam-se a época em 

que eram alunos, à profissão de seus pais, à divisão sexual do trabalho na 

casa de seus familiares, a suas experiências no exército e na prática de 

esportes competitivos. Um aspecto dominante presente em suas narrativas 

era a ênfase na nacionalidade inglesa e a admiração pelo governo de 

Thatcher. Segundo o autor, estes elementos mnemônicos eram usados para 

afirmar que “os garotos sabiam claramente o lugar que ocupavam na 

sociedade”. Apesar, de estes professores enfatizarem tais aspectos em suas 

falas, no dia-a-dia, engajavam-se em atividades cooperativistas com outros 

docentes, principalmente, com os “antigos coletivistas”. Despendiam muito 

tempo de suas vidas na organização de atividades escolares e no 

planejamento de estratégias pedagógicas mais progressistas. 

Os “antigos coletivistas” remeteram-se à época em que constituíam 

um grupo dominante na escola para falar de suas identidades na atualidade. 

Comparavam-se com o grupo dos “novos empresários”, ressaltando as 

diferenças entre os mesmos para se auto-definirem. De acordo com o autor, 
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esse grupo de professores aparentava estar vivenciando uma “crise de 

masculinidade”, um deslocamento, como conseqüência da emergência e 

fortalecimento do grupo dos “novos empresários”. Eles se percebiam com 

menos status e responsabilidade e diziam que os “novos empresários” eram 

agentes do controle de qualidade. Suas representações de masculinidades 

estavam ligadas à idéia de coletividade e ancoradas em referenciais políticos 

socialistas. Apesar de eles participarem de uma corrente educacional que 

combatia a opressão e defendia a igualdade de oportunidades, não tinham 

consciência do papel desempenhado por eles no regime de gênero 

compartilhado na escola, dos privilégios que gozavam por serem homens, 

brancos e de classe média. “A maioria deles representava a si mesmo como 

“bons garotos” operando dentro de uma sociedade sexista.” (MAC AN 

GHAILL, 1994, p. 29) 

A categoria “novos empresários” era o modelo emergente dominante 

de masculinidade. Este modelo enfatizava a vocação, a gestão, o 

instrumentalismo e o individualismo. Os docentes assim classificados se 

auto-representavam como os professores ideais. Segundo o autor, eles 

foram os que mais se beneficiaram – financeiramente e politicamente – com 

as mudanças ocorridas no sistema educacional da escola. 

Para o autor os dados sugerem que a construção de masculinidades 

no contexto escolar não acontece por meio da imposição de um padrão, mas 

através de um complexo jogo de lutas, de negociações de significados e de 

construção de alianças estratégicas. Este jogo envolve contradições e 

fissuras. Mac an Ghaill (ibidem) ressalta que durante a realização da 

pesquisa, por exemplo, um grupo de professoras começou a questionar a 

masculinização das funções administrativas da escola. No entanto, em 

paralelo a esta contestação, verificou-se o retorno da divisão de trabalho 

baseada na idéia de que existem funções tipicamente masculinas – como 

contador, coordenador de área e chefe do setor de tecnologia da informação 

– e funções tipicamente femininas – como as de aconselhamento e 

orientação vocacional. 

A microcultura dos professores desta escola era marcada por 

diferentes e contraditórias masculinidades, por crises identitárias decorrentes 

de transformações sociais e, principalmente, das mudanças ocorridas na 
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política educacional. No entanto, ao analisar as entrevistas realizadas com 

estudantes – tanto do sexo feminino, quanto do masculino – o autor 

observou que a escola de forma geral tomava a heterossexualidade como 

norma e desenvolvia uma série de mecanismos homofóbicos para a 

regulação social da sexualidade dos/das alunos/as. Um dos primeiros 

aspectos que chamou atenção do pesquisador foi quando o mesmo solicitou 

autorização da escola para entrevistar alguns alunos sobre o tema 

masculinidade e foi informado que não havia gays na instituição e que 

discutir homossexualidade não era apropriado para os/as estudantes. 

Durante as entrevistas com os alunos vários revelaram que eram gays, mas 

solicitaram total sigilo e disseram que não mostravam publicamente suas 

identidades porque a escola era homofóbica. 

De fato, ao longo das entrevistas com os professores, o pesquisador 

percebeu uma grande resistência dos mesmos em serem entrevistados. A 

maioria dizia que uma pesquisa nessa área servia para criticar a 

masculinidade e incentivar a homossexualidade. Ou seja, eles partiam do 

pressuposto que masculinidade era o mesmo que masculinidade 

heterossexual. Também foi percebido que os poucos materiais escolares 

que faziam referência à sexualidade, tratavam o tema relacionando-o 

apenas à heterossexualidade, à procriação e à distinção entre papéis 

masculinos e femininos. Os professores afirmaram que não era relevante 

incluir a discussão sobre homossexualidade no currículo escolar; 

apresentaram concepções essencialistas sobre o assunto, dizendo, 

inclusive, que as pessoas já nascem homossexuais; e usaram descrições do 

tipo: garotos afeminados, machos dominados pela mãe, práticas sexuais 

predatórias, doença psicológica e comportamentos doentios, para se 

referirem a adolescentes gays. A maioria percebia a homossexualidade 

como um comportamento “desviante” e nenhum se sentia preparado para 

aconselhar um aluno gay ou uma aluna lésbica. Segundo o autor: 

 

Os estudantes crescem numa sociedade onde não há imagens 
positivas de pessoas gays e lésbicas. Não há conhecimento da 
história das conquistas de gays e lésbicas [...] quando textos 
escritos por gays e lésbicas foram lidos na sala de aula, nenhuma 
referência foi feita à orientação sexual dos autores. De fato, 
raramente a homossexualidade foi discutida nas lições e, nas 
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poucas ocasiões quando ela foi introduzida, ela foi apresentada 
num contexto negativo, mais recentemente em relação a AIDS 
[...] Desta perspectiva, a heterossexualidade foi apresentada 
como natural, normal e universal simplesmente porque não há 
formas alternativas de existência. (MAC AN GHAILL, 1994, p. 
161) 
 

O silêncio sobre as diversas formas de sexualidade provoca 

naqueles que sentem desejos diferentes da norma heterossexual o 

isolamento, a confusão e a marginalização. A heteronormatividade, como 

destaca Louro (2001b), vem sempre acompanhada pela rejeição declarada à 

homossexualidade e, na maioria das vezes, pelo consentimento e incentivo 

a práticas escolares homofóbicas – piadinhas, desprezo, constrangimentos. 

Quando, em algumas ocasiões, um aluno/a ou professor/a expressa uma 

atitude diferente da norma estabelecida, se torna alvo de maior vigilância, de 

perseguição79 ou, como salientam Epstein e Johnson (1998), se transforma 

num mito, sendo alvo da projeção da sexualidade reprimida na escola. 

A despeito de toda hostilidade verificada no ambiente escolar, Mac 

an Ghaill (1994) destaca algumas experiências positivas vivenciadas por 

alunos gays. Alguns estudantes disseram que “estar fora da norma” 

favorecia o desenvolvimento do senso crítico, permitia que eles não 

compartilhassem determinados comportamentos nocivos – como por 

exemplo, a agressividade, a competição, a não expressão de afetividade – 

incentivados entre as pessoas do sexo masculino. Também, favorecia o 

desenvolvimento de relações de amizade com as meninas, porque eles não 

se sentiam “obrigados” a tratá-las como objeto de prazer. 

Britzman (2001) numa reflexão sobre currículo e sexualidade 

ressalta que a estrutura escolar tem impedido uma abordagem ética e 

cuidadosa da sexualidade na educação. 

 

A cultura da escola faz com que respostas estáveis sejam 
esperadas e que o ensino de fatos seja mais importante do que a 
compreensão de questões íntimas. Além disso, nessa cultura, 
modos autoritários de interação social impedem a possibilidade 

                                                 
79 Um caso recente de perseguição no ambiente escolar por causa da orientação sexual foi retratado no Programa 
“Fantástico” da TV Globo. Aconteceu no Brasil, na cidade de Campo Grande e envolveu duas professoras da rede 
pública de ensino. Segundo a reportagem, as professoras se conheceram e começaram a namorar quando 
trabalhavam em escolas na zona rural do município. Mantinham a relação em sigilo, porém, contaram a uma amiga 
mais próxima. Esta “amiga” contou a outras pessoas e a notícia chegou à secretaria de educação do município 
que, diante da informação, resolveu rescindir o contrato de uma das professoras e colocar a outra à disposição. A 
direção da escola solicitou que elas se afastassem da instituição e não permitiu que as mesmas recolhessem seus 
objetos pessoais ou se despedissem dos/as alunos/as. 
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de novas questões e não estimulam o desenvolvimento de uma 
curiosidade que possa levar professores e estudantes a direções 
que poderiam se mostrar surpreendentes. Tudo isso faz com que 
as questões da sexualidade sejam relegadas ao espaço das 
respostas certas ou erradas. (BRITZMAN, 2001, p. 85-86) 
 

Recorrendo a um referencial psicanalítico, a autora afirma que a 

educação tem funcionado como um superego80, tentando instalar a culpa 

todas as vezes que se pensa a sexualidade como forma de prazer. Na 

escola, diz ela, a sexualidade está sempre atrelada a discursos de pânico 

moral, de eugenismo e de higiene social. Como alternativa para esta 

situação, propõe que sejam desenvolvidos currículos e práticas pedagógicas 

que concebam a sexualidade em movimento, como algo que se opõe às 

fronteiras, que não segue às regras da cultura. Somente desta forma seria 

possível desenvolver a curiosidade, o desejo de aprender. Tais currículos e 

práticas pedagógicas se caracterizariam 

 

Por sua recusa a categorias ordenadas, pelos debates que eles 
permitem, pelas práticas que os tornam possíveis e impossíveis e 
é precisamente essa dinâmica que a educação nega. Nós 
podemos ainda pensar na literatura, na poesia, no cinema, na 
música, nos murais de rua, nas peças de teatro e nos prazeres 
obtidos quando nos apaixonamos por pessoas e por idéias, pois 
nessas perspectivas imaginárias existe uma tolerância pelos 
desvios da vida, um interesse em estudar os inesperados 
movimentos de Eros e de Thanatos. Na literatura, no cinema, na 
arte, na música, a preocupação não está em como estabilizar o 
conhecimento, mas em como explorar suas fissuras, suas 
insuficiências, suas traições e mesmo suas necessárias ilusões. 
Nessas formas de arte, a incerteza pode causar ansiedade e 
medo, mas esses afetos podem ser explorados em todo o seu 
drama, sem sugerir a incompetência da leitora ou do leitor. 
(BRITZMAN, 2001, p. 108) 
 

Este tipo de projeto, segundo a autora, exige professores/as críticos 

em relação aos posicionamentos de suas escolas, profissionais interessados 

em fazer com que os conteúdos pedagógicos interfiram na curiosidade 

dos/as alunos/as e promovam o desenvolvimento de relações mais 

igualitárias no ambiente escolar. Além disso, demanda educadores que 

tenham coragem de se posicionar politicamente, que tenham consciência 

que sexualidade está relacionada com direitos civis.  
                                                 
80 O conceito de superego, segundo Laplanche e Pontalis (1992), foi apresentado por Freud quando elaborou a 
segunda teoria (segunda tópica) do aparelho psíquico. É uma instância da personalidade que, em interação com o 
ego e o superego, desempenha o papel de juiz, ativando a auto-observação e a consciência moral. Ele representa 
a lei, as tradições da cultura em que o sujeito está inserido e proíbe a sua transgressão. 
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Britzman (1996), também aponta para necessidade de se 

proporcionar conhecimento sobre a sexualidade gay e lésbica durante a 

formação de professores/as e enfatiza que é preciso combater alguns mitos 

relacionados à homossexualidade, entre eles: 1) de que ao falar em 

homossexualidade estamos corrompendo os jovens; 2) de que os/as 

estudantes são muito novos para pensar sobre identidades LGBT; e 3) de 

que a sexualidade faz parte apenas do domínio privado.  

Estudos recentes destacam que a maior visibilidade das 

comunidades LGBT tem colocado novas questões para a escola e diferentes 

discursos sobre a homossexualidade emergem no contexto educacional 

contemporâneo. Da década de 1980 em diante, fatores como o advento da 

AIDS, o fortalecimento dos movimentos LGBT e o crescimento da luta pelos 

direitos humanos, associados a maior veiculação na mídia de filmes, 

novelas, reportagens e publicidades que abordam a temática da 

homossexualidade, começaram a desestabilizar as certezas sobre a 

“naturalidade” da heterossexualidade e promoveram revisões nos discursos 

médicos, psicológicos e jurídicos81. Estes aspectos, como ressalta Louro 

(2003), são profundamente perturbadores para o campo educacional porque 

exigem uma revisão de seus posicionamentos, a construção de novas 

referências e a consciência de que todos nós usamos códigos culturais para 

nos apresentarmos/representarmos diante da sociedade. 

Novena (2004) num estudo sobre a produção e circulação das 

representações sociais da sexualidade na organização escolar identificou 

diferentes e contraditórias representações da homossexualidade entre 

adolescentes de escolas públicas da cidade do Recife. Embora, algumas 

explicações apontassem para homossexualidade como um fenômeno 

normal ou um comportamento da sociedade atual, de forma geral, estas 

representações apareciam vinculadas à tentativa de explicação das causas 

                                                 
81 No Brasil, de acordo com Trevisan (2004), no início de 1985 e sob muita pressão dos movimentos sociais, 
principalmente do Grupo Gay da Bahia, o Conselho Federal de Medicina deixou de classificar o “homossexualismo” 
como “desvio e transtorno sexual” (Código 302.0 da Classificação Internacional de Doenças) e passou a tratá-lo 
como “outras circunstâncias psicossociais” (Código 206.9) juntamente com o desemprego, tensões psicológicas e 
desajustamento social. A Organização Mundial de Saúde eliminou o “homossexualismo” do Cadastro Internacional 
de Doenças em 1993 e o Conselho Federal de Psicologia promulgou a Resolução nº 1 em 1999, proibindo os/as 
psicólogos/as de exercerem “qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas 
homoeróticas” e de “adotar ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados”. 
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da homossexualidade (problemas familiares, doença) e à idéia de 

sexualidade desviante. 

Gama (2004) buscou compreender como professoras do ensino 

fundamental em Recife, com formação em pedagogia, apreendem as 

discussões atuais sobre gênero e educação e articulam esse debate à 

vivência do currículo na escola. A partir de observações em sala de aula e 

entrevistas com professoras recém formadas, a pesquisadora verificou 

algumas lacunas referentes à abordagem do gênero em sala de aula, como: 

a demarcação de espaços femininos e masculinos; a naturalização de 

preconceitos; expectativas diferenciadas em relação aos meninos e às 

meninas e dificuldades das professoras em identificar e em intervir nos 

conflitos entre gêneros. 

Oliveira, B. (2001) num estudo com docentes do ensino fundamental 

de João Pessoa, percebeu que suas representações sociais de sexualidade 

são organizadas em torno de conteúdos afetivos e informativos e que, 

embora os/as mesmos/as reconheçam a importância do tema, preconceitos, 

valores e normas morais norteiam suas representações e os/as deixam 

pouco à vontade para abordar o assunto na escola. 

Tavares (2006) realizou uma pesquisa sobre a visão dos/as 

formandos/as de licenciatura da UFRPE a respeito da homofobia e verificou 

a presença de um discurso de tolerância em relação à diversidade sexual 

entre os/as futuros/as professores/as quando a homossexualidade era 

pensada nas relações da esfera pública – entre colegas, entre alunos, por 

exemplo. No entanto, quando a homossexualidade se aproximava do campo 

privado e de alguma forma ameaçava a representação tradicional de família 

– heterossexual e nuclear – a tolerância se transformava em rejeição e na 

indicação de ações heteronormativas.  

A autora também percebeu que a maioria dos/as formandos/as não 

tinha preparo teórico sobre o tema, muitos, inclusive, não sabiam o 

significado da palavra homofobia. Um fato interessante na pesquisa foi que 

boa parte dos participantes elogiaram a metodologia utilizada – aplicação de 

questionários – ressaltando o fato de não precisarem escrever muito. Por 

outro lado, estava previsto a realização de grupos focais e alguns/algumas 

participantes se comprometeram em integrar tal atividade, porém, no dia 
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combinado, apenas duas estudantes compareceram, o que indica, entre 

outras coisas, a resistência em abordar o tema. Fundamentada em 

discussões da teoria queer, a autora conclui seu trabalho sugerindo que 

sejam desenvolvidas ações pedagógicas visando à dissolução da 

demarcação das identidades sexuais. Tais ações deveriam começar com o 

rompimento do silêncio em relação ao tema homossexualidade nos cursos 

de formação de professores/as e a sua substituição pelo pensamento crítico 

sobre aquilo que está estabelecido como natural. 

Rasmussen (2006) desenvolveu um estudo enfocando o contexto do 

ensino médio em dois países: Austrália e Estados Unidos. A pesquisa teve 

como objetivo identificar os principais discursos sobre sexualidade e 

escolarização produzidos por segmentos LGBT – acadêmicos e não-

acadêmicos – desses países, verificar como esses discursos se manifestam 

no contexto escolar e traçar alternativas para produção de teorias e práticas 

pedagógicas relacionadas à sexualidade. 

A pesquisadora entrevistou dezessete profissionais envolvidos com 

projetos – pesquisas, cursos de formação, elaboração de materiais escritos 

– sobre sexualidade e escolarização numa perspectiva LGBT. A maioria dos 

entrevistados/as tinha pós-graduação, sendo oito australianos/as e nove 

estadunidenses. Também foram coletados e analisados materiais escritos: 

jornais e documentos queers, feministas e pós-estruturalistas; publicações 

produzidas por departamentos de educação, grupos LGBT e organizações 

religiosas desses países. 

A autora percebeu que muitas pesquisas sobre sexualidade e 

escolarização têm como objetivo traçar alternativas para a eliminação da 

homofobia e do heterossexismo nas escolas. Com freqüência, descrevem-se 

histórias de violência e abjeção de estudantes e professores/as no contexto 

escolar. No entanto, segundo Rasmussen (2006), tais trabalhos acabam 

sendo cúmplices no processo de objetificação dessas pessoas. Através da 

análise de um caso publicado num dos principais jornais australianos82 sobre 

um garoto gay que foi agredido na escola por vários estudantes (Tsakalos’s 

store) a autora mostra como o aluno é transformado num objeto de piedade. 

Não se discute a complexidade da história de vida e de escolarização do 
                                                 
82 Sydney Morning Herald (SMH). 
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mesmo, nem que fatores estão presentes na escola transformando-a num 

ambiente hostil e homofóbico.  

A autora também analisou um livro83 usado em cursos de formação 

de professores na Austrália e na Nova Zelândia que discute vários 

processos de opressão no contexto escolar e dedica um capítulo à 

homofobia. Segundo a pesquisadora, esse material também utiliza uma série 

de estratégias discursivas que objetificam os/as estudantes homossexuais: 

ênfase no isolamento dos/as estudantes no contexto educacional, nas suas 

experiências de agressão física e verbal, nas tentativas de suicídio etc. Por 

mais que estes trabalhos tenham a intenção de encorajar práticas não-

homofóbicas, Rasmussen (2006) salienta que eles não questionam as 

relações desiguais de poder e os investimentos efetuados para a 

manutenção dos processos de heteronormalização no ambiente escolar e 

acabam contribuindo para a construção de estereótipos relacionados às 

pessoas homossexuais. A autora sugere que em vez de tais estratégias, 

sejam desenvolvidas atividades que mostrem as diferenças entre os grupos; 

que debatam sobre a criação dos mecanismos de marginalização, de 

sustentação das diferenças e da valorização de identidades particulares. 

Outro tipo de discurso presente no material coletado foi o que 

incentiva alunos/as e professores/as a “saírem do armário”. O principal 

exemplo é o programa conhecido como “Dia Nacional de Sair do Armário” 

(National Coming Out Day), desenvolvido em várias escolas nos Estados 

Unidos. Para a autora, este discurso não leva em consideração como o 

processo de tornar público a orientação sexual envolve aspectos complexos 

relacionados ao contexto étnico, racial, religioso da pessoa e de seus 

familiares e, principalmente, no caso de jovens e adolescentes, ao 

tratamento que vai ser dispensado a eles/elas – estando implicados nesta 

questão sérios problemas de discriminação, preconceito e inclusive a 

manutenção ou não de suporte financeiro para seus estudos e assistência à 

saúde. Na opinião da pesquisadora, melhor seria refletir com os/as alunos/as 

e professores/as sobre as diversas questões pedagógicas, políticas e morais 

envolvidas na construção de identidades de gênero e sexuais e, igualmente, 

no processo de “sair do armário”. O discurso binário “ficar/sair do armário” 
                                                 
83 Understanding Teaching: Curriculum and the Social Context of Schooling (HATTON, 1998).  
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não contribui para a discussão dos processos de produção da exclusão, não 

leva em consideração a natureza interativa e os processos de negociação 

envolvidos na construção de contextos educacionais inclusivos. 

Ramussen (2006) também verificou a produção de discursos 

focalizados nas experiências de professores/as e alunos/as gays e lésbicas. 

Segundo a autora, tais narrativas emergem da formação de fóruns onde 

esses/essas compartilham seu sucesso profissional e acadêmico. As 

publicações84 nessa área destacam as características exemplares desses 

personagens – chamados pela crítica de superprofessores e 

superestudantes – destacando sua competência, perfil psicológico e esforço 

desprendido no trabalho. A idéia presente nesses textos é a de fortalecer a 

inserção de educadores/as e alunos/as gays e lésbicas no ambiente escolar 

e desconstruir imagens negativas sobre mesmos. Para Rasmussen (2006), 

este tipo de material tem sido importante como uma contranarrativa em 

relação aos discursos conservadores e patologizantes emitidos por grupos 

radicais85 e por algumas instituições religiosas86. No entanto, ela ressalta 

que criar uma “iconografia sagrada” de docentes e estudantes gays e 

lésbicas, pode ser perigoso porque não leva em consideração que, como em 

todos os grupos, também há diferenças entre essas pessoas: elas não têm o 

mesmo desempenho acadêmico e profissional, a mesma história de vida, 

não formam um grupo homogêneo. Como em todo contexto sociocultural, as 

contradições também estão entre aqueles e aquelas que constituem as 

culturas LGBT, existem desigualdades – sociais, geracionais, raciais, étnicas 

– entre eles/elas. Há, inclusive, homofobia: raramente se discute nessas 

publicações as experiências de professores/as e alunos/as transexuais, 

travestis, intersex. 

Ramussen (2006) destaca, ainda, alguns discursos que pautados na 

própria teoria queer defendem que a criação de categorias – lésbicas, gays, 

bissexuais, heterossexuais, transgêneros, intersex – são insuficientes para 

explicar as complexas configurações das identidades e rejeitam as 

                                                 
84 Um dos exemplos citados pela autora é o livro “Sócrates, Plato and Guys Like Me” de Rofes (1985). 
85 Louro (2001, p. 29) cita que a expressão pública de grupos LGBT tem acirrado as manifestações anti-gays e anti-
lésbicas e provocado a formação de grupos hiper-masculinos que, inclusive, desenvolvem ações extremamente 
violentas. 
86 Oliveira, G. (2009) desenvolve uma análise detalhada sobre esse aspecto. 
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estratégias de luta pelos direitos civis87 e educacionais88 dos grupos LGBT. 

Para a pesquisadora, que também se fundamenta na teoria queer e 

compartilha as críticas sobre o uso de categorias, os trabalhos nesse campo 

não podem deixar de levar em consideração que em muitos contextos, os 

direitos humanos não são respeitados e, portanto, é necessário que sejam 

aplicadas estratégias políticas e jurídicas que garantam os direitos das 

pessoas LGBT. 

De acordo com a autora (ibidem), o trabalho educacional pautado na 

teoria queer – seja de ensino, pesquisa ou planejamento – deve questionar 

por que o conhecimento é sexualizado e racializado; como se dá o processo 

de subjetivação de estudantes e docentes em contextos escolares; por que a 

escola valoriza algumas identidades e outras não; quais discursos sobre 

sexualidade e educação são permitidos, onde são e por que são; quais não 

são, onde não são e por que não são.  

Ao discutir sobre práticas educativas comprometidas com essa 

perspectiva, Louro (2004) afirma: 

Uma pedagogia e um currículo queer estariam voltados para o 
processo de produção das diferenças e trabalhariam, 
centralmente, com a instabilidade e a precariedade de todas as 
identidades. Ao colocarem em discussão a forma como o outro é 
constituído, levariam a questionar as estreitas relações do eu com 
o outro. A diferença deixaria de estar lá fora, do outro lado, alheia 
ao sujeito, e seria compreendida como indispensável para a 
existência do próprio sujeito: ela estaria dentro, integrando e 
constituindo o eu. (p. 48) 

 

Tais práticas precisam levar em consideração que o corpo, o prazer 

e o desejo são elementos que fazem parte do processo de ensino e de 

aprendizagem; devem questionar as estratégias heteronormativas e 

desconstruir os processos de estigmatização e marginalização dos sujeitos 

vistos como diferentes. 

Após caminharmos pela história das teorias de gênero, refletirmos 

sobre as contribuições da perspectiva queer, dos estudos culturais e da 

teoria pós-estruturalista para a educação, percebemos que por meio de 

continuidades, descontinuidades, deslocamentos, rupturas, os discursos 

                                                 
87 Segundo a autora, o artigo de Stein e Plummer (1996) apresenta argumentos nesta direção. 
88 Quinlivan e Town (1999) criticam os trabalhos sobre escolarização e sexualidade que propõem o 
desenvolvimento de contextos educacionais que levem em consideração os direitos de alunos e alunas LGBT. 
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pela diversidade sexual são tecidos; saberes são instituídos; identidades 

sexuais, de gênero, classe, nacionalidade, religiosidade são constituídas; 

sujeitos são incluídos, excluídos, marginalizados.  

Chama a atenção, quando olhamos para a realidade educacional de 

países como os Estado Unidos, a Inglaterra e a Austrália – onde o sistema 

educacional, os movimentos sociais e o campo acadêmico vêm discutindo 

há várias décadas a questão da diversidade sexual na escola – a 

heterogeneidade dos discursos, a complexidade das discussões, as 

diferentes e contraditórias práticas pedagógicas postas em ação. Com este 

mesmo espírito, quando olhamos para a conjuntura da educação brasileira 

percebemos o seu estado gestacional em relação a este debate, porém, não 

menos contraditório e heterogêneo. 

Como ressaltamos na introdução, o nosso país, ainda que 

lentamente, está implantando uma política educacional pela diversidade 

sexual e de combate à homofobia na escola, através de materiais 

audiovisuais, documentos e financiamento de cursos de formação de 

professores, discursos pedagógicos oficiais são produzidos e circulam no 

contexto escolar. É importante, portanto, conhecermos esses discursos. 

Sabermos quem está autorizado a produzi-los, veiculá-los, em que contextos 

são elaborados, como os/as educadores/as estão se apropriando dos 

mesmos e articulando-os no campo escolar. É isto que nos propomos a 

fazer na segunda parte desta tese. 
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Capítulo 4 

 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO  

 
 

Seu olhar vagueia e esquadrinha os espaços e o que 
ele observa pode ser, em muitos aspectos, bastante 
próximo e bastante diferente daquilo que ele já 

havia imaginado sobre essa casa e sobre as relações 
vividas nela. Sua postura, no entanto, é de 

apreender, traduzir e se posicionar diante e dentro 
dessas semelhanças e diferenças e, por isso, ele está 

muito mais atento e mais disponível para 
(re)conhecer e registrar detalhes e nuanças ...  

(MEYER e SOARES, 2005, p. 34) 

 
 
 

Como colocado nos capítulos anteriores, esta pesquisa apóia-se na 

perspectiva pós-crítica da educação e, especialmente, nos pressupostos 

teóricos-metodológicos da teoria do discurso de Laclau e Mouffe (2001). Tais 

referenciais rejeitam a idéia de ciência como um aparelho de representação 

de mundo e afirmam que única realidade a que se pode ter acesso é a 

discursiva, já atravessada por sentidos em disputa e localizada em um 

campo de relações dinâmicas. Não há um lugar privilegiado a partir do qual 

se pode olhar o mundo, somos parte dele, da sociedade, estamos 

implicados na sua história e como pesquisadores/as precisamos ficar 

atentos a aos seus diversos recortes – políticos, econômicos, étnicos, 

culturais, religiosos, de gênero. Não existe conhecimento neutro, isento de 

condicionantes sociais, políticos, históricos.  
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Neste capítulo apresentamos o delineamento metodológico do 

estudo. Iniciamos com uma breve discussão sobre a pesquisa na educação 

e sua articulação com a teoria pós-estruturalista, em seguida, descrevemos 

os corpora, as etapas de sua constituição e o referencial analítico adotado.  

 

4.1. A PESQUISA EM EDUCAÇÃO : UMA PROPOSTA PÓS-ESTRUTURALISTA  

 

A pesquisa educacional, no Brasil, tem passado por diversas 

transformações em relação ao seu enfoque temático, teórico e metodológico. 

Segundo Gatti (2001), antes da década de 1950, predominaram estudos 

com temáticas psicopedagógicas. Posteriormente, a atenção recaiu nas 

relações entre educação e sociedade. Nos anos 1960, período em que se 

instalou o governo militar no país, defendeu-se a idéia de educação como 

investimento e as pesquisas se voltaram para o desenvolvimento da 

educação profissional e de técnicas de ensino programado.  

A década de 1970 é marcada pela ampliação das temáticas de 

pesquisa e pelo aprimoramento metodológico. São usados métodos 

quantitativos avançados de análise de dados (com grande apego ao 

experimentalismo) e no final desse período, verifica-se o surgimento de 

posturas teórico-metodológicas críticas a esse tipo de pesquisa: a teoria do 

conflito e as metodologias da pesquisa-ação. Nos anos de 1980, a maioria 

das teses de doutorado e dissertações de mestrado teve inspiração 

marxista. Foi a época de expansão do ensino superior no país. Na década 

de 1990, houve um investimento na formação avançada de docentes no 

exterior e, com o retorno dos mesmos, ampliaram-se as temáticas e 

metodologias de pesquisa, acompanhadas de uma série de críticas aos 

métodos tradicionais, especialmente aqueles de caráter mais quantitativo. 

Neste período, segundo Gatti (2001), também, consolidaram-se grupos de 

pesquisa em áreas específicas da educação.  

A ampliação de temáticas e o debate sobre métodos de pesquisa 

geraram crises, alguns estudos89 passaram a ser marcados por 

psicologismos, sociologismos e, algumas vezes, pela superficialidade 

                                                 
89 Maiores detalhes sobre esse processo podem ser encontrados em Gatti (2001), Alves-
Mazzotti (2001) e André (2001). 
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teórica, preocupados apenas com a aplicabilidade imediata e direta de suas 

conclusões. Dentro desse mesmo contexto expande-se o uso da pesquisa 

qualitativa. Consistentes discussões e debates sobre posicionamentos 

epistemológicos e metodológicos surgiram em diferentes espaços 

institucionais – revistas científicas, congressos, simpósios, salas de aula – 

que contribuíram para o aprofundamento do tema e o aperfeiçoamento das 

metodologias de pesquisa. Porém, também foram verificadas fragilidades 

nesses processos de mudança: 

 

Observamos que, de pesquisas extremamente instrumentalizadas 
e de medidas aparentemente bem definidas, utilizando-se 
modelos estatísticos mais ou menos sofisticados, saltamos para o 
lado oposto, e passamos a fazer a critica acirrada à inoperância 
desse modelo. Mas, devemos reconhecer que se caiu no absoluto 
de uma crítica que nem sempre explicou seus princípios e se 
deteve no discurso, na maioria das vezes, vago, porque pouco 
fundamentado em conhecimentos consistentes sobre o outro 
modelo, no caso o quantitativo, e, também porque não ousar dizer, 
sobre as alternativas apresentadas como solução, do tipo 
panacéia, para a pesquisa em educação. (GATTI, 2001, p. 74) 
 

Houve uma tendência, por parte de alguns grupos, de demarcar 

territórios, criando um clima competitivo, caracterizado pelo uso de jargões, 

por discussões dicotômicas em torno do tema quantidade versus qualidade, 

sem uma análise mais profunda de seus significados. Por outro lado, 

importantes revisões dos parâmetros científicos educacionais foram 

elaboradas a partir do questionamento sobre a neutralidade do/a 

pesquisador/a, a soberania de alguns métodos de pesquisa e a real 

possibilidade e necessidade das generalizações. Exigiu-se do/a 

pesquisador/a um posicionamento crítico sobre a realidade, um 

envolvimento historicizado com o objeto de pesquisa, a compreensão das 

condições sociais que envolvem a produção do fenômeno estudado.   

Para Melucci (2005) as práticas qualitativas proporcionaram uma 

redefinição do campo da pesquisa social e contribuíram para superação dos 

dualismos sujeito/objeto, realidade/interpretação, fatos/interpretação, 

heranças da modernidade. A centralidade na linguagem e a idéia de que ela 

está sempre relacionada a culturas, tempos e contextos específicos gerou a 

consciência “de que não se trata de produzir conhecimentos absolutos, mas 

interpretações plausíveis” (p.33). Não existe um método superior, universal e 
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a explicação não corresponde a verificação/confirmação de hipóteses, “se 

apresenta como a construção de textos que dizem respeito a fatos 

socialmente construídos” (p. 34) através de jogos de linguagem, dos quais 

participam as próprias interpretações da ciências humanas e sociais, os 

sujeitos e o/a pesquisador/a90.  

Esta visão, apoiada nas tradições da fenomenologia e da 

hermenêutica, tem, por outro lado, levado alguns teóricos a afirmarem que 

os cientistas só podem trabalhar com interpretações e não com explicações, 

que tais interpretações são diretamente localizadas nos fenômenos 

estudados e que o/a pesquisador/a é aquele que traduz os sentidos 

produzidos no interior de um sistema de relações para uma linguagem 

científica. Glynos e Howarth (2007), diferentemente, propõem a idéia de 

racionalidade retrodutiva como uma alternativa para produzir e validar 

explicações nas ciências sociais. Enquanto a hermenêutica assume uma 

visão excessivamente “contextualista” e a lógica positivista enfatiza um 

processo exaustivo de testagem da hipótese, a racionalidade retrodutiva 

 

[...] propõe em vez disto uma lógica global de investigação que 
consiste em três momentos interligados: a problematização dos 
fenômenos empíricos; a explicação retrodutiva destes 
fenômenos; e a persuasão das – e a intervenção nas – 
comunidades relevantes e práticas de especialistas e autores 
leigos. (GLYNOS e HOWARTH, 2007, p. 19, grifos dos autores) 
 

O momento de problematização dos fenômenos empíricos é 

apresentado pelos autores para contrapor a concepção de metodologia 

como uma mera aplicação de técnicas. Propõe-se que a pesquisa seja 

dirigida pelo problema (problem-driven research) e que as técnicas de 

análise sejam escolhidas e (re)inventadas a partir da problematização. 

Problematizar, neste sentido, é compreender como o fenômeno se 

apresenta no presente, como foi construído e estudado ao longo da história, 

que soluções lhe foram apresentadas.  

A problematização inicia-se com o levantamento de conceitos, de 

dados empíricos, das auto-interpretações dos participantes sobre o 

fenômeno, com o objetivo de torná-lo mais inteligível, de organizar as 

                                                 
90 Maiores detalhes sobre essa perspectiva podem ser encontrados em Santos (1989). 
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informações e aprofundar a compreensão sobre o mesmo. Esse processo é 

complexo e, segundo Howarth (2005), envolve o movimento – de idas e 

vindas – entre o fenômeno investigado e as explicações existentes sobre 

ele, inclusive a identificação das circunstâncias políticas em que tais teorias 

emergiram. Ao observarmos o quadro “Retrato Pós-positivista das Ciências 

Sociais” (Figura 01), proposto por Glynos e Howarth (2007), este movimento 

fica mais claro. Percebemos que o contexto da descoberta e o da 

justificação estão interligados e são mediados por um ciclo retrodutivo. 

 

Figura 01 – Dois retratos de ciências sociais 
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O segundo momento, o da explicação retrodutiva e construção da 

teoria, consiste na explanação das condições que tornam possível o 

fenômeno. Porém, esta explicação não parte da refutação ou confirmação de 

uma hipótese previamente formulada – predição – nem pressupõe a 

formulação de leis gerais e universais sobre o fenômeno – generalização. A 

idéia de lei causal ou universal do positivismo clássico é incoerente com a 

concepção de sujeito e realidade social constituídos no discurso e 

atravessados por significados que são negociados em um campo relacional. 

A fase da “explicação retrodutiva e construção da teoria” se dá através de 
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Fonte: GLYNOS e HOWARTH, 2007, p. 33 
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“ciclos retrodutivos” sucessivos (ver figura 1), onde a hipótese é elaborada e 

(re)elaborada a partir do aprofundamento do conhecimento sobre o 

fenômeno.  

Este aprofundamento envolve a explicação das lógicas sociais, 

políticas e fantasmáticas de formação, sustentação e transformação do 

fenômeno. Para Glynos e Howarth (2007), a explicação das lógicas sociais 

visa à descrição das regras e práticas sociais que sustentam determinada 

identidade ou discurso. Permite que o/a pesquisador recupere o significado e 

a função de uma determinada prática social. Com a elucidação das lógicas 

políticas é possível explorar como as práticas sociais foram instituídas, 

contestadas, defendidas e (re)significadas. Isto exige que se leve em 

consideração a relação entre a lógica da diferença e da equivalência.  

Como discutimos no capítulo 1, para Laclau e Mouffe (2001) todo 

discurso está inserido num campo de disputa, de lutas hegemônicas. Nós 

sempre vamos nos deparar com a impossibilidade e a necessidade da 

totalidade. Apesar de o discurso ser contingencial, há fixações parciais de 

significado, porque sem o mínimo de fechamento é impossível o processo de 

significação e formação de identidade. Portanto, explicar as lógicas políticas 

é  

investigar o modo no qual os traços da contingência radical 
associados com a instituição original das práticas e regimes 
podem, em certas circunstâncias, ser reativados pelos sujeitos 
possibilitando a eles, assim, construir novos sentidos, práticas e 
identidades. (GLYNOS e HOWARTH, 2007, p. 133-134) 

 

Ao investigar as lógicas políticas o/a pesquisador/a pode verificar 

como os atores estão lidando com as estruturas sociais existentes, se estão 

engajados na transformação dessas estruturas ou na neutralização dos 

processos de transformação. A explicação das lógicas fantasmáticas, diz 

respeito à compreensão do papel da fantasia no contexto de mudança 

social. Fundamentados na teoria de Lacan, os autores destacam que toda 

realidade política e social envolve uma construção simbólica produzida 

através de metáforas e metonímias que estão articuladas em torno de 

significantes mestres e estes dependem da fantasia para se constituírem. 

Em todo contexto social são compartilhadas fantasias sobre o que a 

mudança pode causar, dessa forma, explicar a lógica fantasmática contribui 
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para a compreensão do processo de resistência à mudança nas práticas 

sociais e para verificar a velocidade e direção da mudança quando ela está 

acontecendo (p. 145). 

O último momento da investigação consiste na persuasão e 

intervenção. Para entendê-lo precisamos compreender o que Glynos e 

Howarth (2007) chama de contexto de justificação. No modelo positivista, o 

contexto de justificação envolve o teste da hipótese, a confirmação de sua 

validade através do cumprimento de uma série de critérios como o da 

evidência e da consistência. No modelo pós-positivista, a concepção de 

teste é elástica e consiste em práticas de persuasão e intervenções teórico-

críticas que englobam tanto os agentes estudados quanto especialistas da 

comunidade acadêmica. É o momento de articulação entre as três etapas da 

investigação: a problematização, a explicação retrodutiva e a intervenção e 

persuasão porque envolve estratégias retóricas e argumentativas para 

mostrar a validade e pertinência da investigação, num contexto dialógico. É 

importante salientar que a persuasão possui duas propriedades: é 

instrumental, porque tem a intenção de convencer o outro – comunidade 

científica e agentes sociais – e é constitutiva, pois gera a revisão dos 

pressupostos e da explicação. O contexto de justificação, portanto, exige um 

engajamento crítico, teórico, político e ético. 

Com base nesse modelo de investigação, a construção e análise 

dos dados empíricos desta pesquisa visaram compreender como os 

discursos pela diversidade sexual produzidos pelos órgãos oficiais de 

educação são (re)articulados e (re)significados pelos(as) profissionais da 

rede pública de ensino em Recife. Como citado na introdução, esta proposta 

foi desmembrada em dois objetivos específicos: 1) conhecer os discursos 

pela diversidade sexual produzidos pelos órgãos oficiais de educação e 2) 

analisar os discursos pela diversidade sexual produzidos por profissionais da 

rede pública de ensino de Recife. 

 

4.2. A DEFINIÇÃO DOS CORPORA 

 

Adotamos como estratégia para constituição dos dados, o que Bauer 

& Aarts (2002) propõem para a pesquisa qualitativa: a construção de um 
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corpus através da seleção de um espectro de texto relacionado aos objetivos 

do estudo. São três os critérios que estes autores apresentam para 

estruturação de um corpus: relevância, homogeneidade e sincronicidade.  

Do ponto de vista do primeiro critério, sugere-se que os assuntos 

sejam teoricamente relevantes e que os materiais de um corpus se 

concentrem em torno de um tema específico. De acordo com o critério da 

homogeneidade, recomenda-se que não se misture materiais diferentes – 

entrevistas individuais, entrevistas em grupo – no mesmo corpus. Também, 

aconselha-se o respeito à sicronicidade dos dados: cada corpus deve 

englobar dados de fenômenos sociais que ocorreram dentro de um mesmo 

período histórico. 

Para contemplar o primeiro objetivo específico, foram construídos 

dois corpora de dados. O Corpus I foi composto por fragmentos discursivos 

de documentos ligados ao Ministério da Educação – MEC, à Secretaria de 

Educação do Estado de Pernambuco – SE/PE, à Secretaria de Educação, 

Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife – SEEL/PCR e a 

instituições parceiras desses órgãos sobre a temática diversidade sexual 

e/ou homofobia na escola91.   

De acordo com Lüdke e André (1986), o uso de documentos na 

pesquisa educacional apresenta uma série de vantagens: constituem uma 

fonte razoavelmente estável, que pode ser consultada várias vezes; por 

serem elaborados em determinado espaço e tempo, fornecem informações 

sobre seu contexto de produção; são fonte não-reativa, permitindo o acesso 

a informações, quando limitações de tempo e deslocamento impedem a 

interação direta com os informantes e, geralmente, têm custo baixo. As 

autoras consideram documentos todo material escrito, seja do tipo oficial 

(decreto, parecer, regulamentos), técnico (relatório, projetos), instrucional 

(filme, livro, revista, apostila) ou pessoal (carta, diário, autobiografia). 

O Corpus II foi constituído de transcrições de entrevistas do tipo 

abertas (exploratórias) com dirigentes e componentes de órgãos da 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e da Cidade do Recife, 

                                                 
91 Apesar de a tese tratar da construção do discurso pedagógico sobre diversidade sexual, os documentos, cursos 
de formação de professores/as e atividades desenvolvidas nesta área no campo da educação, se referem ao tema 
atrelado à discussão sobre homofobia. Por isto escolhemos diversidade sexual e/ou homofobia como foco temático 
para seleção dos materiais. 
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assim como, com representantes de ONGs e instituições acadêmicas 

parceiras, que desenvolvem projetos e cursos de formação de professores 

sobre a temática diversidade sexual e/ou homofobia na escola. 

A entrevista aberta, segundo Boni e Quaresma (2005), é muito 

usada para fins exploratórios, quando se deseja obter uma visão geral de 

determinado fenômeno ou um maior detalhamento do problema de pesquisa. 

É um tipo de entrevista onde o/a pesquisador/a não segue um roteiro de 

perguntas pré-determinado, porém introduz tópicos (ver Apêndice A) e 

permite que o/a entrevistado/a fale livremente sobre o assunto. Tenta-se 

estabelecer um contexto de conversação informal, deixando o/a 

entrevistado/a o mais à vontade possível. No nosso caso, este tipo de 

entrevista teve como objetivo conhecer as ações que estão sendo 

desenvolvidas no campo da educação escolar pública em Recife sobre 

diversidade sexual e/ou homofobia na escola; saber quem são os/as 

profissionais e instituições envolvidos/as neste trabalho e ter acesso aos 

discursos produzidos por estas instituições. 

Foram realizadas sete entrevistas deste tipo com as seguintes 

pessoas:  

� Um/a representante da Gerência de Políticas de Educação em 

Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania – GEDH da 

Secretaria de Educação de Pernambuco; 

� Um/a representante da Gerência de Livre Orientação Sexual 

(GLOS) da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã 

do Recife (SDHSC/PCR). 

� Um/a representante do Grupo de Trabalho de Orientação Sexual 

(GTOS) da Secretaria de Educação do Recife. 

� Um/a representante da ONG “Movimento Gay Leões do Norte” 

que integrava a equipe de coordenação do Projeto “Trabalhar as 

Diferenças é Promover a Educação”, desenvolvido com 

professores da rede de ensino do Estado de Pernambuco; 

� Um/a representante do Núcleo Família, Gênero e Diversidade – 

FAGES/UFPE, que integrava a equipe de coordenação do 

“Curso de Formação em Gênero e Diversidade na Rede Pública 
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de Ensino Médio e Fundamental”, voltado para educadores/as 

do sistema estadual de Pernambuco e municipal de Recife; 

� Um/a representante da ONG “Gestos – soropositividade, 

comunicação e gênero”, que integrou a equipe de coordenação 

do Projeto “Educação não-sexista, anti-racista e não-

homofóbica” desenvolvido com professores/as da rede municipal 

de Recife. 

� Um/a representante da ONG “Instituto Papai”, ligado ao Curso 

de Extensão “A diversidade é legal: ações estruturais pelo fim da 

violência contra gays, lésbicas e transgêneros nos campos da 

educação e da saúde” desenvolvido com professores da rede 

municipal de ensino. 

Levando em consideração o segundo objetivo específico do estudo, 

foi organizado o Corpus III, que se constituiu de transcrições de entrevistas 

individuais, do tipo semi-estruturada, com sete professores/as e quatro 

gestoras da Rede Pública de Ensino da Cidade do Recife e do Estado de 

Pernambuco – abrangendo apenas Recife e região metropolitana.  

Durante a entrevista semi-estruturada (LÜDKE e ANDRÉ, 1986), o/a 

pesquisador/a guia-se por um roteiro pré-determinado de questões, mas não 

precisa seguí-lo rigidamente, tem a liberdade de introduzir novas perguntas, 

fazer adaptações quando for necessário. Deve criar um contexto semelhante 

ao de uma conversação informal e, como na entrevista aberta, deixar o/a 

entrevistado/a falar livremente sobre o que lhe foi perguntado. O roteiro deve 

seguir uma ordem lógica e psicológica. As perguntas devem começar 

abordando assuntos mais simples e, paulatinamente, vai-se introduzindo os 

mais complexos, respeitando a problemática abordada. Em consideração à 

dimensão psicológica, evita-se colocar, no início da entrevista, questões que 

exigem maior envolvimento pessoal ou que tratem de temas delicados, 

porque podem gerar mecanismos de resistência e interferir no andamento do 

encontro. Selltiz, Jahode, Deutsch e Cook (1987) salientam que na 

entrevista semi-estruturada podemos fazer uso de recursos visuais como 

cartões, frases, fotografias para abordar temas mais polêmicos, deixando o/a 

entrevistado/a mais à vontade para falar sobre o assunto. Esta técnica pode 
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acionar mecanismos de projeção92, possibilitando que o/a entrevistado/a 

diante de estímulos pouco estruturados ou ambíguos interprete o 

objeto/situação a partir de seus desejos, medos, dúvidas, crenças e 

preconceitos.  

O roteiro de entrevista planejado para constituição do corpus III, 

seguiu estas sugestões. Como podem ser verificadas no apêndice B, as 

questões iniciais (da 1 a 12) são mais objetivas e solicitam informações 

sóciodemográficos do/a entrevistado/a. Começar a entrevista tratando desse 

assunto permitiu que a entrevistadora e o/a entrevistado/a fossem se 

conhecendo e criando um clima de confiança. Na questão 13 solicitava-se 

que contasse sobre a sua história escolar (desde a época de aluno/a) e 

como ele/a achava que a questão da sexualidade e da homossexualidade 

vem sendo tratada na escola ao longo deste período. Segundo Jovchelovitch 

e Bauer (2002) contar história é uma forma primária de comunicação 

humana, presente em todas as culturas, que permite às pessoas colocarem 

suas experiências numa seqüência, articulando sentidos e acontecimentos 

da vida individual e social. Optamos por introduzir a temática da diversidade 

sexual através de uma narrativa para possibilitar que o/a narrador/a ficasse 

mais à vontade e escolhesse espontaneamente os aspectos do 

acontecimento que ele/a achasse relevante, de acordo com sua concepção 

de mundo e de educação. 

Na questão 14, relatamos algumas situações para o/a professor/a e 

solicitamos que imaginasse como seria a reação da escola em relação a 

cada uma e como ele/a agiria em tal contexto. Cada situação envolvia um 

aspecto específico relacionado à temática da diversidade sexual na escola: 

homofobia em relação a um aluno gay, relacionamento lésbico entre duas 

alunas, travestilidade, relacionamento homossexual entre professores. Logo 

em seguida, mostramos oito cartões (Apêndice C) contendo imagens93 

também ligadas ao tema: a) bandeira do movimento gay encobrindo duas 

pessoas abraçadas; b) uma travesti; c) capa da revista “Veja” com a cantora 

Ana Carolina dizendo: “sou bi e daí?”; d) três fotos com diferentes arranjos 

                                                 
92 A projeção é um conceito usado na psicanálise para se referir a uma “operação pela qual o sujeito expulsa de si 
e localiza no outro – pessoa ou coisa – qualidades, sentimentos, desejos e mesmo “objetos” que ele desconhece 
ou recusa nele.” (LAPLANCHE e PONTALIS, 1992, p. 374)  
93 Essas imagens foram retiradas da internet e são fotografias ou figuras de uso público veiculadas em revistas e 
jornais virtuais, em matérias jornalísticas sobre o tema em questão. 
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familiares; e) figuras de trabalhos sobre diversidade sexual na escola; f) uma 

estudante usando gravata, dois meninos e duas meninas se beijando; g) 

figuras ligadas à homofobia e ao “bulling” na escola; h) uma foto do 

presidente Lula com a bandeira do movimento gay na mão, duas fotos 

abordando o tema homossexualidade e religião. 

Na questão 15, lemos quatro fragmentos de textos – dois retirados 

de documentos da SECAD/MEC e dois do Relatório Preliminar da 

Conferência Nacional LGBT94 – e pedimos aos/às professores/as que 

dissessem se concordavam ou discordavam com os mesmos, justificando 

suas respostas. As perguntas 16 a 22 eram mais objetivas, visavam obter 

informações sobre o contato que estes/as educadores/as tiveram com o 

tema homossexualidade/diversidade sexual durante a formação inicial e/ou 

em cursos de formação continuada; sobre o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas nas escolas que eles/as trabalham na área de 

sexualidade/diversidade sexual e sobre materiais ou programas que 

eles/elas conhecem que abordam a temática. Estas questões foram 

propositalmente colocadas neste momento por abordar assuntos mais 

simples e, assim, proporcionar ao/à entrevistado/a um “desinvestimento” 

afetivo, prenunciando o fim da entrevista. 

É importante salientar que todas as entrevistas foram gravadas em 

MP3 e transcritas, seguindo as orientações de Marcuschi (2003). Os 

participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e assinaram 

um termo de consentimento (Apêndice D) autorizando sua participação no 

estudo e a gravação da entrevista. 

Acreditamos que a formação dos três corpora atende às 

recomendações citadas: 1) são teoricamente relevantes, porque estão 

diretamente relacionados com o objeto de estudo e com atores sociais do 

campo estudado; 2) são sincrônicos e internamente homogêneos, uma vez 

que cada corpus corresponde a um tipo de dado – documentos 

institucionais, entrevistas exploratórias e entrevistas semi-estruturadas e 3) 

permitem que se trabalhe com uma variedade de estratos. 

 

 
                                                 
94 Os textos foram lidos e mostrados aos participantes sem a citação da fonte. 
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4.3. As etapas de constituição dos corpora 

 

Como temos destacado desde o início do capítulo, o modelo de 

investigação adotado segue um processo cíclico e parte do pressuposto que 

o contexto da descoberta é complexo e envolve a constituição de diversas 

informações sobre o fenômeno. Nesta seção, descreveremos as etapas de 

constituição dos corpora. Deteremos-nos, apenas, na descrição dos contatos 

efetuados, dos documentos coletados, das instituições visitadas e dos/as 

participantes entrevistados/as. Maiores detalhes sobre os projetos, os cursos 

de formação e os discursos produzidos serão analisados nos capítulos 5, 6 e 

7. 

 

4.3.1. Pesquisa documental e entrevistas exploratór ias 

 

 Para a seleção dos documentos que fizeram parte do Corpus I, 

inicialmente, visitamos os sites dos órgãos oficiais de Educação do Estado 

de Pernambuco (Secretaria Estadual de Educação), do Município de Recife 

(Secretaria Municipal de Educação) e do Governo Federal (Ministério da 

Educação) com a intenção de ter uma visão geral destas instituições, seus 

departamentos e identificar que setor/área é responsável por produzir e 

veicular os discursos sobre diversidade sexual; se trabalham em parcerias 

com outros órgãos, instituições ou ONGs; que materiais e documentos têm 

produzido. 

Ao visitar o site do MEC95 verificamos que a “Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD” havia formado 

um grupo de trabalho para debater e implementar o Programa “Brasil Sem 

Homofobia” na área educacional e que programas de formação de 

professores na área de gênero e diversidade sexual estavam em 

desenvolvimento em alguns municípios do país com o apoio financeiro do 

Governo Federal96. Além disso, a referida página citava a existência de 

                                                 
95 O site do MEC pode ser acessado através do endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br 
96 Um desses programas, por exemplo, chama-se “Gênero e Diversidade na Escola”. Teve como objetivo capacitar 
1.200 professores/as de 5ª a 8ª série do ensino fundamental de escolas públicas de Salvador (BA), Dourados (MS), 
Porto Velho (RO), Maringá (PR), Niterói (RJ) e Nova Iguaçu (RJ). Contou com a parceria do MEC, Conselho 
Britânico no Brasil e das secretarias de educação dos respectivos municípios e estados. 
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editais para fomentação de cursos de formação de professores neste 

campo. 

A partir dessas informações iniciais, fizemos contato telefônico com 

um representante da referida secretaria solicitando documentos e materiais 

sobre estes programas, especialmente, sobre ações realizadas em Recife. 

No mesmo dia, a pessoa enviou por e-mail três documentos: 

•••• Cadernos SECAD 4: publicação que engloba informações sobre 

os programas, projetos e atividades da SECAD a partir de julho 

de 2004, quando foi criada. 

•••• Revista “Diferentes Diferenças - educação de qualidade para 

todos”: publicação da SECAD, com diversos artigos sobre as 

políticas educacionais inclusivas da secretaria. 

•••• Programa do evento “Diferentes diferenças: caminhos de uma 

educação de qualidade para todos”: encontro realizado em 

Brasília, em dezembro de 2006, com o objetivo de disseminar a 

agenda de políticas públicas da SECAD. 

No site da Secretaria de Educação de Pernambuco não havia 

referência direta a qualquer gerência ou departamento responsável pelo 

desenvolvimento de políticas educacionais relacionadas à diversidade 

sexual ou à questão da homofobia na escola. No entanto, utilizando a 

ferramenta de busca, encontramos algumas notícias publicadas pela 

Assessoria de Imprensa que faziam referência a ações nessa área 

desenvolvidas pela “Gerência de Políticas de Educação em Direitos 

Humanos, Diversidade e Cidadania – GEDH”. A partir desses dados, 

fizemos contato telefônico com a GEDH e agendamos uma entrevista com 

um representante da mesma. 

A entrevista foi realizada na Sede da Secretaria de Educação de 

Pernambuco – SEDUC/PE. Enquanto aguardava na sala de espera, 

percebemos um cartaz divulgando o “Curso de Formação em Gênero e 

Diversidade na Rede Pública de Ensino Médio e Fundamental”. Durante o 

encontro, o entrevistado informou que este evento estava sendo oferecido 

pelo Núcleo de Família, Gênero e Diversidade – FAGES/UFPE e que 

contava com a participação de vários/as professores/as da rede estadual de 

ensino. Mas enfatizou que o primeiro seminário de formação de 
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educadores/as da Secretaria focando a temática da escola sem homofobia 

tinha sido realizado em julho de 2008 em parceria com a ONG “Movimento 

Gay Leões do Norte”. Esse evento faz parte do Projeto “Trabalhar as 

Diferenças é Promover a Educação” desenvolvido pela ONG, com o apoio 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH. De acordo com o 

entrevistado, a formação envolveu 200 professores/as de vários municípios 

de Pernambuco. A Secretaria de Educação de Pernambuco, através da 

GEDH, forneceu apoio logístico – inclusive a hospedagem dos participantes 

– para realização do encontro, mas a programação, o material didático e 

os/as formadores/as foram definidos pela ONG. Também informou que não 

havia documentos e/ou materiais específicos sobre diversidade sexual e/ou 

homofobia na escola elaborados ou distribuídos pela Secretaria de 

Educação de Pernambuco. Logo em seguida, fizemos contato telefônico 

com o Movimento Gay Leões do Norte e com o FAGES/UFPE e marcamos 

uma entrevista com representantes dos respectivos projetos.  

No FAGES/UFPE, entrevistamos uma das integrantes da 

coordenação do projeto “Curso de Formação em Gênero e Diversidade na 

Rede Pública de Ensino Médio e Fundamental”, que nos deu uma pasta com 

vários materiais fornecidos aos professores no início do curso: folder e 

cartaz de divulgação; programa do curso; apostilas dos módulos; um livro 

chamado Respeitando as Diferenças no Espaço Escolar, da ONG “Gestos”, 

a cartilha “A diversidade é legal! Educação e saúde sem preconceito” e 

vídeo “Medo de que?”, ambos do Instituto Papai. Ao longo do encontro, a 

entrevistada disse que o curso envolveu 180 educadores/as – 

professores/as e gestores/as – tanto da rede de ensino da Prefeitura da 

Cidade do Recife, quanto do Estado de Pernambuco (englobando apenas 

professores de Recife e Caruaru). Perguntamos se ela poderia nos fornecer 

a lista dos/as cursistas para fazermos contato com os/as mesmos/as e 

convidá-los/as para uma entrevista e a mesma nos enviou por e-mail. 

Na ONG “Movimento Gay Leões do Norte”, entrevistamos uma das 

participantes da coordenação do Projeto “Trabalhar as Diferenças é 

Promover a Educação”. No início do encontro, a entrevistada também 

entregou uma pasta contendo o programa do seminário realizado com os 

professores da Rede Estadual de Ensino, uma versão impressa do 



101 

Programa “Brasil Sem Homofobia” e cópias de alguns textos fornecidos aos 

cursistas. Explicou que o Projeto está ligado ao Programa Brasil sem 

Homofobia e que a ONG é um Centro de Referência contra a Homofobia do 

referido programa. O projeto é financiado pela Secretaria Especial de 

Direitos Humano – SEDH do Governo Federal, tem parceria com a 

Secretaria de Educação de Pernambuco, através da GEDH, e com o Núcleo 

de Cidadania Homossexual – NUCH97, da UFPE. Informou que a primeira 

ação foi a realização do Seminário – que tem o mesmo nome do projeto –  e 

que o mesmo envolveu a participação de 200 professores/as da rede 

estadual de ensino e foi realizado em julho de 2008, num Hotel, em Boa 

Viagem, Recife. Perguntamos se ela poderia nos fornecer a lista dos/as 

cursistas e a mesma nos enviou por e-mail, alguns dias após o nosso 

encontro. 

No site da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Cidade do 

Recife – SEEL/PCR não encontramos qualquer link que se referisse a algum 

órgão/departamento responsável por trabalhar a questão da sexualidade 

e/ou da diversidade sexual na escola. No entanto, ao utilizarmos a 

ferramenta de busca, localizamos notícias divulgadas pela assessoria de 

imprensa sobre ações nesta área coordenadas pela Gerência de Livre 

Orientação Sexual (GLOS/PCR), pelo Grupo de Trabalho de Orientação 

Sexual (GTOS), pelo FAGES/UFPE e pelas organizações não-

governamentais: Instituto Papai e Gestos – Soropositividade, Comunicação 

e Gênero. Fizemos contato com todos e agendamos uma entrevista com 

um/a de seus/suas representantes. 

O integrante da GLOS/PCR informou que em virtude de denúncias 

sobre casos de homofobia na escola, a gerência em parceria com o GTOS 

(da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer) tem desenvolvido algumas 

atividades nas escolas e seminários com docentes com o objetivo de discutir 

a temática. Também relatou que o grupo Divas98, há dois anos, desenvolveu 

                                                 
97 O NUCH/UFPE também é um órgão ligado ao Programa Brasil Sem Homofobia da SEDH, da Presidência da 
República. 
98 O “Divas – Instituto em defesa da diversidade afetivo-sexual” é uma entidade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, fundada em Recife no ano de 2003 que, segundo informações disponíveis em seu site 
(http://www.comuniles.org.br//index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=27) tem como missão 
“Contribuir para proteção, promoção, informação, mobilização, organização, representação e defesa da 
emancipação política e afetivo-sexual das mulheres lésbicas e bissexuais”. Apesar de ter realizado diversas ações 
nesta área, segundo os/as entrevistados/as da pesquisa, atualmente, o grupo está desarticulado. Tentamos fazer 
contato com uma de suas fundadoas, mas não tivemos sucesso. 



102 

um trabalho de discussão do tema diversidade sexual com alunos/as de 

algumas escolas municipais, através da exposição de filmes e oficinas. 

Disse que não há documentos elaborados pela Prefeitura nesta área, que 

quando precisam usar qualquer material recorrem aqueles publicados por 

ONGs, como a cartilha do Instituto Papai e os materiais da CORSA99. 

Após o cumprimento de algumas exigências burocráticas da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife, 

conseguimos agendar a entrevista com uma integrante do GTOS. A mesma 

nos disse que o GTOS foi fundado há 12 anos, que a equipe, atualmente, é 

formada por três pessoas e que a proposta é trabalhar com temáticas 

relacionadas à sexualidade humana: gênero, homossexualidade, orientação 

sexual, reprodução, virgindade, primeira vez, DST/AIDS. Trabalham em 

função de solicitações que as escolas fazem através de ofício e, também, 

com um programa desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e da Educação, 

chamado “Saúde e Prevenção nas Escolas”, voltado para a prevenção de 

DST/AIDS. Da mesma forma que o representante da GLOS/PCR, fez 

referência às apresentações teatrais sobre diversidade sexual – trabalho 

desenvolvido pelo instituto “DIVAS” em parceria com a ONG “Loucas de 

Pedra Lilás”100 – realizadas em várias escolas de 3º e 4º ciclos. Relatou, 

igualmente, um trabalho de formação de professores desenvolvido em 

parceria com a “Gestos – soropositividade, comunicação e gênero” e a 

Coordenadoria da Mulher/PCR, que segundo ela envolveu a realização de 

seminários e resultou na publicação do livro “Respeitando as Diferenças no 

Espaço Escolar”. Ainda fez referência ao “Curso de Formação em Gênero e 

Diversidade na Rede Pública de Ensino Médio e Fundamental” desenvolvido 

pelo FAGES/UFPE. Mencionou, também, o projeto desenvolvido pela 

Coordenadoria da Mulher/PCR intitulado “Protagonismo Juvenil: Gênero e 

Sexualidade”, que envolveu a participação das ONGs “Instituto Papai” e 

“Leões do Norte”. Com exceção do livro publicado em parceria com a Gestos 

                                                                                                                                          
 
99 “CORSA – cidadania, orgulho, respeito, solidariedade e amor”  é uma ONG, sediada em São Paulo que trabalha 
com projetos na área de prevenção DST/AIDS e formação docente continuada sobre diversidade sexual na escola. 
Também desenvolve atividades voltadas para famílias homoafetivas. Maiores detalhes podem ser encontrados no 
site: http://corsa.wikidot.com/. 
100 “Loucas de Pedra Lilás” é uma organização não-governamental formada por mulheres, que prove debates e 
reflexões, através de teatro, sobre temáticas relacionadas a educação sexual, reprodutiva, prevenção e combate à 
violência, racismo, fundamentalismo. Mais detalhes sobre o trabalho deste grupo podem ser verificados no site: 
http://www.loucas.org.br/. 
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e a Coordenadoria da Mulher, não havia outros materiais ou documentos na 

área. 

Durante a entrevista com o representante da “Gestos – 

soropositividade, comunicação e gênero”, ele informou os objetivos da ONG 

e descreveu como ocorreu o projeto de formação continuada de 

professores/as da rede municipal de Recife, intitulado “Educação não-

sexista, anti-racista e não-homofóbica”. Indicou a leitura do livro 

“Respeitando as diferenças no espaço escolar” – coletânea de trabalhos 

dos/as professores/as que participaram da referida formação. Ressaltou, 

também, a importância das parcerias estabelecidas na época com o 

“DIVAS”, o “DJUMBAI”101, “Coletivo Mulher Vida”102, “Save the Children”103, a 

Coordenadoria da Mulher e o GTOS/SEEL-PCR.  

No encontro com o representante do Instituto Papai, nos foi dado 

uma pasta contendo folhetos sobre a ONG e suas campanhas, a cartilha “A 

diversidade é legal” e uma cópia da programação de um dos módulos do 

Curso de Extensão “A diversidade é legal” desenvolvido com profissionais da 

saúde e da educação do município de Recife. Também foi fornecida uma 

cópia de dois vídeos “Minha vida de João” e “Medo de que?”. O entrevistado 

falou que o curso de extensão foi desenvolvido em parceria com o Núcleo de 

Pesquisa em Gênero e Masculinidades - GEMA/UFPE, envolveu cerca de 40 

professores/as, foi executado em três módulos, sendo que último ocorreu em 

março de 2008. Disse que atualmente não há projetos na área de educação 

sendo desenvolvidos. 

Após a realização das entrevistas exploratórias e uma análise 

preliminar dos diversos documentos e materiais recebidos, nós delimitamos 

os corpora I e II da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Organização não-governamental que trabalha com questões raciais. 
102 O “Coletivo Mulher Vida” é uma ONG sediada em Olinda, que trabalha com políticas de prevenção e combate à 
violência doméstica, sexual e sexista. Endereço eletrônico: www.coletivomulhervida.org.br 
103 Organização internacional que financia projetos, em diversos países, na área de educação, saúde e assistência 
psicossocial a crianças em situação de vulnerabilidade.  
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Quadro I  – Esboço dos corpora I e II. 

 

CORPUS I CORPUS II 
 
� Fragmentos textuais da Revista “Diferentes 

Diferenças” e do “Cadernos SECAD 4”. 
� Folder e Programa do Seminário “Trabalhar 

as diferenças é promover a educação”. 
� Folder do “Curso de formação em gênero e 

diversidade na rede pública de ensino 
médio e fundamental”. 

� Fragmentos textuais do livro “Respeitando 
as diferenças no Espaço Escolar”  

� Fragmentos textuais da cartilha “A 
diversidade é Legal”. 

� Fragmentos textuais do Projeto “Saúde e 
Prevenção nas escolas – atitudes para 
curtir a vida” 

 
 
 
�  Fragmentos das transcrições das 

entrevistas com representante da 
GEDH/SE-PE; do GTOS/SEEL-PE e das 
ONGs “Leões do Norte” e “Gestos”.  

 

Privilegiamos para constituição dos corpora materiais veiculados nos 

cursos/seminários de formação continuada uma vez que o objetivo geral 

deste trabalho é compreender como o discurso pela diversidade sexual 

produzido pelos órgãos oficiais de educação são (re)articulados e 

(re)significados pelos(as) profissionais da rede pública de ensino em Recife. 

 

4.3.2. Entrevistas semi-estruturadas com professore s/as e gestores/as 

 

O critério para seleção dos/as profissionais da rede de ensino foi que 

tivessem algum contato com o discurso pela diversidade sexual veiculado 

pelos órgãos oficiais de educação em Recife. 

O FAGES/UFPE e o Movimento Gay Leões do Norte forneceram as 

relações dos/as educadores/as inscritos/as em seus cursos de formação e o 

endereço eletrônico dos/as mesmos/as. A partir desta lista de nomes, 

enviamos, por e-mail, uma carta para todos/as os/as inscritos/as que 

trabalhavam em escolas municipais ou estaduais localizadas em Recife e 

região metropolitana (Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Igarassu, 

Camaragibe) apresentando a pesquisa, seus objetivos e convidando-os/as 

para participarem de uma entrevista (em data e horário escolhidos por 

eles/as). Ao todo foram enviados cento e vinte e nove e-mails, sendo oitenta 

e sete para cursistas da rede estadual e quarenta e dois para cursistas da 

rede municipal. Dezoito pessoas responderam colocando-se à disposição 
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para o estudo, refizemos o contato com todas (via e-mail ou telefone), 

porém, por razões pessoais dos/as voluntários/as, só conseguimos realizar a 

entrevista com onze educadores/as assim distribuídos/as: 

Rede Estadual de Ensino: 03 professores e 02 professoras, sendo 

que um participava do Curso do Movimento Gay Leões do Norte e os/as 

demais do Curso do FAGES/UFPE. 

Rede Municipal de Ensino: 02 professoras e 04 gestoras, todas 

cursistas do FAGES/UFPE, com exceção de uma das gestoras que não 

havia feito curso, mas tinha uma professora da escola que era cursista do 

FAGES/UFPE e debatia os materiais do curso com a mesma. 

  

4.4. REFERENCIAL ANALÍTICO  

 

Os corpora foram revisados à luz da teoria do discurso da Escola de 

Essex (LACLAU e MOUFFE, 2001; HOWARTH, 2000; GLYNOS e 

HOWARTH, 2007), com o apoio de técnicas de análise do discurso de 

“tendências francesas”104 (MAINGUENEAU, 1997; CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2006). Como já discutido no capítulo 1, a Escola de Essex 

parte do pressuposto que o discurso é um sistema específico de significados 

e práticas sociais, que constitui as identidades dos sujeitos e dos objetos. 

Esses sistemas são políticos, envolvem o exercício do poder, são 

contingentes e historicamente construídos. Para esta perspectiva todos os 

objetos são discursivos, dependem de um sistema de regras construídos 

socialmente e de diferenças significantes105. Isso não quer dizer que o 

mundo se reduz à linguagem, mas “que nós estamos sempre num mundo de 

práticas e objetos significantes” (HOWARTH, 2000, p. 9). 

A análise do discurso (AD) se refere ao processo empírico de 

análise de materiais discursivos: falas, manifestos, documentos, eventos 

históricos, entrevistas, entre outros. É uma área popular no campo das 

                                                 
104 Termo utilizado por Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 202) em substituição à expressão “Escola Francesa” 
de análise do discurso. Para os autores, a Escola Francesa foi uma corrente predominante nos anos 60 que 
apoiava-se numa teoria do discurso de inspiração psicanalítica e marxista e caracterizava-se por seu projeto 
militante, pela busca da relação entre o ideológico e o lingüístico. A partir dos anos de 1980, essa corrente foi 
sendo substituída por tendências críticas de análise do discurso que enfatizam o estudo das relações de poder. 
105 Howarth (2000, p. 8-9) salienta que um mesmo objeto pode ter significados diversos dependendo do sistema 
classificatório de regras e diferenças. O autor ilustra essa idéia chamando a atenção para o fato que, por exemplo, 
uma floresta pode em determinado contexto ser um objeto de beleza natural, em outro um obstáculo para 
construção de uma estrada e em outro um ecossistema único. 
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ciências humanas e sociais. Gill (2002) estima que exista cerca de cinqüenta 

e sete variedades de técnicas de análise do discurso relacionadas a 

diferentes tradições teóricas. As “tendências francesas” de análise do 

discurso, de acordo com Charaudeau e Maingueneau (2006), possuem cinco 

características em comum: 1) trabalham com corpora restritos e que 

apresentam um interesse histórico; 2) focalizam a função discursiva das 

unidades e suas propriedades como unidades da língua; 3) estão vinculadas 

às teorias da enunciação lingüística; 4) concebem o discurso como 

interdiscurso e 5) abordam a inscrição do sujeito em seu discurso. 

A enunciação é central para análise do discurso. Para Charaudeau e 

Maingueneau (2006) esse conceito envolve tanto uma dimensão lingüística 

quanto discursiva. Do ponto de vista lingüístico, a enunciação é um conjunto 

de atos ou operações constitutivas de um enunciado. Na ótica discursiva, é 

um acontecimento situado em determinado contexto, que envolve fatores 

sociais e psicológicos. Neste sentido, é necessário levar em consideração 

tanto as marcações do discurso – pronomes, adjetivos, advérbios, 

desinências verbais – quanto o contexto no qual o discurso se desenvolve – 

cena de enunciação, gênero de discurso. 

A AD parte do pressuposto que a enunciação é tomada no 

interdiscurso, ou seja, que todo discurso mantém relação explícita ou 

implícita com outros discursos, incorpora e (re)configura elementos pré-

construídos, falas que já foram ditas. Para Maingueneau (1997) o discurso 

está associado a uma memória discursiva, “constituída de formulações que 

repetem, recusam e transformam outras formulações.” (p. 115) Ao 

analisarmos um enunciado é necessário relacioná-lo com os outros tipos de 

discurso que ele cita, comenta, ironiza, parodia.  

Também é necessário levarmos em consideração o sujeito do 

discurso, sua relação com a situação, seus procedimentos de 

discursivização e suas crenças. 

 

[...] o sujeito do discurso é um sujeito composto de várias 
denominações. Ele é polifônico, uma vez que é portador de várias 
vozes enunciativas (polifonia). Ele é dividido, pois carrega 
consigo vários tipos de saberes, dos quais uns são conscientes, 
outros são não-conscientes, outros ainda, inconscientes. Enfim, 
ele se desdobra na medida em que é levado a desempenhar 
alternativamente dois papéis de bases diferentes: papel de sujeito 
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que produz um ato de linguagem e o coloca em cena, imaginando 
como poderia ser a reação de seu interlocutor, e papel de sujeito 
que recebe e deve interpretar um ato de linguagem em função do 
que ele pensa a respeito do sujeito que produziu esse ato. 
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006, p. 458) 

 

A AD discorda da concepção de linguagem como um mero recurso 

para transmissão de informação. Para ela, o discurso é interativo, 

pressupõem a presença de um outro – real ou virtual – ao qual o locutor se 

dirige, é uma troca implícita ou explícita. É uma forma de ação, cada ato de 

fala – prometer, afirmar, interrogar – está ligado a uma instituição, a um 

campo político e media a articulação entre atores sociais, compondo um jogo 

de forças entre diferenças e semelhanças. É orientado porque se 

desenvolve em função do tempo e, ao mesmo tempo em que só tem sentido 

dentro de um contexto, contribui para sua definição e modificação. Sempre 

indica uma atitude. Pode ser de adesão, de atribuição de responsabilidade 

ao outro, de opinião, de ironia. É regido por normas psicológicas, sociais e 

se submete às regras de organização dos gêneros de discurso. 

De acordo com Maingueneau (1997) o objeto da análise do discurso 

é a formação discursiva: “o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma 

de uma alocução, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa, 

etc.) a partir de uma posição em uma conjuntura dada”. (p. 22). Este 

conceito foi proposto por Foucault (2007) para se referir a um conjunto de 

enunciados integrados a um mesmo sistema de regras historicamente 

determinadas. Segundo Charaudeau e Maingueneau (2006) foi muito 

empregado na AD até os anos de 1980, quando, por seu caráter pouco 

definido, foi caindo em desuso e sendo substituído pelo termo 

“posicionamento” que diz respeito à instauração e conservação de uma 

identidade enunciativa, à posição que um sujeito ocupa num campo 

discursivo em relação aos discursos que ali circulam, inclusive ao que ele 

produz. Esta identidade é dinâmica, está sempre se reconfigurando.  

O campo discursivo, de acordo com Charaudeau e Maingueneau 

(2006), é um conjunto de posicionamentos que se encontram em relação de 

disputa, tentando obter o máximo de legitimidade enunciativa. É uma 

estrutura heterogênea, onde alguns posicionamentos são centrais, outros 

periféricos, alguns são dominantes, outros dominados. Ao concorrerem entre 
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si, também se delimitam. Quando se analisa um enunciado, percebe-se que 

ele pertence a um determinado posicionamento e se diferencia de outros. Os 

discursos não têm uma significação em si mesmos, seus significados são 

estabelecidos nas relações.  

Retomando o que foi explicitado no capítulo 1, para a teoria do 

discurso de Laclau e Mouffe (2001), o campo discursivo é um terreno 

cruzado por forças concorrentes – algumas vezes antagônicas - e 

caracterizado por práticas hegemônicas. O discurso é construído na tensão 

entre estas forças, logo o campo discursivo é uma estrutura instável, 

dinâmica. Mas para que haja significação é necessário o mínimo de 

fechamento, de estabilidade e é por isso que as práticas hegemônicas 

possibilitam a articulação: o estabelecimento da relação entre diferentes 

elementos, através da fixação de sentidos em torno de pontos nodais, de 

forma que suas identidades são modificadas e geram o discurso. 

Esta concepção de campo discursivo nos possibilitou um ponto de 

partida para analisarmos os discursos pela diversidade sexual produzidos 

pelos órgãos oficiais de educação. Recorremos, assim, a um recorte de três 

espaços discursivos106: 1) o do Ministério da Educação, através da SECAD, 

secretaria responsável pela elaboração e gestão das políticas educacionais 

nacionais na área de diversidade; 2) o da Secretaria de Educação do Estado 

de Pernambuco, através da GEDH, órgão que elabora e gerencia políticas 

educacionais de educação em direitos humanos, diversidade e cidadania e 

3) o da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do 

Recife, através do GTOS, grupo de trabalho responsável pela elaboração e 

implantação de projetos e ações na área de orientação sexual na rede 

municipal de ensino. 

Durante a análise de cada um desses espaços discursivos 

focalizamos os seguintes aspectos: 1) o contexto no qual o discurso se 

desenvolveu e os fatores que contribuíram para o seu surgimento; 2) os  

posicionamentos presentes; 3) a teoria que fundamenta o posicionamento 

central; 4) a relações com outros discursos do campo pedagógico; 5) as 

                                                 
106 Termo usado por Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 92) para se referir a um subconjunto de 
posicionamentos discursivos presente num campo discursivo. 
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ações desenvolvidas pelas agências oficiais para veiculação do discurso; 6) 

os agentes autorizados a disseminar o discurso.  

Esta análise efetuou-se a partir do corpus I (documentos e materiais 

escritos) e do corpus II (transcrição das entrevistas exploratórias). No quadro 

II descrevemos um esboço dessa primeira etapa analítica.  

 

Quadro II – Esboço da primeira etapa analítica. 

 

ESPAÇOS DISCURSIVOS  
 
CORPORA 

 
Ministério da 

Educação  

Secretaria de 
Educação do 

Estado de 
Pernambuco  

Secretaria de 
Educação da 
Prefeitura do 

Recife  

 
ASPECTOS 

ANALISADOS 

 
 
 
 
� Folder do 

Seminário 
“Trabalhar as 
diferenças é 
promover a 
educação”. 

 

� Fragmentos do 
livro 
“Respeitando as 
diferenças no 
Espaço Escolar” 

� Fragmentos da 
cartilha “A 
diversidade é 
Legal” 

� Fragmentos 
textuais do 
Projeto “Saúde e 
Prevenção nas 
Escolas”. 

 
 
 
 
 
 
 

CORPUS I 

 
 
� Fragmentos 

textuais da 
Revista 
“Diferentes 
Diferenças”. 

 
 
 
� Fragmentos 

textuais do 
“Cadernos 
SECAD 4”. 

 � Folder do “Curso de formação em 
gênero e diversidade na rede pública 
de ensino médio e fundamental”. 

 
 
 
 
 
 

CORPUS II 

 
 
 
 
 

------ 

 
� Fragmentos da 

entrevista com 
representante 
da GEDH 

� Fragmentos da 
entrevista com 
representante 
da ONG 
“Leões do 
Norte” 

 

 
� Fragmentos da 

entrevista com 
representante do 
GTOS. 

� Fragmentos da 
entrevista com 
representante da 
ONG “Gestos”. 

 

 
� Contexto de 

produção do 
discurso. 

 
 
� Posicionamentos 

presentes. 
 
 
� Teoria de 

referência. 
 
 
� Relações com 

outros discursos 
pedagógicos. 

 
 
� Ações 

desenvolvidas; 
 
 
� Agentes 

autorizados a 
disseminar o 
discurso. 

 

 

 

Com a análise do corpus III, buscamos compreender o processo de 

articulação e (re)significação do discurso oficial pela diversidade sexual no 

contexto escolar. Inicialmente nos detemos nas narrativas dos/das 

entrevistados/as sobre como a escola tem lidado com a questão da 

sexualidade e da homossexualidade ao longo do tempo, em seguida, 
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apresentamos sua falas sobre assuntos específicos desse campo: livre 

expressão homo-afetiva, travestilidades e novos arranjos familiares.  
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Capítulo 5 

 

 

A EMERGÊNCIA DO DISCURSO PEDAGÓGICO PELA DIVERSIDADE  

SEXUAL NO BRASIL: DINÂMICAS E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO  

 
 
 

[...] a transformação social não ocorre 
simplesmente por uma concentração massiva em 

favor de uma causa, senão precisamente através de 
formas em que as relações sociais cotidianas são 

rearticuladas e novos horizontes conceituais abertos 
por práticas anômalas ou subversivas. (BUTLER, 

2000, p. 20) 
 

 

 

Como pontuamos na introdução, o contexto atual indica que está em 

construção um discurso pedagógico oficial “pela diversidade sexual” oposto 

ao posicionamento heteronormativo tradicionalmente hegemônico no 

sistema educacional. A constituição de tal discurso, entretanto, insere-se 

num campo diversificado e dinâmico, caracterizado por relações de disputa e 

pela articulação de posicionamentos.  

Quais as características desse campo discursivo? Como ele está 

organizado? Qual a sua relação com outros discursos do campo 

pedagógico? Estas são algumas perguntas que tentamos responder neste 

capítulo, porém, é necessário lembrarmos que os significados são 

estabelecidos nas relações, em contextos históricos e sociais específicos. 

Portanto, para conhecermos um campo discursivo, precisamos considerar os 

eventos que provocaram deslocamentos e estimularam a sua elaboração.  
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Sendo assim, inicialmente, evidenciamos o quadro espaciotemporal, 

a situação social e os fatores que contribuíram para o surgimento do 

discurso pedagógico oficial “pela diversidade sexual”, recorrendo a alguns 

trabalhos que resgatam como a sexualidade vem sendo trabalhada no 

contexto educacional brasileiro (BONATO, 1996; SAYÃO, 1997; LOURO, 

2001a; COSTA, A. e BRUSCHINI, 1992; RIBEIRO e SOUZA, 2003; MEYER, 

RIBEIRO e RIBEIRO, 2007). Como veremos nas próximas seções esse 

discurso é recente e emerge em função de diversos acontecimentos. 

Em seguida, com base no Corpus I, analisamos o(s) discurso(s) pela 

diversidade sexual produzido no espaço discursivo do Ministério da 

Educação - MEC, contemplando os seguintes aspectos: os posicionamentos 

presentes; as relações que este posicionamento estabelece com outros 

discursos do campo pedagógico oficial; as ações desenvolvidas pelas 

agências oficiais para veiculação do discurso e os agentes autorizados a 

disseminá-lo. A partir desses aspectos apontamos as lógicas políticas que 

formaram tais discursos e as lógicas sociais que os constituem. Como vimos 

no capítulo 4, para Glynos e Howarth (2007), as lógicas políticas se referem 

a tentativa de fixação de significados e requer atenção às lógicas da 

equivalência e da diferença. As lógicas sociais caracterizam as práticas 

postas em circulação num determinado domínio social para garantir a 

estabilização do discurso. 

 
5.1. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO PEDAGÓGICO PELA DIVERSIDADE 

SEXUAL NO BRASIL  
 

Ao longo da história da educação escolar no Brasil, diferentes 

discursos sobre sexualidade foram elaborados. De acordo com Bonato 

(1996), nos séculos XVIII e XIX, os discursos eram caracterizados por 

concepções higienistas, estavam relacionados a um conjunto de políticas 

sanitárias que visavam o controle de epidemias e a práticas pedagógicas 

moralizantes. Estratégias de educação médico-familiar foram implantadas, 

entre elas, a criação, no século XIX, de internatos para crianças e 

adolescentes, com a finalidade de captar e construir cidadãos adequados à 

sociedade. Sua função normalizadora, englobava, além da formação 

intelectual, o combate à preguiça e a práticas consideradas prejudiciais ao 
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desenvolvimento. Todas as atividades eram programadas sob a orientação 

de médicos.  

O investimento na formação da criança visava a construção de uma 

raça saudável, livre de moléstias e a constituição de um cidadão 

disciplinado. Este projeto estava associado ao contexto político de 

consolidação do Estado Nacional. Meninos e meninas estudavam separados 

e as meninas recebiam formação intelectual inferior - só tinham direito a 

aprender a ler, escrever, fazer as quatro operações matemáticas, costurar e 

bordar. 

No final do século XIX, por questões principalmente de cunho 

econômico, as escolas mistas começaram a ser implantadas. No entanto, 

vários intelectuais do campo educacional apresentaram justificativas 

médicas, fisiológicas e pedagógicas para impedir esta ação. Considerava-se 

um mal incalculável educar mulheres de 11 a 20 anos de idade nos mesmos 

bancos e sob a mesma disciplina dos homens.  

Neste mesmo período, os internatos foram condenados porque eram 

considerados locais propícios para práticas “imorais”, principalmente a 

masturbação e a homossexualidade. No início do século XX, algumas 

escolas passaram a ministrar aulas de educação sexual com o objetivo de 

combater tais condutas, evitar as “doenças venéreas”, promover a 

reprodução saudável e preparar as mulheres para o matrimônio e a 

maternidade (RIBEIRO e SOUZA, 2003, p. 68). Porém, de acordo com 

Sayão (1997), até 1928, não havia nos currículos escolares uma proposta 

oficial de educação sexual, apenas ações isoladas – como um Congresso 

Nacional de Educadores que defendeu a implantação da educação sexual 

nas escolas – e a resistência ao tema ainda era muito grande. Em 1930, por 

exemplo, um professor do Colégio Batista do Rio de Janeiro sofreu processo 

jurídico e foi demitido por ser o responsável pela inclusão da educação 

sexual no currículo desta instituição.  

Alguns livros começaram a ser publicados abordando o assunto. É o 

caso de “Iniciação sexual-educacional”, obra de Oswaldo Brandão Silva, 

publicado em 1938 (apud SAYÃO, 1997), cuja leitura era destinada apenas 

aos meninos; e “Obras Completas do Padre Leonel Franca”, em 1954 (apud 
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SAYÃO, 1997), que contestava as aulas de educação sexual e defendia que 

tal função fosse restrita à família. 

Segundo o relato de Bonato (1996) e de Sayão (1997) várias 

experiências de educação sexual foram surgindo em escolas de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro ao longo das décadas de 1950 e 1960. A 

maioria dessas experiências, entretanto, ainda voltava-se para a higiene 

corporal, a defesa da virgindade das meninas, da virilidade masculina e a 

informação sobre a reprodução da espécie. O ensino fundamentava-se 

numa visão essencialista, biologicista e heteronormativa da sexualidade.  

A partir da década de 1960, na rede pública de ensino de São Paulo, 

percebem-se mudanças com relação à abordagem das aulas de educação 

sexual, que paulatinamente foram se desprendendo dos aspectos 

puramente biofisiológicos e começaram a debater questões como: o tabu da 

virgindade, os métodos anticoncepcionais e o “amor livre”. No lugar de 

sanitaristas, professores e orientadores educacionais passaram a coordenar 

os debates. Mas, com o golpe militar e a implantação da censura, as escolas 

mais progressistas foram impedidas de dar continuidade aos trabalhos 

existentes. 

Somente a partir de 1975, alguns colégios voltaram a se interessar 

pela educação sexual. Para Sayão (1997), este movimento foi influenciado 

por dois aspectos: 1) pela lei 5.692/71 que determinava a obrigatoriedade da 

Orientação Educacional e fixava as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 

2° graus; e 2) pelas mudanças sociais e os novos co mportamentos da 

juventude, influenciados pelos movimentos feministas e a revolução sexual. 

Neste mesmo ano, os guias curriculares para o ensino de 1° grau no Estado 

de São Paulo recomendaram a educação sexual, mas a Secretaria de 

Educação não permitiu a sua oficialização. 

Entre o final do século XVIII e o do século XX, portanto, os discursos 

educacionais sobre sexualidade vão se transformando em função de 

questões colocadas por demandas políticas, econômicas e sociais. As 

práticas pedagógicas dos séculos VXIII e XIX eram fortemente ligadas a 

políticas sanitaristas, às idéias de moralização, disciplina e domesticação 

dos futuros cidadãos, tais concepções ainda estão presentes no início do 

século XX, porém, este é marcado por diversos acontecimentos que vão 
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interferir diretamente no discurso pedagógico sobre sexualidade e que levam 

à emergência de um posicionamento oficial pela diversidade sexual. Entre 

estes acontecimentos destacam-se o surgimento da AIDS, o processo de 

declínio da ditadura militar e de redemocratização do país – marcado pela 

arrefecimento gradual da censura; a maior veiculação de temáticas 

relacionadas à sexualidade na mídia; a elaboração da Constituição 

Brasileira; a emergência de ONGs na cena política nacional, ligadas a 

movimentos sociais que enfocam a questão do direito à diferença como uma 

dimensão dos direitos humanos; e o desenvolvimento, em paralelo, dos 

debates sobre essa temática no campo acadêmico. 

 

5.1.1. O DECLÍNIO DA CENSURA , A DESCOBERTA DA AIDS E A INSERÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO SEXUAL NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS  

 

Nos anos de 1970, com o declínio gradual da ditadura militar e da 

censura, surgem artigos, revistas, peças, propagandas e todo um aparato 

cultural com temas voltados para a questão da homossexualidade. Segundo 

Trevisan (2004), neste período, o Brasil passava por uma fase de liberação 

individual, vários intelectuais e artistas exilados pela ditadura militar voltavam 

a morar no país e traziam consigo as influências dos movimentos de grupos 

feministas, homossexuais, afro-descendentes, ambientalistas que estavam 

acontecendo nessas regiões.  

Personalidades como Caetano Veloso, Gilberto Gil e, 

principalmente, Ney Matogrosso “brincavam” com as figuras de masculino e 

feminino em suas músicas e performances, marcadas pela dubiedade 

lingüística e imagética. A partir da metade da década de 1970, a temática do 

relacionamento homossexual começou a aparecer nas principais revistas de 

circulação nacional e em campanhas publicitárias. Trevisan (2004) realça 

que, no primeiro semestre de 1978, das vinte e cinco peças encenadas em 

São Paulo, onze tinham como tema a homossexualidade107. 

No final da década de 1970, o movimento homossexual organizou-

se e ganhou força no Brasil. Dois eventos se destacaram como marcos 

                                                 
107 Para maiores detalhes sobre a história da homossexualidade no Brasil, ler Trevisan (2004) e sobre a história do 
Movimento Homossexual Brasileiro ver Mott (2005). 
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desta época: o lançamento do primeiro jornal gay brasileiro – “Lampião da 

Esquina” – e a fundação, em São Paulo, da primeira entidade de defesa dos 

direitos homossexuais – a ONG “SOMOS”. Nos anos subseqüentes, vários 

grupos foram fundados e, atualmente, segundo Mott (2005) existem mais de 

cento e cinqüenta ONGs LGBT em todo o país.  

Durante os anos de 1980 houve uma grande veiculação de 

informações sobre sexualidade na mídia. Foi o período em que o programa 

TV Mulher passou a ser exibido na Rede Globo e o quadro dirigido por Marta 

Suplicy, teve grande repercussão nacional. Várias enciclopédias sobre 

sexualidade foram vendidas em bancas de jornais e congressos sobre o 

tema foram realizados em todo país.  

Este também foi o período em que os cientistas descobriram o Vírus 

da Imunodeficiência Humana - HIV e, tanto no contexto internacional quanto 

nacional, iniciou-se uma grande campanha de prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis, principalmente à AIDS. Os discursos sobre 

homossexualidade se multiplicaram. Ao mesmo tempo em que houve um 

fortalecimento da homofobia e intensificaram-se as relações discriminatórias 

e de exclusão social – a AIDS era chamada de “câncer gay” – a política 

identitária gay se fortaleceu e, sob o argumento da prevenção à doença, 

ONGs, setores políticos, escolas, grupos comunitários, igrejas e mídia 

começaram a falar mais abertamente sobre o tema. Como destaca Trevisan 

(2004, p. 462): 

 

O vírus da AIDS realizou em alguns anos uma proeza que nem o 
mais bem-intencionado movimento pelos direitos homossexuais 
teria conseguido, em muitas décadas: deixar evidente à 
sociedade que homossexual existe e não é o outro, no sentido de 
um continente à parte, mas está muito próximo de qualquer 
cidadão comum, talvez ao meu lado e – isto é importante! – 
dentro de cada um de nós, pelo menos enquanto virtualidade (...) 
Graças à AIDS o desejo homossexual ficou mais presente (no 
sentido de evidência) dentro da sociedade em geral. 
Beneficiando-se da metáfora socialmente imposta, a 
homossexualidade tendeu a tornar-se uma realidade social 
menos invisível: o desvio veio à tona e, de certo modo, vingou-se, 
atacando em forma de vírus fulminante. Aguçou-se a “doença”. 
Aguçaram-se também as tentativas de defesa. Houve pânico 
porque o sistema imunológico da sociedade descobriu-se frágil e 
às vésperas de adoecer – de uma doença que a AIDS apenas 
significa. Os gestos de defesa têm sido desesperados, mas já 
não se sabe o que é mais temido: se a doença física, se a 
“doença” social do desejo. 



117 

 

 

A veiculação de informações e matérias sobre sexualidade na mídia 

escrita e televisiva, a multiplicação de eventos artísticos que abordavam a 

questão da homossexualidade, a organização dos movimentos 

homossexuais e, principalmente, o aparecimento da AIDS colocaram em 

xeque a heteronormatividade, denunciaram a sua “identidade fantasística” 

(BUTLER, 2003). Estabeleceu-se, então, um cenário de deslocamento 

revelando a contingência da estrutura discursiva e incentivando a construção 

de novos posicionamentos. Não era mais possível negar essa identidade e a 

urgência em enfrentar um problema de saúde pública força as instâncias 

governamentais e da sociedade civil a articularem em seus discursos os 

temas ligados à sexualidade. Decisões, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições morais surgiram tentando responder a 

essa questão. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e outros órgãos da 

área começaram a estimular o desenvolvimento de projetos educacionais 

sobre sexualidade nas escolas. No Brasil, os Ministérios da Educação e da 

Saúde publicaram uma portaria – Portaria Interministerial n° 796, de 29 de 

maio de 1992 – recomendando a implantação e manutenção de projetos 

educativos sobre a transmissão e prevenção do HIV em todos os níveis de 

ensino. As escolas – inclusive as religiosas – preocupadas com esses dados 

começam a realizar palestras e debates sobre esses temas para pais e 

alunos/as. 

Segundo Sayão (1997), entre os anos de 1989 e 1992, a Secretaria 

de Educação do município de São Paulo, sob a gestão de Paulo Freire, 

implantou um programa de orientação sexual nas escolas de 1° grau e, 

posteriormente, na educação infantil. Esse programa envolvia um processo 

sistemático de formação de professores para atuarem na área, que consistia 

num curso inicial e numa supervisão semanal dos trabalhos em andamento.  

A experiência obteve grande sucesso e projetos semelhantes foram 

implantados em outros municípios, durante toda a década de 1990 – Porto 

Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte, Santos e 

Recife.  
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Também na década de 90 foram elaborados – sob a coordenação 

do MEC – os “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCNs)108 para o ensino 

fundamental. A orientação sexual apareceu entre os temas transversais dos 

PCNs e recomendava-se que fosse trabalhada no ambiente escolar com o 

objetivo de tornar os alunos capazes de: 

 

compreender a diversidade  de valores, crenças e 
comportamentos existentes e relativos à sexualidade, desde que 
seja garantida a dignidade do ser humano; compreender a busca 
de prazer como uma dimensão saudável da sexualidade humana; 
conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como 
condição necessária para usufruir de prazer sexual; reconhecer 
como determinações culturais as características socialmente 
atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra 
discriminações a eles associadas; identificar e expressar seus 
sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e desejos do 
outro; proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou 
exploradores; reconhecer o consentimento mútuo como 
necessário para usufruir de prazer numa relação a dois; agir de 
modo solidário em relação aos portadores do HIV e de modo 
propositivo na implementação de políticas públicas voltadas para 
prevenção e tratamento das doenças sexualmente 
transmissíveis/AIDS; conhecer e adotar práticas de sexo 
protegido, ao iniciar relacionamento sexual; evitar contrair ou 
transmitir doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o vírus 
da AIDS; desenvolver consciência crítica e tomar decisões 
responsáveis a respeito de sua sexualidade; procurar orientação 
para a adoção de métodos contraceptivos. (BRASIL, 2001a, p. 
133-134, grifo meu) 

 

 

A proposta de orientação sexual como ação interdisciplinar é 

historicamente importante porque foi a primeira vez que ela surgiu 

oficialmente no currículo escolar brasileiro e foi apresentada como 

responsabilidade de todos que fazem a escola e não apenas da família ou 

de profissionais da área de saúde. Os PCNs também representaram o início 

de um processo de rompimento com a abordagem puramente biológica da 

sexualidade. O debate sobre corpo, por exemplo, aparece nos PCNs (das 

séries iniciais do ensino fundamental) relacionado a discussões sobre os 

fatores psicológicos e culturais que influenciam no seu desenvolvimento e na 

sua percepção pelos sujeitos.  

 
 

                                                 
108 Análises detalhadas sobre esses documentos podem ser encontradas em  Bonamino e Martinez (2002);  
Altamann (2001) e Novena (2004). 
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[...] a abordagem sobre o corpo deve ir além das informações 
sobre sua anatomia e funcionamento, pois os órgãos não 
existiriam fora de um corpo que pulsa e sente. O corpo é 
concebido como um todo integrado de sistemas interligados e 
inclui emoções, sentimentos, sensações de prazer/desprazer, 
assim como as transformações nele ocorridas ao longo do tempo. 
Há, que se considerar, portanto, os fatores culturais que intervêm 
na construção da percepção do corpo, esse todo que inclui as 
dimensões biológica, psicológica e social. (BRASIL, 2001a, p. 
139-140) 
 

 

O tema “relações de gênero”, também é introduzido propondo-se 

que seja articulado às áreas de história, educação física e às situações de 

convívio escolar e realçando a necessidade dos/das professores/as 

enfatizarem que o contexto histórico, cultural, os valores e as crenças são 

fatores que geram a diversidade de comportamentos, de sentimentos, de 

“jeitos de ser”.  

A rigor, pode-se trabalhar as situações de gênero em qualquer 
situação do convívio escolar. Elas se apresentam de forma nítida 
nas relações entre alunos [sic] e nas brincadeiras diretamente 
ligadas à sexualidade. Também estão presentes nas demais 
brincadeiras, no modo de realizar as tarefas escolares, na 
organização do material de estudo, enfim, nos comportamentos 
diferenciados de meninos e meninas. Nessas situações, o 
professor [sic], estando atento, pode intervir de modo a combater 
as discriminações e questionar os estereótipos associados ao 
gênero. Os momentos e situações em que se faz necessária essa 
intervenção são os que implicam discriminações de um aluno em 
seu grupo, com apelidos jacosos e às vezes questionamento 
sobre sua sexualidade. O professor [sic] deve então sinalizar a 
rigidez das regras existentes nesse grupo que definem o que é 
ser menino ou menina, apontando para a imensa diversidade  
dos jeitos de ser. Também as situações de depreciação ou 
menosprezo por colegas do outro sexo demandam a intervenção 
do professor a fim de se trabalhar o respeito ao outro e às 
diferenças . [...] Nos conteúdos de história podem ser trabalhados 
os comportamentos diferenciados de homens e mulheres em 
diferentes culturas e momentos históricos, o que auxilia os alunos 
a entenderem as determinações da cultura em comportamentos 
individuais. (BRASIL, 2001a, p. 145-146, grifos meus) 
 

Alguns termos centrais do discurso pedagógico atual pela 

diversidade sexual – como respeito ao outro, respeito às diferenças – já 

aparecem nos PCNs. Além disso, podemos perceber nestes fragmentos 

discursivos – quando o texto destaca o combate a discriminações e à rigidez 

de estereótipos – os passos iniciais em direção ao movimento contra a 

homofobia na escola, um dos temas mais recorrentes do discurso político-
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educacional atualmente. Este aspecto fica mais evidente em dois trechos 

dos PCNs (Temas Transversais) para últimas séries do ensino fundamental: 

 

O trabalho com Orientação Sexual supõe refletir sobre e se 
contrapor aos estereótipos de gênero, raça, nacionalidade, 
cultura e classe social ligados à sexualidade. Implica, portanto, 
colocar-se contra as discriminações associadas a 
expressões da sexualidade, como a atração homo e 
bissexual , e aos profissionais do sexo. (BRASIL, 2001b, p. 316, 
grifos meus) 
 
Tome-se como exemplo a discussão do tema da 
homossexualidade. Muitas vezes se atribui conotação 
homossexual a um comportamento ou atitude que é expressão 
menos convencional de uma forma de ser homem ou mulher. Ela 
escapa aos estereótipos de gênero, tal como um menino mais 
delicado ou sensível ser chamado de “bicha” ou uma menina 
mais agressiva ser vista como lésbica, atitude essas 
discriminatórias. Em cada período histórico e em cada cultura, 
algumas expressões do masculino e do feminino são dominantes 
e servem como referência ou modelo, mas há tantas maneiras 
de ser homem ou mulher quantas são as pessoas. Cada  um 
tem o seu jeito próprio de viver e expressar sua se xualidade. 
Isso precisa ser entendido e respeitado pelos joven s. 
(BRASIL, 2001b, p. 325, grifos meus) 
 

 

Embora, a menção desses aspectos seja inovadora e revele os 

estágios iniciais de produção do discurso pela diversidade sexual e por 

práticas pedagógicas não-sexistas, o fato dos PCNs serem elaborados 

vinculados às políticas de prevenção da AIDS e do conteúdo “relações de 

gênero” aparecer associado ao corpo humano e à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, para Altmann (2001) revela um posicionamento 

ainda conservador sobre educação sexual e incentiva às discussões ficarem 

restritas ao campo da saúde. A pesquisa de Silva, D. (2007), por exemplo, 

confirma este último aspecto e ressalta as dificuldades dos/as 

professores/as em abordar a temática gênero, a partir das orientações 

PCNs. 

É importante ressaltar, também, que o processo de elaboração dos 

PCNs pelo MEC foi, na época, tema de diversos  debates e embates – 

principalmente na comunidade acadêmica e entre o Conselho Nacional de 

Educação e o próprio MEC – apontando-se a excessiva centralização da 

política educacional adotada na época pelo Governo Federal, a exclusão de 

instâncias político-institucionais e científicas das discussões e decisões a 



121 

respeito da educação básica e o poder prescritivo dos conteúdos e situações 

didáticas propostas (CARVALHO, R., 2004; BONAMINO e MARTINEZ, 

2002; LÜDKE, 1998). Estas disputas geraram um processo de negociação a 

respeito dos PCNs, que resultou na reafirmação, pela Câmara de Educação 

Básica, do seu caráter não-obrigatório (LÜDKE, 1999, p. 244) e no envio de 

uma versão preliminar para avaliação de professores e pesquisadores de 

diversas universidades do país, que redundou na elaboração de pareceres 

que auxiliaram a revisão final do material. 

 

5.1.2. A PRESENÇA DE ONGS NO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO E SUA 

PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS  

 

Nas últimas décadas do século XX, a sociedade civil entrou em cena 

no Brasil e um grupo específico de organizações desse setor se multiplicou – 

as Organizações Não-Governamentais (ONGs) – participando da elaboração 

e da condução de políticas sociais e educacionais. 

Na década de 1970, a maioria das ONGs estava associada a 

movimentos sociais ligados ao processo de democratização, à luta por 

direitos de cidadania, à educação popular, a geração de renda, melhores 

condições de trabalho. De acordo com Oliveira, F. (2002) elas funcionavam 

promovendo assessoria jurídica, política e formação de lideranças desses 

grupos e, normalmente, tinham seus projetos financiados por fundações 

internacionais. Ao longo dos anos de 1980 várias reivindicações dos 

movimentos foram atendidas e eles se articularam, conquistando maior 

espaço de participação popular que, inclusive foi garantido por lei – a 

Constituição de 1988. A sociedade civil passou a ter legitimidade e inserção 

nas decisões do Estado e, como destaca Gohn (1999), verificou-se um 

quadro de reconfiguração dos movimentos sociais, decorrente de diversos 

fatores: muitas de suas lideranças migraram para partidos políticos ou 

assumiram cargos públicos; algumas alas progressistas da Igreja Católica 

que coordenavam os movimentos tiveram que retroceder por pressões de 

Roma; novos conflitos sociais surgiram (questões ambientais, étnicas, de 

gênero, lutas religiosas) e as verbas internacionais que financiavam os 

trabalhos comunitários se tornaram escassas. Diante desse quadro, a 
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maioria dos movimentos populares se desmobilizou, apenas os mais 

preparados do ponto de vista técnico, que sabiam elaborar bons projetos, 

sobreviveram e observou-se uma tendência desses grupos à formação de 

ONGs voltadas para assessoria, que passaram atuar através de convênios 

com o Estado, com empresas, com fundações e com os próprios 

movimentos sociais. 

Celi Pinto (2006) realça que essas organizações atuam em dois 

eixos: 1) na direção da sociedade não-organizada, desenvolvendo “projetos 

de empoderamento” com o objetivo de fortalecer a auto-imagem de 

populações excluídas, diminuir seus riscos de marginalização, promover 

qualificação, treinar lideranças para defesa dos interesses da comunidade e 

realizar advocacy e 2) na direção do Estado, através de 

formação/capacitação de funcionários públicos (via aprovação de projetos 

em editais) e de assessoria na elaboração e implementação de políticas 

públicas. 

Nos últimos anos, destacam Gohn (2008) e Pinto (2006), houve a 

propensão destas organizações se articularem em redes temáticas – 

questões ambientais, de gênero, étnicas – que atuam através de fóruns, 

plenárias, conselhos. É o caso, por exemplo, do Fórum Social Mundial, do 

Greenpeace, da Associação Brasileira de Organizações Não-

Governamentais (ABONG), da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLBT), entre outras. A articulação 

em rede proporciona a maior abrangência de atuação das ONGs, 

envolvendo o contexto local, regional e global, inclusive, organizações 

internacionais como a ONU e a Anistia Internacional. 

A sociedade civil foi ocupando espaços antes não existentes e novas 

demandas educativas foram geradas, entre elas: a educação ambiental, a 

educação para a cidadania, a educação popular, a educação contra o uso da 

violência e pela segurança pública, a educação sexual (Gohn, 1999). 

Neste contexto, entre meados da década de 1980 e dos anos 1990, 

várias organizações não-governamentais (ONGs) que trabalham com 

orientação sexual foram fundadas e se tornaram assessoras de escolas e de 

instâncias governamentais na implementação de programas nessa área. Em 

nível nacional, Sayão (1997) destaca, especialmente, a “ECOS – 
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Comunicação em Sexualidade”, o “GTPOS – Grupo de Trabalho e Pesquisa 

em Orientação Sexual” e a “ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de 

AIDS”.  

A partir de uma visita aos sites109 dessas ONGs, identificamos que 

as mesmas estão envolvidas com diversas ações neste campo: programas, 

projetos, publicação de livros, cartilhas, vídeos, elaboração dos PCNs, 

encontros, seminários e cursos de formação continuada para educadores da 

rede pública e privada de ensino. No quadro V, encontramos a descrição dos 

principais projetos e publicações desenvolvidos por essas instituições nos 

últimos anos.  

 

Quadro V –  Projetos e publicações da “ECOS”, “GTPOS” e “ABIA”  

 

ECOS GTPOS ABIA 

P
R

O
JE

T
O

S
  E

  P
U

B
LI

C
A

Ç
Õ

E
S

 

���� Educação Preventiva e 
Sexualidade – (Sec. Educ. de 
SP/SP) – 2001. 

���� Orientação Sexual na Escola: um 
trabalho processual 
(ECOS/GTPOS) – Sec. Educ. 
SP/SP – 2003/2004. 

���� Educação sexual na escola e 
direitos sexuais e reprodutivos – 
Sec. Educ. de SP/SP – 
2001/2005(ECOS/PROSARE). 

���� Diversidade sexual na escola: 
novas práticas educativas sobre 
sexualidade e cidadania – Sec. 
Educ. SP/SP – 2004 – 2006 
(ECOS, CORSA, PROSARE, 
FDE e SECAD-MEC). 

���� Roda de conversa – Corumbá/MS 
e Foz do Iguaçu/PR (Pathfinder do 
Brasil). 

���� Casulo (SP) – (Inst. Empresário 
Cidadão) 

���� Oficinas sobre sexualidade para 
educadores dos “Espaços Gente 
Jovem” – 2005/2006 (Inst. Pão de 
Açúcar) 

���� Programas Amigáveis para 
Adolescentes – São Paulo, Recife 
e Natal. 

���� Pra tocar no rádio (Ministério da 
Saúde e UNESCO). 

Publicações  
• Diversidade Sexual na Escola: 

���� Programa de Orientação Sexual 
nas escolas municipais de SP 
(1989/1992 e 2003/2004). 

���� Projetos de Orientação Sexual nas 
escolas municipais de Belo 
Horizonte (MG), Recife (PE), 
Florianópolis (SC), Campo Grande 
(MS), Santos (SP), Goiânia (GO) e 
Porto Alegre (RS) -1995. 

���� Projeto “Sexualidade e Prevenção 
das DST/AIDS”, na favela 
Heliópolis/SP, de 1995-2003 
(GTPOS/Petróleo Ipiranga). 

���� Estruturação do Centro de 
Documentação e Informação 
(CDI) em Sexualidade/DST-
Aids/Drogas – 1996 
(GTPOS/Fund.MacArthur). 

���� Projeto "Trance essa Rede" – 
desde 1996 (Min. da Saúde). 

���� Participação da elaboração dos 
PCN em 1997 e 1998. 

���� Programa de Orientação Sexual 
nas escolas municipais de 
Mauá/SP – 1999/2001 (Fund. 
Abrinq). 

���� Programa de Orientação Sexual 
nas escolas municipais de Cabo 
de Santo Agostinho/PE e São 
Luiz/MA - 2005. 

����  Capacitação de educadores em 
Orientação Sexual – Presidente 
Prudente/SP – 2005; Arujá e 

���� “Projeto Homossexualidades” – 
Intervenções em espaços de 
socialização gay voltadas para 
prevenção HIV/AIDS – desde 
1993. 

����  Grupo de teatro “Companhia da 
saúde” – prevenção HIV/AIDS em 
escolas, creches, postos de 
saúde, praças, estações 
ferroviárias, fábricas etc. 

���� “Respostas religiosas à Epidemia 
HIV/AIDS no Brasil: Projeto de 
Pesquisa e Intervenção” – desde 
2005 (ABIA/Universidade de 
Comlumbia – Nova Iorque). 

���� Projeto de capacitação de 
professores “Escola sem 
homofobia” – Nova Iguaçu e 
Duque de Caixias/RJ – 2006 
(MEC/SECAD). 

���� Acompanhamento e Mobilização 
Social nas políticas públicas de 
HIV/AIDS e GTPI/REBRIP 

���� “PRISSMA” – Projeto 
interdisciplinar em Sexualidade, 
Saúde Mental e AIDS – 
2002/2005 (Inst. Psiquiatria da 
UFRJ e Columbia University). 

���� AIDS: políticas de saúde e 
mobilização social – desde 1993 
(ABIA/EED) 

���� Projeto Referência Nacional sobre 
Documentação (Ministério da 

                                                 
109 Os endereços eletrônicos das ONGs são: www.ecos.org.br; www.gtpos.org.br; www.abiaids.org.br. 
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uma metodologia de trabalho com 
adolescentes e jovens 
• Homens e Masculinidade: Outras 
Palavras 
• Guia de Orientação Sexual: 
diretrizes e metodologias  
GTPOS/ABIA/ECOS 
• Série Trabalhando com Homens 
Jovens 
• Gravidez na Adolescência: uma 
Metodologia de Trabalho com 
Adolescentes e Jovens 
• Sexo sem Vergonha 
Trabalhando com Adolescentes: 
Aids/Drogas 
• Homens, Masculinidades e 
Gênero 
• Boletim Transa Legal – composto 
por três séries: A (público 
adolescente), B (para educadores) e 
C (para comunidade) com vários 
números em cada série.  
Vídeos 
• Minha vida de João,  
• Medo de que?,  
• X-salada e pão com ov 
• Bonezinho vermelho 
• Julieta e Romeu 
• Te cuida coração! 
• Homem.com.h 
• Puro conflito 
• Sexo e maçanetas 
• Que porre!  
• Uma vezinha só! 
• Artigo 2° 
• Família dá samba 
• Boneca na mochila 
• É ou não é? 
• Um abraço 
• Sexo sem vergonha 
• Meninos: a primeira vez 
• Aborto legal. 

Barueri/SP – 2006. 
���� Projeto “Sexualidade, Cidadania e 

Diversidade” – MEC/SECAD – 
2006. 

���� Projeto “Jovens, Exploração 
Sexual e Anticoncepção de 
Emergência: abordando questões-
chave de Saúde Sexual e 
Reprodutiva no Sudeste e no 
Nordeste do Brasil” – 2006 
(BEMFAM/ECOS/NIKE). 

Publicações  
• Proposta Metodológica para o 
trabalho de Orientação Sexual em 
Escolas - FTD, 1989. 
• Guia de Orientação Sexual:  
Diretrizes e Metodologia – Casa do 
Psicólogo, 1994. 
(GTPOS/ABIA/ECOS) 
• Sexo se Aprende na Escola - Olho 
D'Água, 1995. 
• Orientação Sexual: Educadores 
Relatam Experiências 
• Orientação Sexual Infantil 
• Direitos sexuais e reprodutivos de 
adolescentes: um desafio 
(ECOS/CRIA/GTPOS) 
• Álbum Adolescência e 
Vulnerabilidade – 1999, Ministério 
da Saúde. 
• “Crescendo de bem com a Vida” - 
adaptação para crianças de 4 a 12 
anos e a professores – UNESCO, 
1999. 
• ANTES - DURANTE - DEPOIS:   
Gravidez na adolescência – Material 
didático para educadores, 2002. 
• Para ficar, namorar, transar numa 
boa... E sem sustos 
• Bonecos flexíveis (bonecos 
sexuados) 
• Cidade e a sexualidade (jogo 
pedagógico) 
• Boletim GTPOS  
Vídeos 
• Gravidez na Adolescência 

Saúde) 
���� Participação no “Observatório de 

Sexualidade e Política” – desde 
2002 – Fórum Global com 
pesquisadores de diversos países. 

Publicações  
• Saúde sexual e reprodutiva 
• Cidadania e Direitos 
• Políticas Públicas e AIDS 
• Boletim ABIA (informações sobre 
as ações da ABIA) 
• Boletim Ação Anti-AIDS 
(informações sobre as ações de 
enfrentamento da epidemia de 
HIV/AIDS) 
• Boletim Extra G (direcionado a 
homens jovens com práticas 
homossexuais) 
Vídeos 
• E por falar de vida 
• Formou o bonde 
• Homens/Men 
• Entre 4 paredes: sexo segundo 
essas mulheres 
• Basta um dia 
• Borboletas da vida 
• Amor, Vida, Viva! 
• Ritos e ditos de jovens gays 
• Se você me ama... 
• O dia da cura 
• Cabaret prevenção. 

 

 

Como pode ser observado, estas três ONGs – através de cursos, 

capacitações, assessorias, boletins, materiais audiovisuais e didático-

pedagógicos – têm falado e ensinado a falar sobre sexualidade a instituições 

educativas públicas e privadas do Brasil. Desenvolveram projetos de 

orientação sexual em vários municípios brasileiros, inclusive em Recife e em 

Cabo de Santo Agostinho/PE. As transformações, portanto, não ocorrem 
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apenas no conteúdo do discurso veiculado, mas, também, como destaca 

Louro (2001a), multiplicaram-se os setores que falam, ditam normas, 

definem padrões a respeito da sexualidade: “ao lado de instituições 

tradicionais como o Estado, as igrejas ou a ciência, agora outras instâncias e 

grupos organizados reivindicam, sobre ela, suas verdades, e sua ética” (p. 

541). 

A crescente participação de ONGs no cenário político brasileiro, tem 

sido tema de discussões sobre as relações entre sociedade civil e Estado 

(GOHN, 1991); filantropia, mercado e educação (COUTINHO, 2008) e sobre 

sua atuação na formação docente (ALMEIDA, 2006). Como realça Celi Pinto 

(2006), ao mesmo tempo em que esse fenômeno revela o fortalecimento 

democrático e a posição de vanguarda que essas organizações têm se 

colocado, principalmente, na mobilização por direitos e na inserção no 

campo político de temas que sempre conviveram com resistências históricas 

– como, por exemplo, a homossexualidade e as questões étnico/raciais – 

também nos incitam a refletir sobre sua natureza, possibilidades de atuação 

e responsabilidades assumidas nesse contexto. Não é objetivo desse 

trabalho aprofundar a discussão sobre esta questão, porém, como veremos 

nas próximas seções, o protagonismo das organizações não-

governamentais na produção discursiva pela diversidade sexual também é 

marcante em Recife. 

Além da constante parceria sociedade civil organizada/Estado no 

desenvolvimento de projetos, políticas e ações nesta área, a partir de 

meados da década de 1980, houve um crescente interesse do meio 

acadêmico pelo tema “gênero, sexualidade e educação” e emergiram, no 

Brasil, vários grupos de pesquisa e publicações científicas nesta área. 

 

5.1.3. A EMERGÊNCIA DE GRUPOS DE PESQUISA E PUBLICAÇÕES CIENT ÍFICAS SOBRE 

GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Como já exposto no terceiro capítulo, a partir dos anos de 1980, 

houve um grande desenvolvimento do campo de pesquisa sobre educação, 

gênero e sexualidade no contexto internacional.  No Brasil, o final desta 
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década, é a fase de formação de vários grupos de pesquisa e de produção 

acadêmica sobre o tema.  

O periódico “Cadernos de Pesquisa” da Fundação Carlos Chagas, 

por exemplo, é um dos pioneiros no Brasil a publicar artigos e pesquisas 

sobre gênero. Costa e Bruschini (1992), num texto elaborado para a edição 

de comemoração dos vinte anos da revista, destacam que dos quinhentos e 

cinqüenta artigos publicados pelo periódico entre os anos de 1971 e 1991, 

setenta (14%) discutiam o tema gênero sob um ângulo interdisciplinar 

articulando os campos da Educação, Psicologia, Sociologia e Direito. 

A revista “Estudos Feministas” editada pelo Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ) e 

pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (PPCIS/UERJ) foi fundada em 1992 e, desde 

então, também tem se destacado por divulgar artigos científicos de autores 

nacionais e internacionais desta área. 

O FAGES – Núcleo de Família, Gênero e Sexualidade que funciona 

na UFPE, foi criado em 1990, a partir de um grupo de pesquisa intitulado “A 

Família no Nordeste”, tem bases de pesquisa nos Programas de Pós-

graduação em Antropologia e em Sociologia da UFPE e trabalha com seis 

linhas de pesquisa: família, gênero, sexualidade, gerações, saúde e 

eqüidade. Além disso, edita a série “Família e Gênero” da revista 

Anthropológicas do Programa de Pós-graduação em Antropologia da UFPE 

e promove cursos para instituições governamentais e não-governamentais, 

inclusive de formação continuada para professores da rede pública de 

ensino de Pernambuco. 

Em 1990, também foi criado o GEERGE110 – Grupo de Estudos em 

Educação e Relações de Gênero da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do SUL (GEERGE/UFRGS) que 

trabalha com três eixos temáticos: 1. gênero, sexualidade e educação, com 

enfoque nos estudos feministas, gays, lésbicos e na teoria queer; 2. políticas 

do corpo e saúde, que visa compreender como os discursos sobre o corpo e 

                                                 
110 Detalhes sobre a história, os participantes e as publicações do GEERGE podem ser 
encontradas no site: www.geerge.com e em Meyer, Ribeiro & Ribeiro (2004) encontrado no 
site: www.anped.org.br/reunioes/27/programtes.htm. 
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os processos de produção de diferenças e desigualdades sociais atuam na 

área de educação e de saúde; 3. infância, gênero e sexualidade, focalizando 

a construção das identidades sexuais e de gênero através da educação 

familiar e escolar e o processo de controle dos corpos infantis através da 

literatura, de filmes, brinquedos, músicas e espaços pedagógicos. Os 

participantes do GEERGE têm, nos últimos anos, orientado dissertações e 

teses nessa área, publicado livros e participado de diversos eventos 

nacionais – em universidades, secretarias de educação, ONGs – sobre essa 

temática e a FACED/UFRGS, através da revista “Educação e Realidade”, de 

circulação nacional, tem divulgado vários artigos sobre gênero, educação e 

sexualidade. 

Em 1992, foi fundado o GEISH – Grupo de Estudo Interdisciplinar 

em Sexualidade Humana vinculado à Faculdade de Educação da 

Universidade de Campinas (FE-UNICAMP). Seus estudos fundamentam-se 

na perspectiva pós-estruturalista e nos estudos culturais e, segundo Meyer, 

Ribeiro & Ribeiro (2004), abordam a sexualidade, o erotismo e as relações 

de gênero por meio de reflexões sobre as diferentes linguagens culturais, a 

diversificação das práticas e os processos de subjetivação. O núcleo é 

responsável pela orientação de dissertações e teses do Programa de Pós-

graduação da FE/UNICAMP e pela edição da revista 

“Entretextos/Entresexos”. Outra revista editada na UNICAMP desde 1994 e 

que tem desempenhado importante papel na área é a “Cadernos Pagu”, 

ligada ao Núcleo de Estudos sobre Gênero desta instituição. 

 O NUSEX – Núcleo de Estudos da Sexualidade (NUSEX), vinculado 

ao Programa de Pós-graduação em Educação Escolar e ao Departamento 

de Psicologia da Educação da UNESP também se consolidou neste período. 

Foi criado em 2000, é formado por pesquisadores de diferentes áreas – 

psicologia, pedagogia, ciências sociais e terapia ocupacional – e tem dois 

eixos norteadores de pesquisas: 1. história da sexualidade e da educação 

sexual no Brasil, que tem como foco a pesquisa bibliográfica e documental, 

com o objetivo de construir a historiografia da educação sexual no país; 2. 

sexualidade como tema da educação escolar, que analisa programas de 

intervenção e de orientação sexual implantados em instituições de ensino.  
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Um marco histórico importante desse campo discursivo foi a 

aprovação, durante a 26ª Reunião Anual da Associação Nacional de 

Pesquisa em Educação – ANPED, em 2003, do Grupo de Estudos em 

Gênero, Sexualidade e Educação (GE-23). O GEERGE, GEISH e o NUSEX 

coordenaram em 2004, na 27ª Reunião Anual da ANPED, a primeira sessão 

de apresentação de trabalhos desse GE e em 2005, o mesmo foi aprovado 

como Grupo de Trabalho (GT-23) da ANPED. Como destaca Carvalho, R. 

(2004) a ANPED é um lugar prestigiado de produção discursiva no campo 

educacional – constitui-se de sócios institucionais e individuais provenientes 

de todo o Brasil, principalmente dos Programas de Pós-graduação em 

Educação – que sistematiza, divulga e incentiva a produção científica dentro 

e fora do país.  

No quadro VI, encontram-se os títulos dos trabalhos apresentados 

nesse GT, nos últimos três anos.  

 

Quadro VI –  Trabalhos apresentados no GT - 23 da ANPED entre 2006 e 2008: 

 

2006 2007 2008 
� Gênero, sexualidade e 

educação: das afinidades 
políticas às tensões teórico-
metodológicas. 

� A  "bicha banheirão" e o 
"homossexual militante": 
grupos gays, educação e a 
construção do sujeito 
homossexual. 

� A violência sexual contra 
crianças e adolescentes na 
perspectiva de profissionais da 
educação das escolas 
públicas municipais de 
Presidente Prudente. 

� Identidades "anormais": a 
(des)construção dos corpos 
"deficientes". 

� O bordado no currículo como 
espaço-tempo/fazer educativo. 

� Qual destas moças é você?" 
O autoconhecimento 
produzido pelos testes da 
imprensa feminina ? décadas 
de 50 a 70 do século XX. 

� Educando as novas gerações: 
representações de gênero nos 
livros didáticos de matemática. 

� Gênero e risco de HIV/AIDS 

� “O que é loba??? É um jogo sinistro, 
só para quem for homem...” – gênero 
e sexualidade no contexto escolar. 

� Gênero e sexualidade nos PCNs: 
uma proposta desconhecida. 

� O que pensam professoras de 
educação infantil sobre a feminização 
da profissão docente? 

� A produção da mãe leve, flexível, forte 
nas páginas da Pais & Filhos. 

� A sexualidade num curso normal – 
seus tempos e “contra-tempos”. 

� A boneca Barbie e a educação das 
meninas – um mundo de disfarces. 

� Saúde é coisa de mulher em qualquer 
idade: educação, gênero e 
envelhecimento. 

� A sexualidade feminina entre práticas 
divisoras: da mulher “bela 
adormecida” sexualmente à 
multiorgástica – imprensa feminina e 
discursos de professoras. 

� Bordado como expressão de vida: 
gênero, sexualidade. 

� Gênero, sexualidade e desempenho 
escolar: modos de significar os 
comportamentos de meninos e 
meninas. 

� Banheiros escolares – promotores de 

� Roteiros de gênero: a 
pedagogia organizacional e 
visual gendrada no cotidiano 
da educação infantil. 

� Narrativas de vivências 
juvenis: as jovens mulheres 
no centro da cena. 

� Ensina-se a mais antiga das 
artes às mulheres: a de ter 
filhos e tornar-se mãe 
carinhosa. 

� Sexualidade na escola 
mediada pela literatura: 
apropriações docentes. 

� Livros didáticos das décadas 
de 20 a 50 em Minas Gerais: 
construções de gênero. 

� Quatro intervenções para 
uma pedagogia queer.  

� Professores(as), sexualidade 
e educação sexual: 
produzindo sujeitos nos 
contextos do programa de 
educação afetivo-sexual 
(PEAS). 

� “Quem é da tua família?”: 
gênero, relações familiares e 
situação de rua. 

� Os manuais de conduta e a 
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nas campanhas de educação 
em saúde através da mídia. 

� Cinema e Relações de 
Gênero:ouvindo mulheres 
idosas. 

� Fica Comigo - juventude e 
pedagogias amorosas/sexuais 
na MTV. 

� Jovens, sexualidade e 
educação: homossexualidade 
no espaço escolar. 

� Gênero, educação e 
educação física: um olhar 
sobre a produção teórica 
brasileira. 

� Infâncias, adolescências e 
AIDS. 

diferenças de gênero. 
� Formação de pedagogas – memórias 

e trajetórias. 
� As obrigações no trabalho doméstico 

familiar de jovens estudantes: uma 
questão de gênero. 

� Homens fora de lugar? A identidade 
de professores homens na docência 
com crianças. 

� Quando o estranho é o professor: 
narrativas sobre sexualidade e o 
currículo de formação de professores. 

� “(Ela) sabe roubar ... de um jeito 
escondido mas ela rouba” o jogo e as 
estratégias de gênero numa classe de 
alfabetização. 

escrita feminina no início do 
século XX: o que desvelam 
as narrativas? 

� Palavras, “palavrões”: um 
estudo sobre a repressão 
sexual a partir da linguagem 
empregada para designar a 
genitália e práticas sexuais, 
na cultura brasileira. 

� Profissionais da educação 
infantil e ensino fundamental 
diante das questões de 
gênero e diversidade sexual: 
as possibilidades da literatura 
infantilil.. 

 

  

 

Apesar da variedade e atualidade dos temas, chama atenção o 

número ainda limitado de estudos abordando diretamente a questão da 

diversidade sexual. No entanto, segundo relatórios disponíveis na home 

page do GT-23111, podemos perceber que a criação desse espaço de 

discussão na ANPED, ampliou a articulação entre diferentes grupos de 

pesquisa do país, secretarias de educação e ONGs; gerou contextos de 

produção de conhecimentos – como seminários, simpósios, palestras, 

consultorias, participação em bancas de mestrado e doutorado, elaboração 

de documentos, pareceres – e concedeu poder hierárquico a este espaço 

discursivo, reconhecendo-o como um local privilegiado de produção 

científica e de debate sobre questões que estão na agenda nacional e 

internacional da educação. A respeito desse último aspecto Carvalho, R. 

(2004, p. 268) chama atenção para o fato que a articulação discursiva da 

ANPED extrapola o meio acadêmico, tendo em vista que seus diversos 

grupos se posicionam criticamente – através de pesquisas, relatórios, cartas 

e pareceres – sobre a atuação da escola e as políticas educacionais 

implementadas pelo Governo Federal. 

A mobilização social pelos direitos humanos, especialmente pelo 

direito à diferença, também influenciou na formação do discurso pedagógico 

pela diversidade sexual. 

 
                                                 
111 O endereço eletrônico do GT 23 da ANPED é: http://www.ded.ufla.br/gt23/relatorios_28.html.  
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5.1.4. O FORTALECIMENTO DO MOVIMENTO PELOS DIREITOS HUMANOS  
 

O movimento pelos direitos humanos no Brasil durante muito tempo 

esteve associado aos grupos de resistência à ditadura militar e de oposição 

aos governos conservadores. Com o fortalecimento e ascensão dos 

governos de centro-esquerda, a temática direitos humanos saiu de uma 

posição marginal, passou a ser reconhecida em sua legitimidade e foi, 

paulatinamente, sendo transformada em políticas oficiais do Estado.  

Um dos principais passos nessa caminhada foi a Constituição de 

1988 que tratou da questão da dignidade da pessoa humana, da 

inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à igualdade e 

fixou os direitos humanos como um dos princípios que devem reger as 

relações internacionais do Brasil. Outro passo importante foi a implantação 

do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH I, em 1996, que em 

cumprimento à recomendação da Conferência de Viena (1993), atribuiu aos 

direitos humanos o status de política pública governamental. O processo de 

revisão do PNDH I e implantação do PNDH II constituíram outro passo em 

direção à promoção e proteção dos direitos humanos no país, uma vez que 

elevou os direitos econômicos, sociais e culturais ao mesmo patamar de 

importância dos direitos civis e políticos e inseriu na pauta das políticas 

públicas questões que não eram tratadas com a devida atenção como a do 

direito à liberdade de orientação sexual, a inclusão social de pessoas com 

deficiência e o combate à violência doméstica e ao trabalho infantil, entre 

outros. 

Atualmente, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais 

de direitos humanos tanto na esfera da Organização das Nações Unidas – 

ONU, como da Organização dos Estados Americanos – OEA. No que diz 

respeito aos direitos de LGBTs, nos últimos anos, vários eventos têm 

colocado essa temática na pauta de discussão e o país tem desenvolvido 

uma série de ações historicamente importantes, entre elas destacam-se: 

•••• A criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, 

em 2001, como resposta às recomendações da Conferência de 

Durban; 
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•••• A instalação, em 2003, de uma Comissão Temática Permanente 

para receber denúncias de violação de direitos humanos, com 

base na orientação sexual; 

•••• A resolução administrativa do Conselho Nacional de Imigração 

(CNI), em 2003, pela qual o Brasil passou a reconhecer, para 

efeito de concessão de vistos, a união de pessoas do mesmo 

sexo, em situação de união estável; 

•••• O lançamento, em 2004, do Programa de Combate à 

Discriminação contra LGBT e de Promoção da Cidadania de 

Homossexuais – Brasil sem Homofobia; 

•••• A criação pela Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH, 

a partir de 2005, dos Centros de Referência de Prevenção e 

Combate à Homofobia, entre eles o de Recife (na ONG “Leões 

do Norte”); 

•••• A fundação, a partir de 2006, dos Núcleos de Pesquisa e 

Promoção da Cidadania Homossexual em diversas 

universidades brasileiras, entre elas na UFPE; 

•••• A realização da 1ª Conferência Nacional LGBT, em 2008, com o 

tema “Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para 

garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais”. 

•••• O lançamento, em 2009, do Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (BRASIL, 2009) com 

diretrizes e ações baseadas na Conferência Nacional LGBT de 

2008. 

 

Na educação, destaca-se a elaboração e instalação do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos, que tem entre os seus 

princípios o “combate do racismo, sexismo, discriminação social, cultural, 

religiosa e outras formas de discriminação presentes na sociedade 

brasileira” (BRASIL, 2003, p.17); além de uma série de propostas do 

Governo Federal presentes no Programa Brasil sem Homofobia (Brasil, 

2004), no Plano Nacional de Política para as Mulheres (Brasil, 2005), no 

Programa Nacional de Direitos Humanos II (Brasil, 2002) e no Plano 
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Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (Brasil, 

2009). 

Todos esses acontecimentos geraram demandas para o campo da 

educação escolar, exigindo a constituição de um espaço discursivo oficial 

que respondesse especificamente às questões colocadas pela nova 

conjuntura. É nesse contexto que a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC é criada. 

 

5.2. O MEC E A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  
 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/1996) o MEC tem função normativa, redistributiva e supletiva e possui, 

entre outros papéis, o de articular os diferentes níveis e sistemas de ensino 

e prestar assistência técnica aos Estados, Municípios e Distrito Federal 

assegurando o desenvolvimento da educação escolar e de uma formação 

básica comum aos brasileiros. A Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade – SECAD compõe o quadro do Ministério da 

Educação – MEC desde julho de 2004 e é constituída por quatro diretorias: 

1) Políticas de EJA, 2) Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania, 3) 

Estudos e Acompanhamento das Vulnerabilidades Educacionais e 4) 

Educação para a Diversidade, sendo a última responsável pelas políticas 

educacionais na área de gênero e diversidade sexual. Nos documentos 

fornecidos para nossa pesquisa encontramos alguns trechos explicativos 

sobre a origem e função dessa secretaria. Como explicitado no Quadro II 

(capítulo 4), para conhecermos os discursos pela diversidade sexual 

produzidos pela SECAD/MEC, nos baseamos na análise da revista 

“Diferentes Diferenças” e do “Cadernos SECAD 4”  

A revista “Diferentes Diferenças” foi elaborada em 2005 com o 

objetivo de divulgar o trabalho realizado pela SECAD/MEC e caracteriza-se 

por ser uma mescla de informação e publicidade. Foi produzida pela 

“Publisher Brasil”, editora que atua em campanhas publicitárias para 

diversas instituições no país112. No Fragmento 1, encontramos um trecho da 

                                                 
112 Entre as instituição estão a Fundação Banco do Brasil, o Sindicato de Metalúrgicos de Osasco e o Instituto de 
Previdência do Município de São Paulo. A editora também é responsável pela edição e publicação da revista 
“Fórum Outro Mundo em Debate”, de periodicidade mensal, cujos principais leitores (segundo informações em seu 
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matéria de abertura da revista, denominada “Diferentes Diferenças - 

Educação de qualidade para todos”, onde o papel da secretaria começa a 

ser especificado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
site) são jornalistas, professores, estudantes universitários, advogados e cientistas sociais. Maiores detalhes sobre 
a editora podem ser encontrados através do seguinte endereço eletrônico: http://www.publisherbrasil.com.br. 

FRAGMENTO 1 – Papel da SECAD/MEC  
(REVISTA DIFERENTES DIFERENÇAS, p. 05) 
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O fragmento 1 corresponde aos primeiros trechos da matéria de 

abertura da Revista. Seus dois parágrafos iniciais discorrem sobre 

desigualdade social, ressaltando a classificação do Brasil como um dos 

países com pior distribuição de renda no mundo. Logo em seguida, destaca 

que a desigualdade tem raízes históricas e, por desconsiderar este aspecto, 

as políticas públicas desenvolvidas anteriormente foram insuficientes para 

acabar com o problema. A partir do final do primeiro parágrafo e ao longo do 

seguinte, o texto se refere a contextos políticos anteriores ao da gestão em 

divulgação e enfatiza dois momentos: 1) quando a educação pública era 

restrita e poucos tinham acesso à escola e 2) quando o acesso à escola foi 

ampliado. Ao se referir ao segundo momento diz: “mesmo quando este foi 

ampliado foram poucos os que tiveram direito a uma educação de 

qualidade”.  

Percebe-se o estabelecimento de uma fronteira diferencial entre o 

posicionamento da gestão atual – governo do PT – e o posicionamento das 

gestões anteriores. A gestão atual é associada a um projeto de educação 

inclusiva – “Educação de Qualidade para Todos” – e as gestões anteriores 

são alinhadas como equivalentes a um modelo de educação excludente. 

Neste discurso a exclusão é apresentada como equivalente direto da 

negação da diferença, enquanto a perspectiva da não-exclusão torna-se 

equivalente do reconhecimento da diferença. 

O tema “Educação para Todos” está em debate e é disseminado em 

vários países desde a elaboração da “Declaração Mundial de Educação para 

Todos” (Conferência de Jontiem, 1990) cujos princípios são difundidos e 

monitorados pela UNESCO. O Brasil, por sua vez, é Estado-membro desta 

organização e, portanto, a gestão anterior passou a disseminar essa idéia 

desde os anos de 1990. No Fórum Mundial de Educação de Dacar, em 

2000, foram estabelecidas metas educacionais para serem atingidas até 

2015, entre elas está o acesso de todas as crianças em idade escolar à 

educação primária completa, gratuita e de boa qualidade. O governo atual 

dá, então, ênfase a este posicionamento e para se diferenciar das gestões 

anteriores, usa o termo “educação de qualidade para todos”. 

O binômio exclusão/inclusão permanece como ponto central no 

restante do texto, associando-se à temática do reconhecimento das 
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diferenças. Estes conteúdos estão presentes, explicita ou implicitamente, na 

revista como um todo, desde o título da publicação, passando pelos temas 

que são abordados nas matérias – desafios do Estado frente à 

desigualdade, integração escola-comunidade, direitos sexuais são direitos 

humanos, por um Brasil alfabetizado, igualdade que se aprende na escola, a 

terra ensina, o saber compartilhado, o ensino que dialoga com as tradições – 

até à gravura presente na capa da revista (como pode se constatado na 

Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na capa, a gravura central, através do recurso das cores, forma um 

conjunto com o título da publicação – Diferentes Diferenças: educação de 

 
FIGURA 2 – Capa da Revista Diferentes Diferenças 
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qualidade para todos – e a logomarca do governo federal – Brasil: um país 

de todos e todas. O preto, por exemplo, marca o traço de toda a figura, é a 

cor da palavra “Diferentes” no título e da letra “I” da palavra Brasil, na 

logomarca. O vermelho está presente na palavra “Diferenças” no título, na 

face central da gravura e na letra “L” na logomarca. O azul está do lado 

esquerdo da gravura e na letra “B” de Brasil. O verde compõe o subtítulo da 

publicação, a lateral direita da gravura e a letra “A” da logomarca, que por 

sua vez fica no centro da palavra Brasil e contém em seu interior a Bandeira 

Nacional. O laranja surge na parte superior da figura e na letra “R” na 

logomarca, que se estende, em forma de linha, sob a palavra Brasil e 

comporta a frase: um país de todos e todas. O tipo de fonte usada para 

redigir o título principal – Diferentes Diferenças – deixa as letras com um 

indício de “falta de alinhamento”, a figura é ambígua, não usa traços realistas 

e retrata faces sobrepostas – uma referência à pluralidade de identidades. A 

vivacidade das cores sobre o fundo branco, além de remeter ao arco-íris – 

símbolo do movimento LGBT – tende a produzir um efeito de alegria visual e 

leveza, mesmo tratando de temas polêmicos, que historicamente estão 

relacionados a preconceitos e discriminações. 

A SECAD/MEC é diretamente apresentada, no último parágrafo do 

fragmento 1, como um espaço de construção de políticas públicas que visam 

reduzir as desigualdades sociais e proporcionar “educação de qualidade 

para todos, ao longo da vida”. O marcador coesivo “em vista disso”, usado 

no início desse parágrafo faz referência à problemática relatada 

anteriormente (desigualdade e exclusão social) e introduz a SECAD como 

uma resposta do Estado à “dívida educacional do país”.  

A forte alusão à Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO chama a atenção. Tal menção aparece 

explicitamente no último parágrafo e constitutivamente na manchete da 

matéria, uma vez que, a frase “Educação de qualidade para todos” remete 

às Conferências Mundiais de Educação e aos acordos firmados entre os 

Estados-membros da UNESCO. 

Com essas referências, a SECAD está explicitamente reafirmando o 

acordo de cooperação do Brasil com esse organismo e seu engajamento 

com a “Declaração Mundial sobre educação para Todos”. Porém, a menção 
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à UNESCO nessa publicação indica, também, a busca de legitimação e 

credibilidade. Tal estratégia, comum em textos jornalísticos e publicitários, 

pode estar relacionada ao fato da SECAD, na época de publicação da 

revista, ser a mais nova secretaria do MEC e estar na fase de socialização 

de suas políticas entre atores governamentais e não-governamentais de 

todo território brasileiro. Como ressalta Carvalho, R. (2004), a UNESCO é 

uma influente rede enunciativa, que “produz, acolhe, transforma e dissemina 

discursos, os quais, sob o seu manto, passam a ter forte presença junto a 

organismos governamentais e não-governamentais em diversos países” (p. 

238), portanto, ter aprovação e reconhecimento desse organismo na fase 

inicial de gestão de uma secretaria de educação é um recurso político 

valioso. Um “box” na primeira página da matéria, com fonte em azul, 

contendo um comentário proferido pelo representante da UNESCO no Brasil 

a respeito da SECAD reforça essa impressão (ver fragmento 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O binômio inclusão/exclusão aparece novamente e é central no 

depoimento em evidência e, como afirmamos anteriormente, na revista em 

geral. A SECAD, ao usar a expressão “Diferentes diferenças”, articula sob o 

FRAGMENTO 2 – Comentário do 
representante da UNESCO   (REVISTA 

DIFERENTES DIFERENÇAS,) 
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mesmo significante (“Diferenças”) discursos educacionais diversos – 

educação de jovens e adultos, indígena, quilombola, do campo, étnico-racial, 

de proteção à criança e ao adolescente – criando uma cadeia de 

equivalência entre os mesmos e, ao mesmo tempo, um espaço estratégico 

de gestão das “diferenças” e de cumprimento de metas traçadas em acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. No fragmento 3, essa questão 

fica mais evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este texto, também retirado da Revista “Diferentes Diferenças”, 

consiste num fragmento de uma entrevista com o então secretário da 

SECAD. O conteúdo tem como título “Desafios do Estado frente à 

desigualdade” e esse extrato é o parágrafo de fechamento da matéria.  A 

lógica da gestão se concretiza nesse trecho quando o secretário afirma que 

a SECAD foi construída para compatibilizar o conteúdo universal da 

educação com o conteúdo particularista e acelerar a oferta de educação de 

qualidade para todos, com velocidade maior para os que estão excluídos do 

sistema de ensino. A questão do tempo para atingir a meta da educação 

para todos e a ênfase na valorização da diversidade – étnico-racial, 

FRAGMENTO 3 – Articulação de discursos  
(Revista Diferentes Diferenças, p. 08) 
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geracional, de pessoas com deficiência, de gênero, de orientação sexual, 

regional, religiosa, cultural e ambiental – se destaca na fala e remete 

novamente às metas estabelecidas no Fórum Mundial de Educação de 

Dacar (2000) para serem atingidas até 2015: garantir o acesso de todas as 

crianças em idade escolar à educação primária completa, gratuita e de boa 

qualidade; ampliar as oportunidades de aprendizado dos jovens e adultos; 

melhorar em 50% as taxas de alfabetização de adultos; eliminar as 

disparidades entre os gêneros na educação e melhorar todos os aspectos da 

qualidade da educação (UNESCO, 2007, p. 05).  

O cumprimento dessas metas está entre as prioridades da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 

UNESCO, que além de se comprometer em assessorar os governos, as 

organizações não-governamentais e a sociedade civil que trabalha com 

educação para alcançá-las, também fiscaliza suas ações através do 

“Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos”, publicado 

anualmente, com o objetivo de avaliar a situação educacional dos países 

que se comprometeram com as metas. 

Como ressalta Burity (2006), o discurso pela inclusão social emergiu 

em meados da década de 90 do século passado em resposta tanto ao 

discurso classista dos movimentos de esquerda quanto ao 

neoliberal/privatista de alguns governos desse período. Conservadores e 

progressistas passaram a destacar a desigualdade social presente na 

sociedade brasileira e o fracasso das políticas públicas que visavam, 

apenas, o crescimento econômico. No entanto, na maioria das vezes o 

posicionamento em prol da “inclusão social” ou da “igualdade de 

oportunidades para todos” restringia-se, apenas, à questão da administração 

das desigualdades sociais por meio de técnicas de gestão, da elaboração de 

políticas públicas ou da alocação de recursos através de projetos, uma mera 

transformação das diferenças em demandas quantificáveis. Não havia uma 

compreensão do caráter político das diversas identidades, elas passaram a 

ser tratadas “como acidentes históricos a que se responde com metas, 

insumos e ações específicas, e não pontos em que os limites da ordem 

vigente são ou podem ser exibidos e testados” (BURITY, 2006, p. 49). 
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Posto isto, surgem, então, as perguntas: o posicionamento da 

SECAD/MEC em prol da inclusão social é apenas de gestão das 

desigualdades sociais por meio de políticas públicas ou o discurso pela 

diversidade sexual, também, está inscrito numa compreensão de caráter 

político das diferentes identidades que compõe o contexto escolar? 

Tentaremos responder a essas questões, explicitando, a partir do quarto 

volume dos “Cadernos SECAD”, os posicionamentos assumidos por esta 

secretaria em relação ao tema gênero e diversidade sexual na escola, a 

teoria educacional que ela afirma se fundamentar, as ações desenvolvidas 

para veiculação do seu discurso entre educadores e educadoras e os 

agentes que a mesma autorizou a disseminá-lo. 

A série “Cadernos SECAD” consiste num conjunto de publicações 

que tem como objetivo informar sobre as políticas públicas e ações 

desenvolvidos por esse órgão. De acordo com a publicação (BRASIL, 2007, 

p.05), o documento foi elaborado visando o público de gestores/as, 

professores/as, profissionais da educação que atuam nos Sistemas de 

Ensino e parceiros institucionais, como o Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (CONSED), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) e outras organizações que interagem com o Ministério 

da Educação.  Ao todo são nove cadernos concebidos com os seguintes 

temas:  

 

•••• Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade;  

•••• Educação do Campo: diferenças rompendo paradigmas;  

•••• Educação Escolar Indígena: a diversidade sociocultural indígena 

ressignicando a escola;  

•••• Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer as 

diferenças e superar preconceitos;  

•••• Proteger para Educar: a escola articulada com as Redes de 

Proteção de Crianças e Adolescentes;  

•••• Educação em Direitos Humanos: democracia, liberdade e justiça 

social;  

•••• Diversidade Étnico-racial: políticas afirmativas na educação;  
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•••• Integração entre Instituições de Educação e Comunidade: 

caminhos para o exercício da cidadania;  

•••• Educação de Jovens e Adultos: a construção de uma política 

pública. 

 

O volume intitulado “Gênero e Diversidade Sexual na Escola: 

reconhecer as diferenças e superar preconceitos”, publicado em maio de 

2007, em formato de relatório, foi redigido por técnicos do próprio setor e 

está organizado em sete partes. Inicia-se com uma introdução, seguida de 

um capítulo teórico chamado “Marcos institucionais” que apresenta uma 

contextualização histórica sobre direitos humanos, gênero e diversidade 

sexual; os principais conceitos neste campo e a legislação relacionada à 

educação, à igualdade de gênero e ao reconhecimento da diversidade 

sexual. O capítulo subseqüente delineia um diagnóstico sobre gênero e 

diversidade sexual na educação e é acompanhado de outros dois que 

discorrem sobre as políticas públicas (capítulo 4) e os programas, projetos e 

atividades desenvolvidos pela SECAD (capítulo 5). O relatório termina com 

as referências bibliográficas e cinco documentos anexados113.  

No fragmento 4, retirado do subitem “Principais conceitos 

relacionados à gênero e diversidade sexual” encontramos algumas pistas 

sobre as teorias de referência da SECAD. A primeira indicação encontra-se 

no início do fragmento. Os/as autores/as começam o texto usando uma 

oração escrita em voz passiva que ressalta a interdependência entre gênero, 

identidade, sexualidade e orientação sexual e a subordinação desses 

elementos a fatores históricos, sociais e culturais. 

 

 

 

                                                 
113 Os documentos anexados são: o decreto de 15 de julho de 2004, que institui Grupo de Trabalho Interministerial 
com a finalidade de elaborar Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; o decreto nº 5.390, de 8 de março de 
2005, que aprova o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM, institui o Comitê de Articulação e 
Monitoramento e dá outras providências; o decreto nº 5.397, de 22 de março de  2005, que dispõe sobre a 
composição, competência e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação – CNCD; a portaria 
nº 4.032, de 24 de novembro de 2005, que institui o Grupo de Trabalho para acompanhar a implementação do 
Programa Brasil Sem Homofobia no Ministério da Educação e a portaria nº 928, de 26 de abril de 2006, que 
designa os membros do Grupo de Trabalho para acompanhar a implementação do Programa Brasil Sem 
Homofobia no Ministério da Educação. 
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FRAGMENTO 4 –  Teoria de referência –   
(CADERNOS SECAD  4, p. 15-16) 
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O trecho faz uma referência implícita às teorias biologicistas e, 

desde o início, introduz uma fronteira diferencial com as mesmas, que vai 

ficando mais evidente quando destaca a necessidade de se buscar 

contribuições transdisciplinares inseridas no plano da ética, dos direitos 

humanos e numa perspectiva emancipatória. Nos três últimos parágrafos,  

os/as autores fazem uso de uma série de citações diretas de Guacira Louro, 

Teresa de Lauretis e Joan Scott, autoras conhecidas no campo acadêmico 

por discutirem o tema gênero e educação numa perspectiva pós-feminista. 

Tal abordagem, como explicitado no terceiro capítulo desta tese, estuda os 

dispositivos da sexualidade presentes na educação escolar e as formas 

como eles atuam na constituição das identidades de estudantes e docentes, 

se posiciona contra a heteronormatização e defende o desenvolvimento de 

uma pedagogia que valoriza as diferenças de gênero e de orientação sexual. 

O texto também aponta que o trabalho da SECAD está pautado no 

conceito de qualidade social da educação (2º parágrafo), fazendo uso, 

novamente, do recurso da citação direta. A idéia de qualidade social na 

educação, segundo Ramos (2008) surgiu no final da década de 90, do 

século passado, nos setores de esquerda e tem como princípios o respeito à 

diversidade, o avanço da sustentabilidade ambiental, a garantia da 

democracia e a construção de uma educação básica fundamentada nos 

direitos humanos. Tal proposta, como salienta Varjal (2008), defende a 

articulação Estado/sociedade civil na administração da coisa pública, 

promovendo a distribuição do poder e evitando a descontinuidade das 

ações, fenômeno comum na sociedade brasileira. 

A referência a tais perspectivas – político-esquerdista, pós-feminista 

e de direitos humanos – situa a SECAD como um espaço discursivo pautado 

na lógica da parceria entre o setor político-governamental, acadêmico e da 

sociedade civil organizada. No fragmento 5, isto é dito explicitamente. 
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O fragmento 5 corresponde à primeira página do capítulo intitulado 

“Gênero e diversidade sexual na educação: políticas públicas” e é 

subseqüente ao capítulo do diagnóstico sobre a diversidade sexual no 

FRAGMENTO 5 – Políticas Educacionais  
(CADERNOS SECAD  4, p. 35) 



145 

contexto educacional. Neste último, enfatiza-se, através de relatos de 

pesquisas, que a escola brasileira se tornou um lugar de opressão e 

discriminação de jovens e adultos LGBT, onde estão presentes diversos 

tipos de manifestações homofóbicas, inclusive a violência física, privando 

essas pessoas de seus direitos básicos, principalmente travestis e 

transexuais, que enfrentam obstáculos para se matricularem na rede pública, 

se envolverem em atividades pedagógicas, manterem sua integridade física 

e fazerem uso dos espaços da instituição escolar, principalmente dos 

banheiros114. 

O primeiro parágrafo do extrato introduz o tema políticas 

educacionais associando-o com os assuntos tratados nos dois capítulos 

anteriores: as discussões pós-feministas sobre gênero e diversidade sexual 

e a denúncia sobre a adoção do modelo heteronormativo como referencial 

para o desenvolvimento de práticas pedagógicas na escola brasileira. Esta 

referência aos conteúdos já discutidos proporciona coerência entre as partes 

do texto e gera um contexto argumentativo que fundamenta o relato das 

políticas e ações desenvolvidas pelo órgão. 

No segundo parágrafo, o texto reafirma o compromisso da SECAD 

com a área de direitos humanos e diz que a mesma reconhece como 

legítimas as diferentes identidades, práticas sociais e formas de saber que 

foram, ao longo da história, estigmatizadas pela escola, em decorrência da 

lógica heteronormativa. A partir do conectivo “além disso”, o documento 

começa a explicitar as características das políticas desenvolvidas pelo órgão 

dizendo que as mesmas estão voltadas para “garantir a igualdade de direitos 

e oportunidades a todos os indivíduos e grupos independente de suas 

diferenças de gênero, identidade de gênero e orientação sexual”. 

Um elemento novo é colocado no terceiro parágrafo: a 

interdependência das ações do MEC com dois planos de ação do Governo 

Federal: Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e Programa 

Brasil sem Homofobia (BSH). De acordo com o texto, “a tarefa do Ministério 

                                                 
114 Nas escolas, geralmente, há banheiros masculinos e femininos. Nos banheiros femininos os sanitários são 
separados por paredes ou divisórias, enquanto nos masculinos os mictórios são dispostos, lada a lado, sem 
separação. Para as travestis, usar o banheiro masculino sempre causa constragimentos, seja em virtude da 
exposição pública de sua intimidade, seja pelo preconceito dos alunos que dizem se sentir vulneráveis ao assédio 
das travestis. Com relação ao uso do banheiro feminino, a resistência é menor por parte das alunas, porém, 
sempre há polêmicas em torno da questão. 
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da Educação é fazer com que a sua implementação, a médio e longo prazo, 

promova o enraizamento dessa agenda de enfrentamento ao sexismo e à 

homofobia nos sistemas de ensino e na sociedade”. 

No último parágrafo, o texto descreve, então, os diversos setores da 

educação que a SECAD tem se articulado para a implementação de suas 

políticas: 1) sistemas de ensino estaduais e municipais através do CONSED 

– Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Educação – e da 

UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação; 2) 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil; 3) meios acadêmicos; 

4) órgãos do setor público nas diversas esferas de governo – federal, 

estadual e municipal; e 5) organismos internacionais. Chama à atenção, no 

entanto, a ênfase dada a essas parcerias (ver Fragmento 6).  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTO 6 – Parcerias com setores da educação 
(Cadernos SECAD 4 – p. 38)  
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O Fragmento 6, faz parte do mesmo capítulo que estamos discutindo 

– sobre as  políticas públicas da SECAD. Neste trecho, há um destaque 

especial, às parcerias efetuadas com diversos organismos da educação.   

A primeira parceria citada é a desenvolvida com os movimentos 

sociais. Esse parágrafo começa com a frase “É importante reconhecer”, que 

realça um sentido de homenagem a esse setor. Logo em seguida, destaca o 

protagonismo do mesmo no campo da educação para igualdade de gênero e 

de respeito à diversidade sexual e afirma que não há solidez nas ações 

governamentais nessa área se não se ouvir e buscar a colaboração desta 

esfera. 

No segundo parágrafo, faz-se referência a SPM/PR, ressaltando, 

principalmente, que tal parceria facilitou as relações com os setores 

estaduais e municipais a ela relacionados, possibilitando sua colaboração na 

implementação de ações na área de gênero. No terceiro, enfatiza-se o papel 

de orientador que o CNE tem desempenhado na elaboração de políticas 

curriculares para educação básica e para formação docente. 

No quarto e último parágrafo, o texto faz referência, ao mesmo 

tempo, à aproximação da SECAD com as Universidades e com os sistemas 

de ensino – através do estímulo ao desenvolvimento de projetos na área de 

formação de profissionais da educação e do apoio a seminários que 

discutem o tema em questão – e diz que mantém interlocução com o 

CONSED e com a UNDIME. 

A ordem de citação e o espaço dedicado a cada setor indicam uma 

hierarquia na valorização das parcerias, dando pistas que a aquela 

desenvolvida com os movimentos sociais parece ser a que está mais 

fortalecida. Este aspecto se confirma, quando nos deparamos com os dados 

apresentados sobre os projetos aprovados pela SECAD na área de 

formação de educadores/as para diversidade sexual (ver Fragmentos 7 e 8). 

De acordo com o documento consultado (BRASIL, 2007, p. 36-38), 

os trabalhos dessa secretaria se concentram em três eixos de ação: 1) 

Planejamento, Gestão e Avaliação; 2) Acesso e permanência e 3) Formação 

de profissionais da educação.  
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O eixo de Planejamento, gestão e avaliações está voltado para a 

consolidação de orçamentos, planos de ação e indicadores de avaliação 

referentes à problemática de gênero, orientação sexual, raça, etnia, 

diversidade religiosa, cultural e geracional. Desde 2004, segundo o relatório, 

o órgão tem apoiado a elaboração de monografias sobre relações étnico-

raciais, de gênero e orientação sexual; a distribuição de materiais didáticos e 

a formação de professores/as nesta área. 

O eixo de acesso e permanência está voltado para a criação de 

ações que visam ampliar o ingresso e a permanência de mulheres, da 

população LGBT, de quilombolas e de indígenas em todos os níveis e 

modalidades de ensino, dedicando-se especial atenção aos transgêneros, 

transexuais, mulheres pobres acima de 40 anos, mulheres presidiárias e 

internas que cumprem medidas socioeducativas. Apesar de o documento 

afirmar que foram desenvolvidos trabalhos nesta área, não os descreve. 

O eixo de formação de profissionais da educação, segundo o 

“Cadernos SECAD 4”, tem como objetivo “desenvolver ações de educação 

para igualdade de gênero, o respeito à diversidade de orientação sexual e o 

enfrentamento ao sexismo e à homofobia” (p.38) junto aos/às 

professores/as, gestores/as e demais profissionais que trabalham na rede de 

ensino. Foram elaborados e executados quatro projetos de formação 

docente entre os anos de 2005 e 2007, sendo um sobre gravidez na 

adolescência e três na área de diversidade sexual. Desses três apenas dois 

têm amplitude nacional: Formação de profissionais da educação para 

cidadania e diversidade sexual (Fragmento 7) e Diversidade sexual e 

igualdade de gênero na escola (Fragmento 8).  Como nosso trabalho 

também, focaliza a (re)articulação do discurso pedagógico pela diversidade 

sexual na escola, nos deteremos em fazer algumas considerações sobre 

estes dois projetos de formação continuada. 
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Os Fragmentos 7 e 8, são parte do capítulo sobre os programas, 

projetos e atividades desenvolvidos e/ou apoiados pela SECAD/MEC, entre 

os anos de 2005 e 2007. O projeto “Formação de Profissionais da Educação 

para Cidadania e Diversidade Sexual”, como descrito no Fragmento 7, teve 

como objetivo formar profissionais das redes públicas de ensino para 

promover a cidadania, o respeito à diversidade sexual e a prevenção e 

FRAGMENTO 7 - Formação de profissionais da Educação 
para cidadania e diversidade sexual  
(Cadernos SECAD 4 – p. 43 e 46)  

(...) 
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enfrentamento da homofobia no ambiente escolar, além de apoiar 

experiências-piloto. Este foi o primeiro projeto desenvolvido nesta área pela 

SECAD/MEC após a sua criação em 2004 e está ligado a implementação 

das metas do Programa “Brasil sem Homofobia”. Consistiu no apoio a 

entidades/instituições para o desenvolvimento de ações neste campo. 

De acordo com o relatório, o MEC divulgou em agosto de 2005 um 

termo de referência regulando a apresentação e seleção de projetos e 

instituiu uma comissão formada por representantes de todas as suas 

secretarias, do INEP, da CAPES, da ANPED, do Centro Latino-americano de 

Sexualidade e Direitos Humanos – CLAM/UERJ, da Associação Brasileira de 

Antropologia – ABA, da Associação Brasileira de Estudos sobre a 

Homocultura – ABEH e do Ministério da Saúde para avaliação do mérito dos 

projetos.  A comissão recomendou quarenta e oito projetos entre noventa e 

quatro recebidos e a SECAD/MEC selecionou quinze para serem 

financiados, sendo três na região nordeste115, dois na centro-oeste, seis na 

sudeste, quatro na sul e nenhum na norte.  

Quanto à abrangência, o projeto atingiu 2.052 profissionais em todo 

Brasil, sendo 290 na região nordeste, entre estes, 160 na região 

metropolitana de Recife. Um aspecto que chamou a atenção quando 

avaliamos a tabela apresentada pela SECAD/MEC (ver fragmento 7) é que 

das 15 instituições contempladas para o financiamento, apenas duas não 

são ONGs: a Prefeitura Municipal de Platina de Goiás (item 13 da tabela) e a 

Universidade Estadual de Londrina – UEL (item 15 da tabela). Segundo o 

documento oficial de divulgação dos resultados desse termo de referência, 

dos noventa e quatro projetos inscritos na seleção, sessenta e quatro eram 

de organizações não-governamentais, seis de universidades e vinte e quatro 

de órgãos governamentais – sendo onze de prefeituras e treze de estados. A 

discrepância entre o número de universidades e de organizações não-

governamentais que submeteram projetos levanta a questão sobre se o 

tema ainda é pouco abordado no meio acadêmico ou, se não, por que há um 

número restrito de intervenções nesta área realizada por instituições de 

ensino superior. No quadro VII, listamos as instituições de educação superior 

e básica que tiveram os projetos recomendados pela comissão. 
                                                 
115 Um dos projetos contemplados na região nordeste era da ONG pernambucana “Instituto PAPAI”. 
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Quadro VII  – Instituições de ensino com projetos recomendados pela comissão de 

avaliação e contemplados com financiamento pela SECAD/MEC. 

 

 

Situação 
 
Instituições 

 
Projetos recomendados pela 

comissão 

 
Projetos Contemplados 

pela SECAD/MEC 
 
 

Ensino 
Superior 

UEL-PR 
UFF-RJ 
FAURGS-RS 
ISED-BA 
UNIMONTES-MG 

 
UEL-PR 

 
 
 

Ensino Básico 

Pref. de Planaltina – GO 
Sec. Est. Educ. de Goiás/GO 
Pref. de Mossoró – RN 
Pref. de Ibaiti – PR 
Sec. Est. Educ. de Tocantins 
Sec. Est. Ação Social do Ceará 
Pref. de Panambi – RS 

 
Pref. de Planaltina – GO 
 

 

 

Em relação aos órgãos ligados à educação básica, o número de 

projetos inscritos foi um pouco maior (vinte e quatro), porém, somente sete 

foram recomendados pela comissão inter-institucional que julgou o mérito 

dos mesmos. Levando em consideração que entre os critérios de análise 

estavam aspectos como a experiência da instituição/organização, a 

qualificação da equipe, a articulação institucional, a abrangência temática e 

o material didático a ser desenvolvido, o pequeno número de projetos 

recomendados (sete) indica insuficiências no material elaborado por tais 

instituições. Por outro lado, tais aspectos não foram pontos fracos das 

universidades, visto que, das seis que se inscreveram, cinco tiveram seus 

projetos recomendados pela comissão de avaliação. Não fica claro, 

entretanto, porque apenas uma (UEL) foi contemplada com financiamento do 

MEC.  

No Fragmento 8, encontramos alguns dados referentes ao segundo 

projeto de formação de profissionais da educação fomentado pela 

SECAD/MEC.  
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Segundo o “Cadernos SECAD 4” esse projeto resultou da 

experiência acumulada com o anterior e teve como objetivo estimular e 

apoiar experiências de formação profissional voltadas para o 

reconhecimento da diversidade sexual, o combate ao sexismo e à homofobia 

que pudessem ser ampliadas nos sistemas de ensino. Teve como público-

FRAGMENTO 8 – Formação de Profissionais da Educação 
em Diversidade sexual e igualdade de gênero na escola 

(CADERNOS SECAD 4, p. 47 e 49)  

(...) 
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alvo professores/as, gestores/as, funcionários de escolas e secretarias de 

educação – psicólogos/as, orientadores/as, merendeiros/as, serventes, 

assistentes sociais, entre outros – priorizando aqueles que atuam no ensino 

fundamental e médio. A forma de implementação também foi semelhante a 

do anterior: publicou-se um termo de referência regulando a seleção e 

constituiu-se uma comissão inter-institucional para a avaliação dos projetos, 

formada por representantes  do Inep, Capes, SEDH/PR, Ministério da 

Saúde, ANPED e pesquisadores associados. Os critérios estabelecidos para 

seleção foram semelhantes ao do primeiro projeto da SECAD/MEC. 

De acordo com o extrato acima, foram recebidos cento e quatro 

projetos, dos quais trinta e um foram contemplados com financiamento da 

SECAD/MEC, no período de 2006/2007. Destes, quatro são de instituições 

de ensino superior – FURG/RS, UFRJ, UFSM/RS, UTFPR – seis de órgãos 

municipais – Prefeitura de Araraguara/SP, de Barbacena/MG, de Caxias/MA, 

de Luís Gomes/RN e de Pesqueira/PE, CEFET/PB – dezoito de 

organizações não-governamentais e um de Fundação (CEPEMA).  

Neste segundo momento de apoio a ações de formação de 

profissionais da educação em diversidade sexual a SECAD contemplou um 

número maior de projetos provenientes de instituições de educação básica e 

superior. No quadro VIII descrevemos o percentual de projetos 

contemplados com financiamento do MEC, por tipo de 

instituição/organização nos dois períodos - 2005/2006 e 2006/2007. 

 

Quadro VIII –  Percentual de projetos contemplados por tipo de 

instituição/organização nos períodos de 2005/2006 e 2006/2007. 

 

Período  
Instituições/organizações 

Termo de Referência 
2005/2006 

Termo de Referência 
2006/2007 

Instituições de Educação 
Básica 

7%  19% 

Instituições de Educação 
Superior 

7% 13% 

ONGs 86% 65% 
Fundações --- 3% 

 Total de projetos em 2005/2006: 15 
Total de projetos em 2006/2007: 31 

 



154 

Como podemos constatar no quadro VIII, no Termo de Referência 

de 2005/2006, 7% dos projetos que receberam apoio da SECAD/MEC foram 

apresentados por instituições ligadas à educação básica (estaduais ou 

municipais), no Termo de Referência de 2006/2007, este percentual 

aumentou para 19%. Em relação a projetos elaborados por instituições de 

educação superior o percentual também aumentou de 7% (em 2005/2006) 

para 13% (em 2006/2007), enquanto os provenientes de ONGs diminuíram 

de 86% para 65%. Não conseguimos ter acesso às informações sobre os 

demais projetos inscritos – recomendados e não-recomendados pela 

comissão – no segundo Termo de Referência. Entretanto, é importante 

salientar que, embora os agentes disseminadores do discurso oficial pela 

diversidade sexual ainda sejam, em sua maioria, as organizações não-

governamentais, a partir de 2006/2007 já se percebe uma maior articulação 

da SECAD/MEC com as instituições de ensino básico e superior, além de 

um maior envolvimento desta última com a temática da diversidade sexual. 

Neste capítulo discorremos sobre a emergência do discurso 

pedagógico oficial pela diversidade sexual e a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC enquanto espaço 

discursivo de elaboração e implementação de políticas educacionais sobre 

diversidade na escola. Vimos que entre os acontecimentos que contribuíram 

para o surgimento do discurso pedagógico oficial pela diversidade sexual 

estão a descoberta da AIDS e o processo de redemocratização do país, o 

qual possibilitou uma maior veiculação de temáticas relacionadas à 

sexualidade na mídia; a elaboração da Constituição Brasileira e a 

emergência de ONGs na cena política nacional, ligadas a movimentos 

sociais que enfocam a questão dos direitos humanos. Também destacamos 

o papel desempenhado, neste contexto, pelos grupos de pesquisas e 

revistas científicas que se dedicam ao estudo das relações entre educação, 

gênero e sexualidade. 

Salientamos que a SECAD/MEC foi instituída em 2004 e se 

apresenta como um espaço de construção de políticas públicas 

educacionais pautadas num projeto de educação inclusiva – “Educação de 

Qualidade para Todos” – que visa reduzir as desigualdades sociais do país. 

Se refere à exclusão como um equivalente direto da negação da diferença e 
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à inclusão como equivalente ao reconhecimento da diferença. Usa a 

expressão “Diferentes Diferenças” em seus documentos para articular 

distintos discursos educacionais – pela educação ambiental, pela educação 

do campo, pela educação indígena, pela eqüidade de gênero, pela 

diversidade sexual, pela proteção à criança e ao adolescente, pela educação 

em direitos humanos, pela diversidade étnico-racial, pela integração escola-

comunidade e pela educação de jovens e adultos – criando uma cadeia de 

equivalência entre os mesmos e, ao mesmo tempo, um espaço de gestão de 

uma “dívida educacional” herdada de governos anteriores, que precisa ser 

superada em cumprimento às metas de acordos internacionais – 

monitorados pela UNESCO – dos quais o Brasil é signatário. Estes aspectos 

podem ser visualizados mais objetivamente no quadro IX. 

 

Quadro IX  - Características dos discursos pela diversidade sexual da 

SECAD/MEC. 

 

CARACTERÍSTICAS DO DISCURSO  
 

Instituição 
 

Ponto 
Nodal 

 
Lógica da  

Equivalência 

 
Lógica da 
diferença 

 
Lógicas  
sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECAD/MEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educação 
inclusiva 

 

 
 
 

Articulação de 
discursos 

educacionais pela 
educação de 

jovens e adultos, 
indígenas, 

quilombolas, do 
campo, pela 
eqüidade de 
gêneros, pela 

diversidade étnico-
racial, sexual e 

pela proteção de 
crianças e 

adolescentes. 

 
 
 
 
 

Fronteira 
diferencial com 

governos 
anteriores e com 

abordagens 
biologicistas e 

heteronormativas 
da sexualidade. 

 
Educação 
inclusiva 

 
 

Parceria entre 
diferentes 
instâncias 

governamentais, 
sociedade civil, 

academia e 
organismos 

internacionais. 
 

Formação 
continuada de 
profissionais. 

 
Gestão das 

desigualdades 
educacionais. 
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 Percebemos que o “Cadernos SECAD 4” apresenta argumentos 

teóricos apoiados na perspectiva pós-feminista e no conceito de qualidade 

social da educação, e assume explicitamente o posicionamento de 

compromisso com a área de direitos humanos, com os movimentos sociais e 

de oposição a práticas pedagógicas heteronormativas e/ou centradas 

exclusivamente em discussões sobre o corpo, a saúde e a prevenção de 

DST/AIDS. Este posicionamento fortalece a luta de diversos atores sociais – 

ligados a diferentes e históricos contextos de discriminação – por seus 

direitos e possibilita a construção de uma relação mais próxima entre as 

instâncias político-educacionais nacionais, as secretarias de educação – 

municipais e estaduais – as instituições de ensino – básico e superior – e a 

sociedade civil – movimentos sociais e organizações não-governamentais. 

Entre os agentes autorizados pela SECAD/MEC a disseminarem seu 

discurso pela diversidade sexual estão fundações, instituições de ensino 

superior e básico – secretarias municipais e estaduais de educação – e, 

principalmente, organizações não-governamentais ligadas ao movimento 

LGBT. As ações desenvolvidas por este órgão na área de diversidade sexual 

centraram-se, principalmente, no apoio financeiro a projetos de formação de 

profissionais da educação – que visam a eqüidade de gênero e o 

enfrentamento à homofobia na escola – e à produção de materiais didático-

pedagógicos neste campo. No entanto, não há uma discussão sobre os 

discursos a respeito da sexualidade já existentes e ativos no campo da 

educação que podem resistir e até mesmo se contrapor a essa perspectiva 

de articulação; sobre a necessidade de desconstruir posicionamentos e 

práticas pedagógicas já naturalizadas no campo escolar e, principalmente, 

sobre como essa desconstrução é complexa e envolve o questionamento da 

própria posição-de-sujeito, a inserção dos/as agentes sociais num processo 

de transformação pessoal e de reflexão sobre o seu compromisso ético e 

político com a justiça (CARVALHO, M., 2007). Como destacamos no capítulo 

2, para que haja tal desconstrução é necessário que os cursos de formação 

de profissionais da educação promovam, entre outras coisas, uma análise 

crítica das diversas narrativas históricas e sociais enfocando que os 

discursos são contingentes; levem os profissionais a perceberem a atividade 

docente como uma prática cultural que tem participação ativa na produção 
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de significados, desejos, valores e que, por isso, não pode estar 

fundamentada num dogma particular (GIROUX, 1995c). A importância de 

focalizar estes aspectos durante as formações fica evidente quando 

analisamos as falas dos profissionais das redes públicas de ensino 

entrevistados nesta pesquisa (ver capítulo 7). 
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Capítulo 6 

 

O DISCURSO PEDAGÓGICO PELA DIVERSIDADE SEXUAL EM 

RECIFE: LÓGICAS POLÍTICAS E SOCIAIS  

 
 

Não há inclusão total/definitiva ou 
exclusão total/definitiva, dividindo de 

forma categórica pessoas, grupos e classes de 
um lado e de outro. (BURITY, 2006) 

Podemos pensar em outros tipos de 
universalidade. Podemos pensar na 

universalidade hegemônica, que é uma 
universalidade que se constrói 

equivalencialmente através da própria 
heteogeneidade. (LACLAU, 2006) 

 
 
 

 Neste capítulo analisamos os discursos pela diversidade sexual 

produzidos nos espaços discursivos da Secretaria de Educação do Estado 

de Pernambuco – SE/PE e da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da 

Prefeitura da Cidade do Recife – SEEL/PCR. Durante a análise 

contemplamos os mesmos aspectos já realçados no capítulo anterior: os 

posicionamentos presentes, as relações que este posicionamento 

estabelece com outros discursos do campo pedagógico oficial, as ações 

desenvolvidas pelas agências oficiais para veiculação do discurso e os 

agentes autorizados a disseminá-lo. A partir desses aspectos, também 

destacamos as lógicas políticas que formaram tais discursos e as lógicas 

sociais que os constituem.  
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6.1. A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS , DIVERSIDADE E CIDADANIA NA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Como descrito no capítulo 4, ao fazermos contato com a Secretaria 

de Educação do Estado de Pernambuco, verificamos que há um setor recém 

criado nesta instituição, denominado Gerência de Políticas de Educação em 

Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania – GEDH, responsável pelas 

ações no campo de diversidade sexual e combate à homofobia na escola. 

Esta seção contempla o discurso pela diversidade sexual veiculado na rede 

estadual de ensino através dessa gerência e de suas instituições parceiras. 

Analisamos fragmentos das entrevistas (corpus II) realizadas com um/a 

representante da GEDH-SE/PE, com um/a técnico/a da ONG “Leões do 

Norte” que compõe a equipe de coordenação do projeto “Trabalhar as 

diferenças é promover a educação” e com um/a membro/a da equipe de 

coordenação do “Curso de formação em gênero e diversidade na rede 

pública de ensino médio e fundamental” do FAGES/UFPE. Também 

discorremos sobre alguns documentos (corpus I) veiculados nestes cursos 

de formação (ver quadro II, no capítulo 4). 

No que diz respeito aos aspectos que contribuíram para o 

surgimento do discurso pela diversidade sexual na rede estadual de ensino 

de Pernambuco, de forma geral, são os mesmos do cenário nacional – 

epidemia da AIDS, processo de redemocratização do Brasil, fortalecimento 

do movimento LGBT, participação de ONGs no cenário político e acordos 

internacionais na área de direitos humanos – porém, uma breve 

contextualização da trajetória da educação sexual na rede estadual de 

Pernambuco nos ajuda a perceber algumas nuances, principalmente, a 

ausência de registros sobre esta história e os movimentos de investimento e 

desinvestimento na área em virtude da descontinuidade das ações entre 

uma gestão e outra. 

Novena (2004) fez um registro desse percurso, baseando-se em 

narrativas de educadores/as que participaram de atividades e projetos nessa 

área. Segundo a autora, os primeiros trabalhos de educação sexual na rede 

de ensino de Pernambuco surgiram na década de 1960 quando alguns/as 
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professores/as, isoladamente, começaram a discutir temáticas da 

sexualidade com alunas dos cursos de magistério, no entanto, estas 

iniciativas foram extintas durante a ditadura militar e até o ano de 1987, não 

existia na rede estadual de ensino um trabalho sistematizado nesse campo, 

apenas experiências pontuais, coordenadas por orientadores/as 

educacionais que convidavam palestrantes – geralmente psicólogos/as – 

para tratarem, em eventos especiais, do assunto na escola. 

A partir de 1987, teve início um projeto de implantação da educação 

sexual nas escolas públicas do Estado. Este projeto começou com a 

formação de uma equipe constituída por profissionais de diferentes 

instituições de Pernambuco – entre elas, a ONG “S.O.S Corpo” e a UFPE – 

e a realização de “Fóruns Itinerantes de Educação Sexual” em vários 

municípios do estado com o objetivo de conhecer as demandas da 

comunidade escolar. Ao todo foram realizados vinte e um fóruns – 

envolvendo Recife e cidades do interior de Pernambuco.  

Após este período foi planejado e implementado um programa de 

capacitação de professores/as para trabalharem como educadores sexuais 

nas escolas. Este programa – inspirado num trabalho realizado pela 

UNICAMP, na Rede Municipal de Campinas – foi delineado em oito 

módulos, de quarenta horas cada, com os seguintes temas: história da 

sexualidade humana; identidade sexual e comunicação; sexualidade infantil; 

a criança, jogos e palavras; sexualidade na adolescência; adolescência e 

tabus; conhecendo o corpo e, por fim, gravidez e doenças sexualmente 

transmissíveis. A capacitação ocorreu em Recife e em todas as Gerências 

Regionais, os grupos de professores foram constituídos por adesão. Além 

dos módulos de capacitação, ocorreram vinte seminários mensais, 

chamados de “Seminários Públicos de Educação Sexual”, que duravam um 

dia e aconteciam uma vez por mês e doze “Seminários Ampliados”, que 

duravam uma semana e ocorriam de dois em dois meses. 

Em seguida, houve uma proposta de realização de “Ciclos de Estudo 

sobre Sexualidade”, que teriam periodicidade mensal, duração de uma 

semana e envolveriam a participação de profissionais de diferentes áreas e 

instituições. Esta ação, entretanto, se restringiu a apenas um ciclo sobre o 
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tema “Gravidez na Adolescência”, que, em 1993, foi publicado na “Coleção 

Professor Carlos Maciel”. 

Também foram lançados dois livros sobre sexualidade na 

adolescência denominados “Cadernos do Professor” e “Cadernos dos 

alunos”, um vídeo sobre o mesmo tema e, em 1995, foi publicado um jogo 

com o título “Quebrando Tabus” que envolvia perguntas e respostas sobre 

sexualidade e foi distribuído para todas as escolas da rede. 

A partir de 1996 o trabalho foi perdendo o fôlego, aconteciam 

apenas encontros no auditório da Universidade de Pernambuco - UPE com 

alguns professores em formação e, após 1998, as atividades se restringiram 

a palestras sobre sexualidade quando alguma escola solicitava. Segundo 

Novena (2004), até o ano de realização de sua tese não havia investimentos 

na área de educação sexual na rede estadual de ensino. Para a autora, a 

política implementada em relação a este tema era a do silêncio e do 

esquecimento – uma vez que não havia registro sobre essas atividades, nem 

sequer uma única cópia dos livros ou do vídeo publicado anteriormente. 

Não encontramos informações sobre ações nesse campo entre os 

períodos de 2004 e 2007, ano este que se inicia a gestão do atual 

governador e é criada a Gerência de Políticas de Educação em Direitos 

Humanos, Diversidade e Cidadania – GEDH na Secretaria de Educação de 

Pernambuco. Na subseção seguinte tecemos comentários sobre essa 

gerência a partir da entrevista realizada com um/a de seus/as técnicos/as. 

 

6.1.1. A GEDH/SE-PE e a  diversidade sexual na esco la 

 

A entrevista (Fragmento 9) realizada com o/a representante da 

GEDH-SE/PE, foi iniciada solicitando-se que o/a mesmo/a falasse sobre a 

gerência, seu papel e função. 

 
FRAGMENTO 9 – O papel da GEDH na Secretaria de Educ ação 

de Pernambuco 
(Entrevista com técnico/a da GEDH) 

 
 
E: (...) a secretaria, nesse governo, na política do estado tenta (+) num 
compromisso assumido pelo governador, de educação para a cidadania, 
educar para a cidadania. Seria necessário que a secretaria em todas as 
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suas formações tivesse um diálogo, mantivesse um diálogo com a 
sociedade civil na, na, em busca de uma contra-hegemonia daquilo que 
acontece hoje na sociedade, sempre aconteceu e cada vez mais acontece 
que é um pensamento hegemônico. Para isso eles tentaram né, a 
professora Aída Monteiro que coordenou a construção e participou 
ativamente do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, ela veio 
para a secretaria de educação no início do mandato, desse governo e cria 
a gerência de educação em direitos humanos, diversidade e cidadania. 
Essa gerência, ela tem como finalidade entre outros de articular as demais 
gerências do ensino fundamental, do ensino médio, para garantir em todas 
as ações da secretaria, em todos os projetos, a centralidade da discussão 
em educação em direitos humanos. Buscando isso, ela tentou se articular 
com outras secretarias, porque o pensamento nosso é articular todas as 
ações para não (+) o mesmo es (+) o mesmo estado tá realizando em 
diversas secretarias ações semelhantes, mas que não tem (+) não 
estabelece inter-relações e diálogos. Aí secretaria da mulher é uma 
parceira nossa, então quando nós estamos pensando na questão do 
enfrentamento da violência contra as mulheres que no estado é o sexto do 
país a gente se articula com a secretaria da mulher. O pacto pela vida é 
um programa que o governo teve que fazer logo após ter assumido né, 
iniciado, que é um programa / macro programa que articula todas as 
secretarias no combate e enfrentamento a diversos tipos de violência, né. 
Entre essas a gente pode destacar a questão da escola sem homofobia é:: 
o preconceito lesbofóbico, isso tá garantido nesse pacto pela vida, né. 
Apesar dele ter uma visão de criminalização, porque todas as ações estão 
voltadas pra a prevenção e diminuição da violência, percebe-se que o o a 
construção do pacto ela aconteceu com a participação da sociedade civil. 
A sociedade civil, ela (+) como é que vou dizer? Colocaram a importância 
de determinadas secretarias trabalharem com essa temática em formação, 
capacitação né dos seus funcionários. E na Secretaria de Educação como 
ela trabalha com professores a formação continuada de professores. Pra 
isso nós tivemos uma garantia, coisa que nunca tinha acontecido, né, 
porque essas ações poderiam acontecer ora no ensino fundamental, ora 
no ensino médio de acordo com a vontade de alguém, personificava. É:: E 
a idéia foi garantir recursos públicos para essas ações. Então nós temos 
garantidos recursos públicos de 2008 a 2011, como uma política do 
Estado, é:: formação continuada, produção de material, elaboração, 
reprodução, participação em concursos, enfim uma série de ações com 
recursos até 2011 para garantir o enfrentamento de qualquer tipo de 
preconceito e discriminação, principalmente com base no enfrentamento 
da violência contra a criança e o adolescente. Numa das ações nossas, 
dessa gerência, articulado com demais gerências da secretaria e com a 
secretaria tanto da mulher, quanto da defesa social, diz respeito a:: escola 
sem homofobia, que é um programa também federal que o MEC promove 
né, que a SECAD, hoje existe a SECAD, que é a Secretaria da 
Diversidade, também no Governo Federal não existia uma secretaria, uma 
coordenação específica né, que visse a questão da diferença, a 
importância né na educação, então nós recebemos recursos dessa 
secretaria e implementamos aqui no Estado. (...) então o Estado, a 
Secretaria do Estado, a Secretaria de Educação do Estado estaria 
responsável por essa articulação com os municípios. 

 

Ao iniciar sua explanação, o/a técnico/a remete-se à campanha de 

eleição do governador Eduardo Campos e diz que o mesmo, nesse período, 

assumiu o compromisso de “educar para a cidadania”, de manter um diálogo 

com a sociedade civil “na busca de uma contra-hegemonia” e que para isso 
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a GEDH foi criada. A introdução de um vocabulário acadêmico – 

“hegemonia”, “contra-hegemonia” – e a referência direta a uma professora 

da UFPE que trabalha na SE/PE indicam a tentativa de constituição de um 

diálogo com a academia e a vinculação contextual da fala do sujeito, uma 

vez que o mesmo está em situação de entrevista com uma pesquisadora da 

mesma universidade. 

 Ao se remeter ao governador do Estado e seus compromissos de 

campanha, o/a entrevistado/a pontua o lugar de onde fala: uma função 

política, de mediação entre diversos segmentos da secretaria e atores da 

sociedade civil que participam dos movimentos sociais relacionados aos 

direitos humanos. A ênfase na GEDH como um espaço de articulação entre 

os diversos setores da Secretaria de Educação e outras secretarias do 

Estado em torno do significante direitos humanos se destaca na fala. A 

referência direta ao programa “Pacto pela Vida” é um recurso para 

evidenciar essa articulação, para citar o cumprimento de um compromisso 

assumido pelo governador durante a campanha eleitoral e para estabelecer 

uma fronteira diferencial (LACLAU e MOUFFE, 2001) entre o trabalho atual e 

o da gestão anterior. Em relação à Secretaria de Educação, tal diferenciação 

é realçada destacando-se dois aspectos: 1) que antes as ações eram 

pontuais e personificadas e agora há recursos previstos no Plano Plurianual 

(2008-2011) para políticas públicas na área de educação em direitos 

humanos sob a responsabilidade da GEDH e 2) que há uma orientação para 

que a secretaria, em todas as formações, estabeleça um diálogo com a 

sociedade civil.  

A constituição da gerência e a garantia de recursos para o órgão é 

característica de um momento de mudança discursiva e investimento numa 

área que antes era desprezada e habitava as “narrativas do silêncio” 

(NOVENA, 2004). Semelhantemente à SECAD/MEC, a GEDH é um espaço 

discursivo recém-criado na Secretaria de Educação de Pernambuco – 

SE/PE. No final do fragmento, inclusive, o/a entrevistado/a equipara a 

situação local com a situação nacional, estabelecendo uma relação de 

equivalência (LACLAU e MOUFFE, 2001) entre os dois órgãos. Esta 

equivalência, ao mesmo tempo em que revela uma tomada de posição e 

afirmação de compromisso com a política educacional do Governo Federal, 
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é um recurso de busca de legitimação e credibilidade, mesmo aspecto 

observado na relação entre a SECAD e a UNESCO.  

Neste mesmo fragmento, o/a entrevistado/a introduz o assunto do 

combate à homofobia na escola. Um aspecto que se destaca em parte do 

texto é o uso de marcadores coesivos para reformular frases (“Numa das 

ações nossas, dessa gerência”); para manter a coerência com a fala anterior 

enfatizando a questão da articulação (“articulado com demais gerências da 

Secretaria e com a secretaria...”) e para explicar o significado de nomes e 

siglas (“a:: escola sem homofobia, que é um programa também federal que o 

MEC promove né, que a SECAD, hoje existe a SECAD, que é a Secretaria 

da Diversidade”). Esses mecanismos de correção (MARCUSCHI, 2003) são 

comuns na conversação e funcionam como processo de auto-edição, 

entretanto, indicam, igualmente, que o/a entrevistado/a está num período de 

elaboração discursiva, de assimilação de uma nova linguagem usada pelo 

MEC, suas siglas e programas, revelando a dinamicidade e contingência do 

discurso. 

Ao tentar explicar o que significa SECAD ele/a não descreve a sigla 

por completo, diz “Secretaria da Diversidade” e ao dizer “escola sem 

homofobia” ele/a afirma que é um programa federal que o MEC promove. Na 

verdade o programa é o “Brasil sem Homofobia” e quem promove é a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República - 

SEDH, o MEC é um dos seus parceiros. Esses lapsos, à primeira vista, dão 

a impressão que o/a entrevistado/a está confuso/a, mas fazem parte da 

dinâmica de construção de significados, de fixação de novos discursos. 

A lógica da parceria aparece como elemento central no discurso 

do/a entrevistado/a e se concretiza na implementação de cursos de 

formação continuada para profissionais da rede de ensino juntamente com a 

ONG “Leões do Norte” e com o FAGES/UFPE. No Fragmento 10, isso pode 

ser percebido mais claramente. 

 
FRAGMENTO 10 – Parceria com a ONG “Leões do Norte” na 

formação de profissionais  
(Entrevista com técnico/a da GEDH/SE-PE) 

 
E: Também o que vem acontecendo é que essas (++) é:: organizações 
não-governamentais têm também conseguido aprovar junto ao MEC, 
através / o o o MEC lança editais, nós tivemos aqui em Pernambuco uma 
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ONG, Leões do Norte, uma ONG Leões do Norte que conseguiu 
aprovação num projeto. Nessa formação que, que foi a primeira formação 
(+) nesse governo (+) apesar que em todas as formações nós discutimos, 
quando nós discutimos direitos humanos, nós discutimos a questão da 
escola sem homofobia, quando é uma questão étnica nós discutimos a 
questão da escola sem homofobia, é (+) nenhuma temática deixa de ser 
tocada na, na formação mas cada uma tem a sua centralidade. Ou seja, 
existe a questão inicial, mas não há um aprofundamento. Esse ano nós 
realizamos a primeira formação com esse, essa organização né, da 
sociedade civil que é o Movimento do Leões do Norte, Movimento Gay 
Leões do Norte. Nós realizamos uma formação para professores e 
técnicos, recentemente, com um público de 200 professores, né. E que 
também eles colocaram que foi pela primeira vez / nós disponibilizamos / 
eles não tinham o recurso para o hotel e como nós já tínhamos hotel 
licitado, nós fizemos a (4.0) a (2.0) a::bertura, né, de empenho, ou seja, 
eles receberam empenho (+) para realizar no hotel e convidaram os 
participantes que eles queriam convidar, né, nós não interferimos em nada! 
P: Foi dirigido pela ONG? 
E: TUDO, TUDO pela Ong!! O que nós fizemos foi colocar técnicos 
responsáveis nossos pela:: a parte logística, de apoio ao próprio hotel / a 
questão da alimentação /, que tudo isso o hotel ele já está dentro do custo 
do hotel, mas é importante que tenha alguém da secretaria para resolver 
alguns problemas. E isso sempre acontece. Então foi uma participação 
que eles elogiaram, que a secretaria até então não tinha tido essa 
participação essa aproximação e com:: também (+) uns professores da 
Universidade Federal de Pernambuco, de um núcleo que tem lá. Aí esse 
foi um curso de formação continuada, que foi o primeiro. Na oportunidade, 
nós também afirmamos o compromisso / porque nós temos / isso já está 
no plano de trabalho nosso / a elaboração de cadernos, como eles já estão 
com (incompreensível) para o final da formação, nós vamos estar 
publicando isso em parceria com eles. Vamos distribuir para todas as 
escolas (...)  

 
 

Neste extrato o/a entrevistado/a enfatiza a parceria desenvolvida 

com a ONG e descreve um seminário que a mesma realizou com 

profissionais da rede estadual de ensino. O texto é marcado por diversas 

pausas, truncamentos, repetições e reformulações, principalmente nas 

primeiras linhas. O/a entrevistado/a inicia a fala se remetendo ao fato de 

ONGs aprovarem editais junto ao MEC, interrompe a frase e diz que o MEC 

costuma lançar editais, interrompe novamente a frase e diz que a ONG 

Leões do Norte teve a aprovação num projeto. Logo em seguida, diz que 

este projeto foi a primeira formação deste governo sobre o tema “escola sem 

homofobia”, pára novamente e diz: “apesar que em todas as formações nós 

discutimos, quando nós discutimos direitos humanos, nós discutimos a 

questão da escola sem homofobia, quando é uma questão étnica nós 

discutimos a questão da escola sem homofobia é (+) nenhuma temática 
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deixa de ser tocada na, na formação, mas cada uma tem a sua 

centralidade.” 

Esses marcadores, como ressaltado por Marcuschi (2003), são 

típicos de textos orais e, geralmente, têm função cognitiva, ajudam o/a 

falante na organização do pensamento e planejamento verbal, no entanto, 

neste caso, parece que as pausas e reformulações também, apontam para o 

cuidado do/a entrevistado/a em enfatizar os dois lados da parceria 

Estado/ONG, para a necessidade de pontuar a participação de cada 

segmento e de mostrar que a GEDH/SE-PE já trabalhava indiretamente o 

tema em outras situações de formação. 

Logo em seguida, a fala centra-se na descrição da ação realizada. 

Segundo o relato, a formação envolveu cerca de 200 profissionais, 

englobando professores/as e técnicos/as, foi realizado num hotel em Recife, 

a GEDH/SE-PE ficou encarregada da parte logística – hospedagem, 

alimentação – e a ONG dos aspectos pedagógicos – programação do 

evento, material didático, escolha dos formadores. É interessante perceber 

que a partir do meio do fragmento, o/a entrevistado/a passa a dar maior 

ênfase ao trabalho da ONG na formação: “nós não interferimos em nada! (...) 

TUDO, TUDO pela Ong!! O que nós fizemos foi colocar técnicos 

responsáveis nossos pela:: a parte logística, de apoio ao próprio hotel.”  Diz 

que a ação serviu para aproximar a SE-PE da referida instituição e de alguns 

professores da UFPE e diferencia novamente o contexto atual de gestões 

anteriores, realçando que esse tipo de posicionamento não acontecia antes. 

Termina a fala indicando a continuação da parceria e demonstrando 

interesse em publicar o material produzido pela ONG para distribuir nas 

escolas. 

Destacou ainda que a equipe da ONG “Leões do Norte” vem 

realizando há algum tempo um trabalho nas escolas da rede estadual de 

ensino chamado “Rodas de Diálogo”, que consiste em debates com 

alunos/as e professores/as sobre diversidade sexual e homofobia, mas que, 

até o momento da entrevista, tal ação não tinha o apoio oficial da Secretaria 

de Educação, sendo esta uma solicitação permanente da organização. 
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De acordo com o/a representante da GEDH/SE-PE, um curso de 

“Formação em Gênero e Diversidade” coordenado pelo FAGES/UFPE, 

também foi realizado com profissionais da rede pública de ensino. 

 

FRAGMENTO 11 – Parceria FAGES/UFPE – 
(Entrevista com técnico/a da GEDH/SEDUC-PE) 

 
 
E: Além disso nós estamos buscando parcerias com as universidades, tem 
um núcleo né, da FAGES, na Universidade Federal, ela também através 
desses editais que o FNDE e o MEC estão lançando eles formataram um 
curso e o curso foi aprovado pelo MEC, né, FNDE. Esse recurso foi é:: 
ocorreu a transferência desse recurso para esse núcleo da Universidade 
Federal, foi feito um convênio com a Secretaria de Educação, nós temos 
um curso de atualização para professores, é:: cerca de cem professores 
estão fazendo, cinqüenta em Caruaru, cinqüenta na região metropolitana. 
P: Então já começou, esse? 
E: Já começou e ele tá finalizando, né. E já tem um outro que já foi 
aprovado para dá continuidade (...) é (+) foi aprovado um outro curso em 
parceria com o mesmo FAGES e tem um curso que eu recebi uma 
informa/ ofício de uma professora da Universidade Rural de Pernambuco 
que também teve um curso aprovado, ampliando, só que esse curso agora 
é de especialização (...)Tem depoimentos dos professores que participam 
do curso da FAGES que eles vêem a discussão com tanta naturali/ é (++) 
bem alta a discussão / é::: complexa e que há uma aceitação grande dos 
participantes do curso da FAGES, dizendo da (+) do compromisso do 
curso né, da participação no curso que está sendo muito interessante para 
eles, né. Então, nós, a nossa intenção é ampliar, né, buscando parceiros, 
até porque a secretaria não tem expertise com essa temática, nossos 
técnicos não, nós não temos tanto domínio da temática e eles sempre 
atuam, né, com isso. 

 
 

No início da entrevista (ver Fragmento 10) há uma tendência do/a 

entrevistado/a destacar com maior evidência a parceria com a ONG Leões 

do Norte, mas na medida em que a conversa avança, o argumento em torno 

do desenvolvimento “de parcerias” – mais do que de “parceria com” uma 

instituição específica – se torna central. No final do fragmento, inclusive, 

ele/a ressalta que a secretaria não tem experiência para promover formação 

neste campo, enquanto as instituições parceiras já atuam com o tema há 

mais tempo.  

Um elemento de destaque no Fragmento 11 é que os cursos a que 

ele/a se refere não estão sendo coordenados pela GEDH/SE-PE, são 

oferecidos por outras instituições que tiveram projetos aprovados por órgãos 

do Governo Federal e fizeram convênios com a SE/PE, porém, o/a 

entrevistado/a fala usando a voz ativa: “nós estamos buscando parcerias 
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com as universidades”, “nós temos um curso de atualização para 

professores”, “nossa intenção é ampliar, né, buscando parceiros”. Há uma 

preocupação em afirmar o caráter ativo da GEDH/SE-PE nessas ações, 

apesar da mesma, não ter ainda, nenhum projeto de iniciativa própria 

formalizado no campo específico da diversidade sexual e combate à 

homofobia, apenas discussões sobre o tema, que são colocadas nos 

encontros de um curso de formação em Direitos Humanos, que estava em 

andamento na época da nossa entrevista. 

 

FRAGMENTO 12 – Curso em Direitos Humanos 
(Entrevista com técnico/a da GEDH/SE/PE) 

 
 
E: (...) nós conseguimos é:: formatar um curso que teve aprovação da 
nossa secretaria aqui, é um curso de 380 horas em direitos humanos. 
Então vão ser / é / são 1.200 professores (... ) Já começou hoje, começou 
em Gravatá, então serão eixos estruturadores, então em cada eixo nós 
vamos tratar na formação (+) como iniciou hoje, todo o histórico, quando 
aparece as questões afirmativas, as conferências internacionais, a 
Conferência de Durban que ela é fundamental porque trata das 
intolerância étnicos-raciais / das intolerâncias, também discute essa 
questão da homossexualidade, né, da homofobia, né? E então nós 
colocamos essa parte histórica que tá sendo hoje, hoje e amanhã. No 
próximo / esses professores vão levar atividades para casa, textos e 
depois de quinze dias eles retornam para o segundo eixo, são dezessete 
encontros por grupo, né. Ou seja, um grupo de trezentos professores, nós 
temos quatro grupos de trezentos. Ao final desse curso, esses professores 
vão elaborar um plano de ação pro ano, para o nosso próximo ano, na 
rede (...) Porque eles estão trabalhando uma disciplina na rede que é da 
matriz curricular diversificada, educação e direitos humanos / e que na 
orientação nossa da secretaria nós colocamos por unidade, né, dividimos 
por bimestre, né, essas unidades e eles poderiam trabalhar temáticas e 
esses temas são temas da gerência, do enfrentamento da violência contra 
as mulheres, da questão da (+) do preconceito né, tanto homofóbico, 
lesbiofóbico na escola, étnico-racial, a questão da educação ambiental, né. 
E tá dentro desse guarda-chuvas de direitos humanos (...). 

  

 

Como descrito no Fragmento 12, tal curso, promovido pela GEDH, 

envolveu a formação de 1200 professores/as para atuarem na disciplina 

“Direitos Humanos e Cidadania” que compõe a matriz curricular diversificada 

da rede estadual de ensino de Pernambuco. Foi composto por dezessete 

encontros e discutiu os “temas da gerência”: intolerância étnico-racial, 

homofobia, lesbiofobia, educação ambiental, enfrentamento da violência 

contra as mulheres. O significante “direitos humanos” atua, portanto, como 
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um ponto nodal articulando discursos distintos, como pode ser observado na 

metáfora do “guarda-chuva” empregada pelo/a próprio/a entrevistado/a.  

Em relação a esta ação, outro aspecto que se destaca é o uso da 

metodologia de elaboração de um “plano de ação” a ser executado pelos/as 

cursistas na escola onde trabalham, prática social ligada a uma lógica de 

formação de multiplicadores e de articulação teórico-prática, também 

observada no curso promovido pela ONG “Leões do Norte” e pelo 

“FAGES/UFPE”. 

Quando questionado/a sobre a existência de algum material didático 

(Fragmento 10), projeto ou documento da GEDH/SE-PE sobre diversidade 

sexual e/ou homofobia na escola, o/a mesmo/a afirmou que não existe nada 

produzido nesta área pela secretaria. Este aspecto é problemático por dois 

motivos: indica a ausência de um planejamento de ações sistemáticas neste 

campo e mantém uma cultura de não-registro das ações (ou de 

desmemorização) que contribui, em momentos posteriores, para a 

descontinuidade do trabalho iniciado.  

Ao falar sobre as principais dificuldades que a GEDH/SE-PE 

enfrenta nesta área, ele/a realça questões materiais e culturais (Fragmento 

13). 

 

FRAGMENTO 13 – Principais dificuldades na área (Ent revista 
com representante da GEDH/SE-PE) 

 
  
E: O obstáculo primeiro é o obstáculo material. São dois obstáculos um é 
cultural o outro é material. O cultural é porque há uma idéia mais (+++) no 
senso comum dos professores de que hum::: estaríamos defendendo, né, 
de que fazendo que todos os alunos passariam a gostar:: de ter a 
identidade / de aceitar essa diversidade incorporando ela. Esses são os 
professores mais conservadores e isso a gente já viu, não é bem assim, 
tem que ter um certo cuidado como é que isso vai entrar na escola mas 
não no sentido, não é uma discussão que ele aceita, ele concorde, mas no 
sentido mesmo de respeito. (...) na formação nós tivemos mais professores 
que assumem né, assumem sua homossexualidade, (...) e de outras áreas 
que vieram porque são solidários, ou porque são democráticos e querem 
defender também. É como se os que estivessem ali, tivessem algum pé na 
homossexualidade. É defender isso é algo perigoso, porque o lado 
masculino se expõe né. Eu acho, eu vejo até que eles são, os professores 
do sertão que estavam presente, que na fala, quando abri a plenária se 
identificaram: eu sou professor lá de Afogados da Ingazeira, sou do sertão 
/ então / essas pessoas, eu acho, né, tão machos assim de chegar ali, na 
frente de todos os professores e assumir a homossexualidade e dizer que 
tá querendo um enfrentamento e também relatando os preconceitos que 
eles passam na escola. Porque quando isso chegou na escola, isso é o 
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relato deles, a::as pessoas da escola encaminhavam para quem, eles 
desconfiavam ou achavam (...) Porque ainda existe esse medo de tá numa 
mesa, ter uma faixa do orgulho gay e achar que isso é dizer que é também 
(...) aí esse obstáculo cultural nós temos, é muito forte e eu acho que 
esses aí superam até o material, porque o material logo você diz olhe não 
pode por isso né, porque não tem recurso e às vezes até esse material 
também está inter-relacionado com o cultural: mais isso é tão importante, 
vamos discutir educação ambiental! Por que? Por que educação ambiental 
tem menos pressões, né, porque é um discurso que à maioria hegemônica 
da sociedade não incomoda, né. Do que você discutir, por exemplo, 
racismo, questões homofóbicas, ainda mais quando você tem dentro do 
movimento negro professores também que dialogam com questões da 
homofobia, eles são negros e são homossexuais. 

 

Inicia sua fala destacando o obstáculo material, mas imediatamente 

remete-se a questões culturais, afirmando que esta é a maior barreira 

encontrada, sendo o argumento da falta de recursos muitas vezes usado 

para omitir a resistência ao tema. Três aspectos importantes são colocados 

sobre essa questão: 1) a crença, de que falar sobre diversidade sexual com 

os/as alunos/as é incentivar os/as mesmos/as a desenvolverem uma 

identidade homossexual; 2) a tendência das escolas encaminharem 

professores/as “suspeitos/as” de serem homossexuais para as formações 

nesta área; 3) o medo de ser identificado como homossexual por estar num 

evento/formação sobre o tema. Essas observações do/a entrevistado/a são 

coerentes com as discussões efetuadas por Britzman (1996) quando, por 

exemplo, ela aponta para a ausência de conhecimento dos/das docentes 

sobre a sexualidade de gays e lésbicas e a necessidade de desconstruir 

mitos relacionados à homossexualidade, como o de que falar sobre este 

assunto é uma forma de corromper os/as jovens. Também se coaduna com 

a análise de Louro (2003) do quanto a maior visibilidade e legitimação dos 

grupos LGBTs são perturbadoras para os/as profissionais  do ambiente 

escolar que se vêem em meio a um conflito entre referenciais antigos – 

códigos culturais, representações de gênero, silêncios – e novos – cursos 

sobre diversidade sexual, combate à homofobia na escola, falas explícitas 

sobre o assunto. É um momento onde o antagonismo entre posicionamentos 

heteronormativos e pela diversidade sexual emerge mais claramente e 

diferentes estratégias na busca do equilíbrio estrutural perdido são postas 

em jogo: recusa em participar dos cursos, transferência de responsabilidade 

para um/a outro/a que supostamente está “diretamente envolvido/a” com a 
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questão, elaboração de fantasias: os/as alunos/as vão se tornar 

homossexuais se discutirem sobre diversidade sexual; vão achar que sou 

gay ou lésbica por participar de tais eventos.  

 

6.1.2. A parceria com a ONG “Leões do Norte” na for mação de 

profissionais da rede estadual de ensino 

 

Com o objetivo de conhecer mais detalhes sobre o Seminário 

promovido pela ONG “Movimento Gay Leões do Norte”, entrevistamos um/a 

técnico/a da instituição. Na ocasião, ele/a nos forneceu uma pasta que 

continha a programação do evento, o folder de divulgação e alguns textos 

distribuídos entre os cursistas. Não é objetivo desta tese analisar a formação 

realizada, mas inserimos abaixo uma imagem do folder (Figura 3),  a 

programação do seminário (Fragmento 14) e algumas informações 

fornecidas no intuito de descrever mais detalhadamente esta ação e de 

conhecer o discurso veiculado. 

De acordo com o/a entrevistado/a o seminário consiste na primeira 

etapa de um projeto com o mesmo nome “Trabalhar as Diferenças é 

Promover a Educação” que está sendo desenvolvido com apoio da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH da Presidência da 

República. A ONG, fundada em 2001, atua no campo de direitos de LGBTs e 

constitui um dos Centros de Referência contra a Homofobia do Programa 

Federal “Brasil sem Homofobia”. Enquanto centro, presta atendimento 

jurídico, psicológico e de assistência social a pessoas que são vítimas de 

discriminação e orienta famílias, instituições e o público em geral nesta área. 

Segundo a entrevistada, a partir dessas atividades, a equipe percebeu que 

havia muitos casos de homofobia na escola e que os/as professores/as não 

estavam preparados para lidar com a situação. Elaboraram, então, um 

projeto e após aprovação do mesmo num edital da SEDH/PR, fizeram 

contato com a GEDH/SE-PE convidando-a para a parceria. 

O projeto é um curso de formação continuada de profissionais da 

educação, que tem como temática central a diversidade sexual e objetiva 

fornecer ferramentas para a escola combater a homofobia. Os cursistas 

eram técnicos/as da Secretaria de Educação de Pernambuco e 
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professores/as de todas as Gerências Regionais de Educação – GEREs. De 

acordo com o relato, o encontro teve o objetivo de escutar as demandas, 

aproximar o público do debate contemporâneo sobre homofobia e 

desconstruir preconceitos. O folder de divulgação do evento apresenta 

alguns elementos estratégicos para essa desconstrução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lógica da desconstrução de preconceitos aparece, inicialmente, no 

uso da palavra “diferenças” como equivalente à “diversidade sexual”. Esse 

significante tem sido vastamente aplicado nos últimos anos associado aos 

discursos pela inclusão social e adquiriu um valor socialmente positivo, 

relacionado à idéia de respeito, tolerância e democracia. O título do 

seminário também se destaca por estabelecer uma relação de equivalência 

Figura 3 – Folder do 1º Seminário “Trabalhar as 
diferenças é promover a educação  

(ONG Leões do Norte) 
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entre a “promoção da educação” e “o trabalho com as diferenças”, trazendo 

implícita a mensagem de que só há educação num contexto que reconhece 

a “diversidade sexual” e se diferenciando dos posicionamentos de 

homogeneização e normalização ainda hegemônicos no campo escolar.  

Outro aspecto a realçar é a citação, dentro de uma tarja preta, de 

uma frase de Dom Hélder Câmara fazendo alusão positiva à diferença. A 

referência a Dom Hélder é, ao mesmo tempo, um recurso para adquirir 

aceitação – visto que o mesmo é figura muito respeitada e admirada em 

Pernambuco – e para gerar uma aproximação com o público de religiosidade 

cristã, que no contexto brasileiro, ainda é um núcleo de grande resistência 

às questões LGBTs116.  

A diversidade sexual é simbolicamente abordada na figura que 

apresenta quatro bonecos/as (A, B, C, D) dispostos um ao lado do/a outro/a, 

de braços abertos, onde A e B são do sexo feminino (vestes em forma de 

triângulo) e C e D do sexo masculino (vestes em forma de quadrado), 

todos/as estão pintados/as com as cores do arco-íris (símbolo do movimento 

gay) e têm cabelos com estrutura e formas distintas (referência a diferentes 

origens étnico-raciais). A disposição dos/as boneco/as faz menção a, pelo 

menos, três possibilidades de relacionamentos entre eles/as: heterossexual 

(B+C), lésbico (A+B) e gay (C+D), sem contar as alternativas de arranjos 

bissexuais (A+B+C; A+B+D; C+D+A; C+D+B). A figura, apesar de tratar de 

um tema polêmico, tem traçado simples, atrai a atenção pelo colorido e por 

lembrar desenhos infantis. Tais estratégias de aproximação com o público 

não consistem, entretanto, em omissão de informações ou da identidade das 

instituições realizadoras, visto que seus nomes, logomarcas e endereço 

também estão presentes no material.  

Segundo o/a entrevistado/a, o conteúdo do seminário se deu a partir 

de quatro eixos temáticos: educação, serviço social, direito e psicologia, 

sendo que a educação era o eixo principal. Primeiro procurou-se saber o que 

os/as educadores já conheciam sobre a temática, depois abordou-se 

questões sobre a militância, as terminologias usadas, a realidade do 

movimento no Brasil e no mundo e, em seguida, partiu-se para pensar na 
                                                 
116 Vale salientar, inclusive, que a ONG Leões do Norte, enquanto Centro de Referência de Combate à Homofobia, 
tem aberto vários processos jurídicos contra algumas entidades religiosas por causa de suas manifestações 
homofóbicas. 
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escola e em atividades pedagógicas que poderiam ser desenvolvidas 

visando a superação da homofobia. O Fragmento 14 consiste numa da cópia 

programação do evento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse programa foi impresso em folha simples (frente e verso) e 

distribuído dentro de pastas com a logomarca do projeto (ver figura 3). O 

evento foi realizado em julho de 2008, num hotel, em Recife. A lógica da 

FRAGMENTO 14 – Programação do Seminário “Trabalhar as Diferenças é  Promover 
a Educação”–  (ONG Leões do Norte) 
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parceria pode ser observada na composição dos temas e na escolha dos 

formadores (palestrantes, expositores/as, coordenadores/as de oficinas). O 

evento envolveu profissionais e assuntos ligados a órgãos governamentais 

(federal, estadual e municipal), à militância LGBT e à academia (UFPE).  O 

tema direitos humanos para LGBTs foi o ponto nodal que articulou toda a 

programação. No primeiro dia, houve exposições orais de experiências na 

área de defesa dos direitos humanos LGBT, relatadas pelo presidente da 

ONG, pelo representante da SEDH-PR, pela Secretária de Direitos Humanos 

do Recife, pela coordenadora do NUCH/UFPE e por deputados federais e 

estaduais. No segundo dia, as atividades consistiram em duas mesas 

redondas. A primeira com o tema “O papel do/a profissional de educação na 

(des)construção de preconceitos”, teve a participação de três profissionais 

do campo acadêmico, sendo uma da área da educação, um da sociologia e 

uma da psicologia. A segunda mesa discorreu sobre “Experiências no 

âmbito da defesa e promoção dos direitos humanos para população GLBTT” 

e teve a participação de quatro representantes de órgãos governamentais, 

sendo um da SEDH-PR, um da GEDH/SE-PE, um da GLOS/PCR e um do 

NUCH/UFPE. No terceiro dia foram realizadas oficinas (grupos de trabalho) 

enfocando os temas “O papel do/a educador/a” e “Homossexualidade x 

Homofobia”, em que estava presente uma advogada que levou estudos de 

caso para serem debatidos e uma transexual que falou de sua história de 

vida. Durante a noite, houve uma mostra de vídeos temáticos da causa 

LGBT, mas os títulos não estão especificados na programação. No último 

dia, houve duas palestras, uma com o tema “O trabalho multidisciplinar no 

combate à homofobia” cujos expositores foram profissionais da própria ONG 

e outra com o título “Aspectos éticos e legais do trabalho pedagógico”, sendo 

um expositor da SE-PE e outro do NUCH-UFPE.  

A lógica da formação de multiplicadores e da articulação 

teórico/prática é igualmente percebida. Durante o seminário os/as cursistas 

foram incentivados a desenvolverem um plano de trabalho na área de 

diversidade sexual e combate à homofobia para executarem na instituição 

que ensinam. Esta fase de execução constitui a segunda parte do projeto 

que culmina num novo encontro (terceira e última etapa), onde os/as 

cursistas apresentarão um relato dos trabalhos realizados e os resultados 
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alcançados. Segundo o/a entrevistado/a, a idéia é fazer com que cada 

cursista seja um/a multiplicador/a da temática dentro de sua escola e, assim, 

atingir o maior número possível de pessoas – tanto alunos/as, quanto 

educadores/as. 

Os textos fornecidos aos cursistas para estudo tratavam da definição 

de termos básicos na área (como homossexualidade, homofobia, identidade, 

gênero, orientação sexual); da discussão de mitos (como a associação da 

homossexualidade à AIDS e à promiscuidade), de aspectos psicológicos, 

jurídicos e familiares relacionados às questões LGBTs. Na área específica 

da educação, havia um texto intitulado “Educação e Diversidade Sexual” 

elaborado por um aluno do Curso de Mestrado em Educação da UFPE, 

cujas referências teóricas principais eram os trabalhos sobre gênero, 

sexualidade e teoria queer da professora Guacira Louro (UFRGS) e o 

documento oficial do Programa “Brasil sem Homofobia”. 

 

6.1.3. A parceria com o FAGES/UFPE na formação de p rofissionais da 

rede estadual de ensino 

 

Como já dito anteriormente, o FAGES/UFPE desenvolveu um curso 

de formação em gênero e diversidade para profissionais da rede pública de 

ensino médio e fundamental de Pernambuco. Este curso recebeu recursos 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e, para sua 

realização, foram estabelecidos convênios com a Secretaria Estadual de 

Educação de Pernambuco – SE/PE e com a Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer de Recife – SEEL/PCR. A formação teve uma carga horária 

de 72 h/a, ocorreu entre os meses de março a setembro de 2008 e envolveu 

cento e noventa e oito cursistas – professores/as, técnicos/as, educadores 

de apoio, gestores/as etc – sendo que setenta e quatro eram da rede 

estadual de ensino em Recife e região metropolitana, sessenta da rede 

estadual de ensino em Caruaru e sessenta e quatro da rede municipal de 

ensino da cidade do Recife.  

No intuito de compreender o discurso veiculado nesta ação, fazemos 

alguns comentários sobre o folder de divulgação do curso, sobre a entrevista 

exploratória com um/a representante da equipe de coordenação da 
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formação e sobre os textos presentes nas apostilas usadas pelos cursistas. 

Na figura 4, encontramos a capa do folder de divulgação do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O titulo do curso “Formação em gênero e diversidade na rede 

pública de ensino médio e fundamental” se destaca por realçar a temática 

gênero e diversidade separadamente, enfatizando a relação entre os dois 

termos. O significante diversidade é usado como ponto nodal para articular 

uma série de discursos – pela diversidade sexual, étnico-racial, cultural, de 

arranjos familiares – criando uma cadeia de equivalência entre os mesmos. 

Figura 4 – Capa do f older do “Curso de 
Formação em Gênero e Diversidade na Rede 

Pública de  Ensino Médio e Fundamental” 
(FAGES/UFPE) 
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A composição de fotografias, gravuras e símbolos presentes na capa do 

folder evidenciam esse aspecto. Fazendo uma descrição de cima para baixo, 

encontramos:  

•••• Dois rapazes brancos, sem camisa, abraçados, em alusão a um 

relacionamento gay;  

•••• Duas faces femininas, lado a lado, em perfil, sendo uma branca 

e uma negra, sobrepondo questões de gênero e étnico-raciais;  

•••• Uma bandeira gigante do movimento LGBT sendo levada por um 

grande número de pessoas, em uma parada do orgulho gay;  

•••• Um “Lambda” – no lado superior direito da foto com a bandeira 

gay gigante – símbolo dos direitos de gays e lésbicas, a partir de 

um Congresso Internacional de Direitos Gays que aconteceu em 

Edimburgo, Escócia, em 1974; 

•••• Duas mãos, retratando o momento de trocas de alianças numa 

cerimônia de casamento;  

•••• Quatro homens musculosos, a maioria sem camisa, fincando a 

bandeira gay no topo de uma montanha. Esta imagem é uma 

citação da foto tirada por Joe Rosenthal, de militares 

americanos, erguendo a bandeira dos EUA, no alto do Monte 

Suribachi, na ilha japonesa de Iwo Jima, local de uma batalha, 

durante a 2ª Guerra Mundial; 

•••• Um mapa do Brasil – do lado esquerdo, inferior, da foto da 

bandeira – pintado com as cores do movimento gay; 

•••• Uma gravura com dois egípcios abraçados e de mãos dadas que 

se refere a um achado arqueológico, de 2400 anos a.C. – Tumba 

de Niankhkhnum e Khnumhotep – encontrado pelo arqueólogo 

Ahmed Moussa, na Necrópole de Sacará/Egito, em 1964 e que 

alguns apontam como o primeiro registro histórico de 

relacionamento homossexual; 

•••• Um triângulo invertido, cor de rosa – na parte superior esquerda 

da gravura dos egípcios – contendo em seu interior o símbolo 

usado pelo movimento de transgêneros, que integra na mesma 

figura, o símbolo biológico feminino (cruz de vênus), o masculino 

(seta de marte) e uma junção dos dois (seta e cruz). O triângulo 
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rosa invertido é muito comum no movimento gay e remete ao 

símbolo que homossexuais presos nos campos de concentração 

eram obrigados a usar como identificação. 

•••• Uma foto de uma criança negra; 

•••• Um símbolo lésbico – na parte inferior esquerda, da foto com a 

criança; 

•••• Uma imagem de duas faces em perfil, de frente uma para outra, 

sendo uma branca e uma negra, com a frase “não ao 

preconceito”, fazendo alusão tanto a questões étnico-raciais, 

quanto de gênero; 

•••• Uma imagem, em preto e branco, com o símbolo da 

bissexualidade: a cruz (vênus) e a seta (Marte) juntos no mesmo 

arco; 

•••• Uma foto de um casal negro, com duas crianças, sendo uma 

negra e uma branca, remetendo a questão dos arranjos 

familiares; 

•••• Dois bonecos pintados com as cores do movimento gay - acima 

da foto da família; 

•••• A insígnia da UFPE – na parte inferior do folder – com uma frase 

de Albert Einstein logo acima que diz: “Triste época em que 

vivemos, na qual é mais fácil desintegrar um átomo do que 

quebrar um preconceito”.  

 

O uso da metáfora da bricolage (sobreposição de imagens) e o 

simbolismo histórico de várias figuras que compõe as apostilhas dos/as 

cursistas apontam que o FAGES/UFPE enfatiza o caráter complexo das 

relações de gênero e as suas interseções com aspectos étnico-raciais, 

culturais e de classe social. Este posicionamento dialoga com perspectivas 

teóricas como os estudos culturais, pós-feministas e pós-estruturalistas e 

realça a necessidade de reconhecimento e valorização “do/a outro/a”, 

destacando o papel político que as diferentes identidades desempenham na 

sociedade. Tal tendência também está presente nas apostilas distribuídas 

para os/as cursistas: constituídas por artigos científicos, capítulos de 

dissertações de mestrado e de teses de doutorado fundamentados em 
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perspectivas teóricas diversas, entre elas, o pós-colonialismo, os estudos 

culturais, o pós-estruturalismo, a teoria das representações sociais, o pós-

feminismo e os direitos humanos.  

A lógica da desconstrução de preconceitos também é percebida. De 

forma semelhante à ONG “Leões do Norte”, que se remeteu a Dom Helder 

Câmara, o folder do FAGES usa o recurso de apelo à autoridade ao citar 

uma frase de Einstein que, no imaginário popular, representa a ciência. A 

citação do mesmo, criticando o preconceito presente na sociedade, próxima 

ao símbolo da UFPE, remete a um convite de intercâmbio entre ciência e 

compromisso político-social, dando, ao mesmo tempo, maior legitimidade ao 

discurso pela diversidade sexual. 

A articulação entre os posicionamentos da academia e dos 

movimentos sociais pela diversidade, se consolida na escolha dos temas e 

textos de cada módulo e nas estratégias didáticas planejadas. O conteúdo 

do curso foi organizado em nove módulos presenciais, todos foram 

realizados no Campus da UFPE, cada um foi ministrado/a por um/a 

professor/a da universidade e envolveu a exposição de experiências de uma 

ONG ligada a movimentos sociais dos campos em discussão. Os assuntos 

trabalhados foram:  

 

•••• Módulo 1 – Educação, desigualdade, diversidade e diferença sob 

a ótica da sociologia, cultura no currículo escolar e a situação da 

educação em Pernambuco. 

•••• Módulo 2 - Protagonismo escolar em diversidade, diferença e 

direitos: o papel dos/as alunos/as, professores/as, direção, 

secretarias, pais e ONGs. 

•••• Módulo 3 - Eqüidade de gênero: socialização para a 

masculinidade e feminilidade, cultura e natureza, gênero e sexo, 

relações de gênero no cotidiano e mudança. 

•••• Módulo 4 - Diversidade sexual: a biologia e a construção social da 

sexualidade, orientação sexual, homofobia, travestismo e 

performance. 

•••• Módulos 5 e 6 - Reprodução, sexo, direitos e saúde: o que é 

fecundidade; fecundidade e desigualdade; contracepção e 
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prevenção; gravidez na adolescência, autonomia e escola; 

contracepção e relações de gênero;  serviços de saúde, suas 

limitações estruturais e as diferenças de gênero e geração no 

atendimento; diferentes tipos de violência e estratégias para lidar 

com elas. 

•••• Módulo 7 - Raça, etnia e classe sob a ótica das ciências sociais, 

mitos raciais produzidos e difundidos no Brasil, dimensão racial 

nas relações de gênero, relações de dominação e de poder. 

•••• Módulo 8 - Pensando as ações para uma escola que respeita a 

diversidade e a diferença: planejamento de projetos de 

intervenção nas escolas dos/as cursistas, com o objetivo de 

incentivá-los a se transformarem em multiplicadores dos temas 

trabalhados. 

•••• Módulo 9 - Avaliação: apresentação dos projetos pelos/as 

cursistas e avaliação do curso. 

 

As Lógicas da formação de multiplicadores e da articulação teórico-

prática também podem ser observadas, uma vez que os/as cursistas 

elaboraram e apresentaram, no final do curso, um projeto de intervenção 

para ser executado nas escolas, pautados nas discussões efetuadas nos 

módulos. 

Após este percurso pelas ações desenvolvidas no campo da 

educação em diversidade sexual na Secretaria de Educação de 

Pernambuco, percebemos que a GEDH é um espaço discursivo que emergiu 

recentemente, após um longo período de silêncio sobre o tema sexualidade, 

e apresenta-se como um instrumento de articulação entre os diferentes 

setores da SE/PE e entre esta e a sociedade civil em prol do 

desenvolvimento de uma educação em direitos humanos, diversidade e 

cidadania. 

A ênfase na lógica da parceria estado/sociedade civil chama a 

atenção no discurso da GEDH, claramente articulado ao posicionamento do 

Governo do Estado e se concretiza nas ações de formação continuada de 

profissionais da rede de ensino, executadas pela ONG “Leões do Norte” e 

pelo FAGES/UFPE. Esta lógica é uma tendência observada desde a 
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promulgação da Constituição Federal em 1988 que enfatiza a gestão 

participativa e a construção de uma legalidade que concilie democracia e 

cidadania. Como ressaltam Paoli e Telles (2000), tais recomendações têm 

se traduzido em dinâmicas societárias complexas, caracterizada pela 

pluralidade de interesses que exigem o desenvolvimento de contextos de 

negociação, onde demandas de diferentes segmentos, principalmente dos 

movimentos sociais, influenciam na pauta de prioridades dos governos e na 

distribuição dos recursos públicos, proporcionando a emergência de gestões 

mais democráticas. No entanto, este novo contexto também desencadeia 

outros desafios sendo comum o Estado se deparar com uma série de 

demandas reconhecidamente necessárias e, ao mesmo tempo, com 

recursos humanos e financeiros insuficientes para atendê-las. 

Neste sentido, no caso da Secretaria de Educação de Pernambuco 

apesar de hoje já existir recursos financeiros para políticas públicas no 

campo da educação em direitos humanos, diversidade e cidadania, falta 

recursos humanos para fomentação de ações de formação continuada na 

área de diversidade sexual, uma vez que não há projetos e materiais sobre 

este assunto elaborados e gerenciados pela própria secretaria, apenas pelas 

instituições parceiras.  

Percebemos singularidades em cada um dos discursos analisados 

(ver quadro X), mas também pontos em comum. A GEDH articula diferentes 

discursos em torno do ponto nodal “Direitos Humanos” e se apresenta com 

papel equivalente ao da SECAD/MEC. A ONG “Leões do Norte” articula em 

seu seminário posicionamentos do governo federal, estadual, municipal, da 

academia e do movimento LGBT em torno do ponto nodal “direitos humanos 

para LGBT” e o FAGES/UFPE articula sob o ponto nodal “Diversidade de 

identidades” os posicionamentos acadêmicos e dos movimentos sociais de 

reconhecimento e valorização das diferentes identidades – de gênero, 

sexual, étnico-racial, de arranjos familiares. O que estabelece a articulação 

entre as três instituições é a ênfase na questão da diversidade sexual na 

escola.  
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Quadro X  – Características dos discursos pela diversidade sexual da 

GEDH/SE-PE, Leões do Norte e FAGES/UFPE. 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

DO DISCURSO 

 
GEDH/SE-PE 

 
LEÕES DO NORTE 

 
FAGES/UFPE 

 
Ponto nodal 

 
Educação em 

Direitos humanos 

 
Direitos Humanos 

para LGBT 
 

 
Diversidade de 

identidades 

 
 
 
 
 
 

Lógica da 
Equivalência 

 
Articulação entre 

os discursos 
educacionais pela 
diversidade étnico-

racial, sexual, 
educação 
ambiental, 

enfrentamentos da 
violência contra 

mulheres, de 
proteção à criança 
e ao adolescente. 

 

 
 

Articulação entre 
posicionamentos do 

governo federal, 
estadual, municipal, 
da academia e da 
militância pelos 

direitos de LGBT. 

 
Articulação entre os 

discursos acadêmicos 
e dos movimentos 

sociais pela diversidade 
de identidades de 

gênero, sexuais, étnico-
raciais, culturais, de 

arranjos familiares, pelo 
combate a diferentes 

formas de violência e a 
favor dos direitos 

reprodutivos. 

 
 
 
 
 

Lógica da diferença 

Diferença da 
gestão anterior 
pela garantia de 

recursos 
financeiros na 

área de educação 
em direitos 

humanos e pela 
parceria com a 
sociedade civil. 

 

Diferença em 
relação aos 
discursos 

homogeneizadores 
e heteronormativos. 

 

Diferença em relação 
aos discursos 
academicistas, 

homogeneizadores e 
heteronormativos. 

 
 
 
 
 
 

Lógicas sociais 

Educação em 
direitos humanos 

Parceria 
Estado/sociedade 

civil. 

Formação de 
multiplicadores. 

Articulação 
teórico-prática nas 

formações. 

Combate à 
homofobia 

Parceria militância/ 
Estado/academia. 

Desconstrução de 
preconceitos. 

Formação de 
multiplicadores. 

Articulação teórico-
prática nas 
formações. 

Reconhecimento e 
valorização das  

diferente identidades. 

Parceria 
academia/movimentos 

sociais. 

Desconstrução de 
preconceitos. 

Formação de 
multiplicadores. 

Articulação teórico-
prática nas formações. 
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Outro aspecto em comum às três instituições é a utilização de 

estratégias de formação de multiplicadores e de articulação teórico-prática – 

através da elaboração de projetos de intervenção – nos cursos de formação 

continuada de profissionais da educação.  Vários/as autores/as (p.e. 

PIMENTA e GUEDIN, 2002) ressaltam a importância de tais estratégias 

pedagógicas na criação de espaços de participação coletiva que propiciem a 

reflexão crítica (teórica) sobre a prática e a ressignificação das teorias a 

partir da experiência profissional; que incentive o/a educador/a a se perceber 

como agente ativo de mudanças, inserido num contexto que é histórico, 

político e cultural e não como um mero reprodutor de técnicas pré-

determinadas de ensino. Essa proposta pressupõe o acompanhamento 

contínuo por parte de equipes pedagógicas experientes dos/as profissionais 

na escola e o fornecimento de condições materiais e estruturais para o 

desenvolvimento do seu trabalho. No entanto, em relação à rede estadual de 

ensino de Pernambuco, as formações realizadas na área de educação pela 

diversidade sexual foram planejadas e executadas pelas instituições 

“parceiras”, são pontuais e atingem, apenas, uma pequena parcela de 

educadores/as. Mesmo havendo um enfoque – tanto no seminário 

desenvolvido pela ONG, quanto no curso do FAGES – na elaboração de 

projetos de intervenção nas unidades de ensino, não cabe a essas 

organizações, pela sua própria natureza, monitorar e fornecer subsídios para 

a continuidade e ampliação das ações, este papel é do Estado. Sem 

incentivo e acompanhamento pedagógico as chances dos projetos serem 

executados são muito pequenas, principalmente se associarmos a isso a 

resistência ao tema arraigada em preconceitos e discriminações decorrentes 

da cultura heterossexista e homofóbica ainda presente e hegemônica no 

ambiente escolar, conforme já constado em várias pesquisas nacionais 

(ABRAMOVAY, CASTRO E SILVA, 2004; NOVENA, 2004; UNESCO, 2004; 

TAVARES, 2006) e ressaltado nas entrevistas realizadas com os/as 

professores/as e gestoras, como veremos no próximo capítulo. 
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6.2. O DISCURSO PELA DIVERSIDADE SEXUAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 

 

O Grupo de Trabalho em Orientação Sexual – GTOS, como citado 

no capítulo 4, é o responsável pela elaboração e coordenação de propostas 

pedagógicas na área de sexualidade na Secretaria de Educação, Esporte e 

Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife – SEEL/PCR. Conversamos com 

um/a representante do GTOS com o intuito de conhecermos o trabalho 

desenvolvido na área de diversidade sexual e combate à homofobia na 

SEEL/PCR. No Fragmento 15, encontramos um trecho da entrevista 

realizada. 

 

 

FRAGMENTO 15 – Sobre o GTOS – 
(Entrevista com representante do GTOS/SEEL-PCR) 

 
E: O GTOS é um grupo de trabalho em orientação sexual, surgiu há 12 
anos na rede pública municipal, a partir de um programa do GTPOS, que é 
grupo de pesquisa em orientação sexual de São Paulo, foi um projeto né, 
inicialmente, que a Secretaria de Educação aprovou (...) é uma ONG, né, 
nós somos remanescentes deles, né, eles que fundaram aqui, esse grupo / 
pronto / daí a intenção é a gente trabalhar, de um modo geral, com os 
temas que são relativos à sexualidade humana, então, gênero, né, 
homossexualidade, é:: (+++) que mais? É:: orientação sexual, reprodução, 
virgindade,  primeira vez, DST/AIDS, uma gama de assuntos que têm 
haver com a sexualidade / pronto / e nesse sentido a gente trabalha com 
toda a unidade escolar, né, os professores e professoras, a família, é:: e os 
educadores e educadoras de forma geral e, TAMBÉM ((sorrir)), 
PRINCIPALMENTE, as estudantes e os estudantes (++) Bom aí, 
geralmente, o que a gente tem feito? O trabalho com a família, pedindo 
autorização prá trabalhar esses temas especificamente e, com os 
professores prá dá um, um, ter uma certa troca, né, de experiências em 
relação ao tema e pra que eles fiquem mais empoderados e mais sem 
vergonha, né ((sorrir)) porque tem professores que precisam ficar sem 
vergonha pra tratar alguns temas, senão vai ouvir uma série de coisas que 
não vai suportar e vai terminar:: é:: castrando né, limitando / Pronto / e aí 
nesse sentido, né, trabalhar com os estudantes, porque a gente não tem 
perna pra rede inteira, mas se você semeia um pouquinho em cada escola 
e a escola encaminha né, aí você fica assessorando esse trabalho aí 
funciona. 
P: Quantas pessoas compõem a equipe? 
E: Três. 
P: E como é que vocês dividem os trabalhos? Que tipo de trabalhos vocês 
desenvolvem? 
E: A gente tem / é:: /veja só trabalha muito com a demanda, as escolas 
solicitam, é:: já é um grupo consolidado, tem doze anos, então, as escolas 
solicitam, através de ofício, né, dizendo exatamente o tema que quer, o 
grupo que quer trabalhar e tudo, embora mesmo eles dizendo o grupo a 
gente sugere trabalhar com todos os seguimentos. Às vezes vem um ofício 
pedindo: eu queria trabalhar o terceiro ano do primeiro ciclo, então a gente 
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sugere que vá se trabalhar com as professoras, vá se trabalhar com a 
família e com esse grupo pra que as professoras continuem o trabalho, né, 
na:: no cotidiano escolar. Bom, além disso, a gente tem um trabalho que é 
junto com o Ministério da Saúde e Educação que é o:: Saúde e Prevenção 
nas Escolas, que trabalha diretamente com o DST/AIDS, e neste sentido a 
gente até tá fazendo um trabalho ESPECIFICAMENTE é:: de:: de 
diversidade sexual, por quê? O que é que a gente entendeu? Que diante 
da história de DST/AIDS aparece muito é:: os preconceitos, com relação a: 
quem pega AIDS são os gays, as prostitutas, né, as pessoas que são 
vulneráveis e:: então, nesse sentido, a gente tá en / encaminhando um 
projeto, né, pra:: desmistificar um pouco isso (...) daí a gente tá dando 
esse viés da questão da:: da homossexualidade, até porque numa das 
vinhetas, a gente passa com o material já organizado né pelo ministério, 
tem um:: mais de uma, tem um grupo de gays né, então, vai passando, 
quando é o homem e a mulher, muito mal, né, eles assistem, quando 
chega o gay, EH:::! ((imita a voz dos alunos gritando)) é um levante dentro 
da sala, né, uma gritaria, né, aí depois é que a gente vai trabalhar nesse 
sentido, né, de rever preconceitos, né, pronto, então tem essas:: dois 
caminhos, o trabalho que a gente faz nas escolas através das demandas e 
esse. 
P: O que elas solicitam vocês vão lá e::: trabalham. 
E: É muitas vezes, né, é continuação de um trabalho iniciado de muitos 
anos e outras vezes é um trabalho novo, ontem mesmo eu fui a uma 
escola que nunca tinha ido, né, pela primeira vez (...) às vezes eles 
propõem fazer uma palestra / fazer uma palestra com os estudantes tal, tal 
dia, aí a gente diz: só isso é um trabalho pontual, a gente sempre tenta 
que a escola faça um projeto, né, prá que isso seja do cotidiano, senão vai 
ser só aquele momento, né, e nós colocamos sempre isso (..) só um dia 
não vai resolver, vocês precisam tá trabalhando sempre porque a 
sexualidade é, é inerente, vai tá sempre acontecendo, né, então, tem que 
ser um trabalho contínuo. 
P: Esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora é um projeto 
voltado para os alunos? 
E: Para os estudantes de 3º e 4º ciclos especificamente, são seis escolas, 
porque a gente, né, começou com um projeto piloto, pra num/ essas 
escolas de 3º e 4º ciclos a gente só tem trinta e cinco escolas na rede, 
então pegamos seis escolas, que seria uma por cada RPA, prá:: já fizemos 
seminários e tudo, já é um trabalho que tá acontecendo e:: no cotidiano, 
né, porque tem todo um direcionamento junto com a Secretaria de Saúde, 
nós trabalhamos juntos, né, parceira Secretaria de Educação e Secretaria 
de Saúde (...) é financiado com recursos federais.(...) Envolve um trabalho 
com o professorado pra que ele compreenda todo o processo né dos 
conteúdos que vão ser trabalhados, né, dos assuntos, dos temas, 
especificamente esse é direcionado para DST/AIDS e uma pessoa é 
responsável na escola, geralmente, é a coordenadora pedagógica, que é::: 
o:: o vínculo que a gente tem maior, né, a mediadora, nas reuniões ela que 
participa, ela que leva os materiais e tudo. Tem a família também, a gente 
só inicia o trabalho em sala de aula quando tem a aprovação da família, 
até porque é:: tem uso / tem a distribuição de camisinha né e tudo, que vai 
vim posteriormente, certamente para o ano vai ter caixas de camisinha 
nessas escolas, então tem que ter uma aprovação da família e:: da direção 
também porque se não tem todo o envolvimento a comunidade escolar 
não acontece, né, tem que ter essa aceitabilidade e das meninas e dos 
meninos é um sucesso!! 
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A entrevista com o/a representante do GTOS/SEEL-PCR efetuou-se 

na sede da Secretaria de Educação e foi iniciada solicitando-se que o/a 

mesmo/a falasse um pouco sobre o Grupo, a composição da equipe e as 

ações que desenvolve na área de diversidade sexual. O/a entrevistado/a 

começou sua fala dizendo o que significa a sigla GTOS, ressaltando que o 

grupo foi fundado há 12 anos e que é “remanescente” da ONG paulista 

GTPOS - Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual117. Ao 

remeter-se à ONG o/a entrevistado/a estabelece uma relação de 

equivalência (LACLAU e MOUFFE, 2001) com a mesma e apresenta o 

GTOS/SEEL-PCR como um grupo que tem o objetivo de trabalhar os temas 

relativos à sexualidade humana com todos/as que compõem as unidades 

escolares: educadores/as, estudantes e família. 

Percebe-se que o significante “orientação sexual” funciona como 

ponto nodal articulando os diversos temas trabalhados pelo GTOS: gênero, 

homossexualidade, reprodução, virgindade, primeira vez e DST/AIDS e que 

o/a entrevistado/a se remete a princípios dessa área para caracterizar as 

atividades do grupo. Quando, por exemplo, diz que as ações realizadas junto 

às unidades escolares ocorrem de acordo com a solicitação das mesmas 

através de ofícios, afirma, logo em seguida, que há uma orientação para que 

as escolas elaborem projetos próprios e evitem desenvolver apenas 

atividades pontuais. Esta observação é uma referência a um dos 

pressupostos básicos na área de orientação sexual (SAYÃO, 1997): a idéia 

que o trabalho deve ser contínuo, sistemático e desenvolvido pelos/as 

professores/as da própria escola. Este recurso, também é uma tentativa de 

delinear uma fronteira diferencial entre a proposta da equipe e o perfil 

tradicionalmente presente nas redes de ensino que consiste no 

desenvolvimento de ações esporádicas e pontuais, geralmente voltadas para 

a resolução de algum problema. No entanto, o reduzido número de pessoas 

que compõem a equipe – apenas três técnicos/as – e a grande demanda de 

trabalho é um aspecto que se destaca na fala e levanta dúvidas sobre a 

sistematicidade e continuidade das ações. Remeter-se ao tempo de 

                                                 
117 O GTPOS, como vimos no início deste capítulo, é uma das ONGs brasileiras pioneiras em trabalhos na área de 
educação sexual, que tem desenvolvido parcerias com vários municípios e secretarias de educação do país. 
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existência do grupo, inclusive, é um recurso que o/a entrevistado/a utiliza 

para assegurar a credibilidade do trabalho. 

A lógica da aproximação da temática sexualidade com os/as 

professores é ressaltada quando o/a técnico/a enfatiza que se busca o 

“empoderamento” dos/as docentes e a diminuição do constrangimento que 

os/as mesmos/as têm em tratar do assunto. O trabalho com as famílias diz 

respeito à solicitação de autorização para participação dos/as estudantes/as 

nas atividades de orientação sexual. E com os alunos/as são realizadas 

atividades de orientação sexual em sala de aula.  

A lógica da parceria também está presente. Segundo o/a 

entrevistado/a nos últimos anos, o GTOS/SEEL-PCR tem desenvolvido 

parcerias com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, 

com a Coordenadoria da Mulher/PCR, com o FAGES/UFPE e com algumas 

organizações não-governamentais, como o “Instituto Divas”, a “Loucas de 

Pedra Lilás” e a “Gestos” para a realização de trabalhos no campo de 

sexualidade, gênero e combate à homofobia na escola. 

 Em relação à parceria com o Ministério da Saúde, informou que 

está em andamento, em seis escolas da rede municipal a implantação do 

Projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas – atitudes para curtir a vida” e que 

através dessa ação, a equipe está desenvolvendo um trabalho na área de 

diversidade sexual que consiste em discutir alguns preconceitos como o de 

que AIDS é uma doença de gays e prostitutas (discutiremos mais 

detalhadamente este aspecto na seção 6.2.1).  

A ação desenvolvida com o Instituto Divas e a trupe “Loucas de 

Pedra Lilás” é destacada no fragmento 16. 

 

FRAGMENTO 16 –  Projeto com Instituto Divas e Louca s de 
Pedra Lilás (Entrevista com representante do GTOS/S EEL-PCR) 
  
E: Desenvolvemos um muito bacana nessa área, que foi com a Loucas de 
Pedra Lilás e as DIVAS, que era de diversidade sexual, era voltado para 
os professores e alunos, mais diretamente para os alunos. O trabalho de 
apresentação era para os alunos, era teatro, né, naquela perspectiva de 
Boal que abre depois, né, para as pessoas fazerem inferências, era bem 
legal. Fizemos em várias escolas! 
P: Os professores participavam? 
E: Participavam, mas nos relatórios tem colocação de resistência dos 
professores, resistências muito grandes, porque, por preconceito, muito 
mito, quando via que era homem com homem né, mulher com mulher... 
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O trabalho que a entrevistada se refere fez parte de um projeto 

intitulado “Educar para o respeito à diversidade afetivo-sexual: 

desconstruindo preconceitos, tabus e opressões”, que, segundo o relato da 

equipe da SEEL-PCR (BEZERRA, 2007) foi realizado em duas escolas da 

rede municipal de Recife e encontrou dificuldades de integração por parte 

dos/das docentes (discutiremos esse  projeto na subseção 6.2.2). 

No curso promovido pelo FAGES/UFPE (já discutido neste capítulo), 

participaram sessenta e quatro profissionais da rede municipal de Recife, 

entre estes/as, a equipe do GTOS e vários/as gestores/as de escolas – 

política da Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente da SEEL/PCR-PE. 

Segundo o/a entrevistado/a, o projeto elaborado pela equipe do GTOS 

durante este curso é no campo da diversidade sexual e consiste numa 

tentativa de articulação com o Projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas”.  

Sobre a parceria com a Gestos e a Coordenadoria da Mulher – PCR,  

destacou o projeto “Educação não-sexista, anti-racista e não-homofóbica” 

que envolveu a formação de docentes e de estudantes (ver subseção 

6.2.3.). De acordo com o material publicado no Livro “Respeitando as 

diferenças no espaço escolar” (BEZERRA, 2007), a equipe do GTOS 

também tem participado de audiências públicas, cursos de formação de 

professores e seminários ministrando palestras e coordenando oficinas no 

campo da diversidade sexual. 

A respeito das dificuldades enfrentadas na área (Fragmento 17) o/a 

entrevistado/a aponta que ainda há resistência em discutir sobre 

sexualidade, especialmente quando o debate envolve temas ligados à 

homossexualidade, abuso sexual e aborto, entretanto, já se percebem 

alguns avanços. 

 

FRAGMENTO 17 – Dificuldades na área 
(Entrevista com representante do GTOS/SEEL-PCR) 

  
 
E: a resistência, a resistência ao tema sexualidade de forma geral e 
homossexualidade pior. Tem temas que a gente sabe que tem maior 
rejeição: abuso sexual, é:: aborto e diversidade sexual, os temas que 
agente sente maior rejeição (...) Mas, a gente tem visto uma facilidade 
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maior, né, em tratar com o tema, sentido ao mesmo tempo, porque é tão 
(++) é::: dialético isso, né, ao mesmo tempo que a gente percebe que tem 
resistência a gente percebe por outro grupo que vai avançando, que vai 
abrindo, né, que as pessoas se colocam, dizem que tem, eu não consigo 
trabalhar, antes existia um momento que ((faz careta)) só a cara já, não, 
não faço, não quero, né, é:: parecia que tava ensinando safadeza. E, é::: 
agora não, a gente vê do interesse, sente né, mas que há uma, uma 
grande dificuldade né também, a questão da / trabalhar a sexualidade é 
também uma questão pessoal, da sua formação, então isso é:: até ontem, 
essa reunião com as professoras algumas colocavam: eu não consigo 
trabalhar, a gente precisa ter um contato com as famílias né, eu não me 
sinto a vontade para argumentar. Mas eu entendo como um avanço 
quando você coloca essa dificuldade, porque antes até para receber a 
gente era cheio de milindre, né, aí a dificuldade era maior, agora, as 
escolas pedem, antes a gente oferecia o trabalho, agora não, a gente 
quase não dá conta do que tem, né, a agenda é lotada. 

 

 

A fala do/a entrevistado/a no Fragmento 17 aponta para alguns 

pontos em comum com o relato do representante da GEDH/SE-PE, no 

sentido em que ambos identificam um momento de maior abertura para se 

falar sobre sexualidade, mesmo que ainda marcada por resistências. Tal 

observação mostra o caráter dinâmico dessa produção discursiva. Percebe-

se, também, que quanto mais a discussão se aproxima do campo escolar – 

sala de aula, debate com estudantes e professores/as – maiores são as 

resistências deixando evidente a sua inserção num campo de disputas entre 

diferentes posicionamentos. 

 

6.2.1. O Projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas” 

 

Com o intuito de conhecer o “Saúde e Prevenção nas Escolas – 

atitudes para curtir a vida” citado pelo/a entrevistado/a do GTOS, visitamos o 

site do Ministério da Saúde e fizemos o download de alguns materiais. 

Segundo informações lá presentes, o projeto foi criado em 2003 e está 

ligado ao Programa Nacional de DST e AIDS. No Fragmento 18 podemos 

verificar uma lista com as finalidades deste projeto. 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse texto foi retirado das “Diretrizes para Implantação do Projeto”, 

material elaborado pelo Ministério da Saúde e destinado às instituições de 

educação e saúde da rede pública e às organizações da sociedade civil que 

trabalham nesta área. Pode-se perceber que o ponto nodal “saúde sexual e 

reprodutiva de jovens” articula uma série discursos formando uma cadeia de 

FRAGMENTO 18 – Finalidades do  Projeto “Saúde e 
Prevenção nas Escolas” 
 (BRASIL, 2006, p. 17-18) 
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equivalência entre os mesmos: prevenção à DST/AIDS, à gravidez não-

planejada, redução dos agravos à saúde da população jovem, sexualidade 

de jovens com necessidades especiais, promoção do diálogo da escola com 

a família e a comunidade, respeito e convívio com as diferenças. 

A lógica da parceria está presente na elaboração do projeto que é 

uma iniciativa do Ministério da Saúde juntamente com o Ministério da 

Educação - MEC, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

– UNICEF e o Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA e foi 

ampliada envolvendo os governos estaduais e municipais para a 

capacitação de profissionais e a distribuição dos kits com materiais 

pedagógicos. 

 A lógica da orientação sexual centrada na prevenção de doenças é 

percebida nas ações e nos materiais distribuídos entre educadores/as e 

alunos/as.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Materiais usados no Projeto “Saúde e Prevenção nas  
escolas – atitudes para curtir a vida” 

A 

B 

C 

D 
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Na figura 5 inserimos imagens de alguns destes materiais: (A) um 

manual com as diretrizes do projeto; (B) um guia para formação de 

profissionais da saúde e da educação; (D) um conjunto de materiais sobre o 

teste HIV/AIDS e (C) máquinas de distribuição de preservativos. Além 

destes, existe, também, um guia do professor com sugestões de atividades 

pedagógicas para serem desenvolvidas em sala de aula; um mini CD com 

questionário eletrônico de vulnerabilidade ao HIV; DVDs com vídeos da MTV 

sobre a temática; cartaz denominado "árvore do prazer" focalizando a 

vulnerabilidade ao HIV e às doenças sexualmente transmissíveis e um 

questionário impresso a respeito do tema. 

As ilustrações presentes nos materiais também indicam que o 

posicionamento central do projeto gira em torno da prevenção à doenças 

sexualmente transmissíveis e à AIDS. A logomarca – presente no manual 

com as diretrizes (A) e no guia do professor (B) – é composta, por exemplo, 

por quatro gravuras: dois rostos, com traços de juventude, posicionados em 

diagonal e “piscando o olho” um/a para o/a outro/a como se estivessem 

paquerando, com um livro aberto e símbolos biológicos (masculinos e 

femininos) entre eles, fazendo referência, portanto, ao relacionamento 

sexual pautado no conhecimento.   

O projeto tem obtido sucesso, abrangência e grande aceitação do 

público escolar – principalmente entre os/as alunos/as – em todo território 

nacional. Sem desprezar a seriedade do mesmo e a importância de se 

garantir o direito à saúde sexual e reprodutiva de jovens e de adolescentes, 

como já discutimos anteriormente, alguns estudos (ALTMMAN, 2001; SILVA, 

D., 2007) mostram que quando associamos o debate sobre diversidade 

sexual com estas questões há uma tendência, pela própria resistência ao 

tema, a se focalizar apenas na prevenção de doenças e não haver um 

aprofundamento no debate sobre as relações de gênero, os estereótipos, a 

construção social da sexualidade e o problema da homofobia. Portanto, seria 

preocupante se o trabalho da Secretaria de Educação da Prefeitura do 

Recife, na área de diversidade sexual, ficasse restrito apenas a esse projeto. 
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6.2.2. O Projeto “Educar para o respeito à diversid ade afetivo-sexual” 

 

Apesar de não termos conseguido um contato direto com o  “Instituto 

Divas” e  as “Loucas de Pedra Lilás”, a partir de informações obtidas em 

seus sites e num texto do GTOS (BEZERRA, 2007) destacamos nesta 

subseção alguns dados sobre o projeto “Educar para o respeito à 

diversidade afetivo-sexual” desenvolvido por estas ONGs em parceria com o 

GTOS/SEEL-PCR . 

O projeto envolveu três atividades: 1) a apresentação do espetáculo 

“Qual é a bronca?” encenado pela trupe em forma de teatro-fórum, 2) a 

realização de vídeos-debates sobre os filmes “Assuntos de menina” e “Uma 

delicada relação” e 3) oficinas com os/as estudantes sobre diversidade 

sexual. Foi planejado para ser executado em cinco escolas, mas foi 

realizado integralmente em apenas duas unidades de ensino. 

Percebemos que o GTOS, Loucas de Pedra Lilás e Instituto Divas se 

articulam em torno do ponto nodal diversidade afetivo-sexual e que as 

lógicas da desconstrução de preconceitos sobre relacionamentos homo-

afetivos e da promoção da visibilidade de lésbicas foram centrais nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas. O Instituto Divas segundo informações 

em seu site118, tem como missão “contribuir para proteção, promoção, 

informação, mobilização, organização, representação e defesa da 

emancipação política e afetivo-sexual das mulheres lésbicas e bissexuais”, 

temática que encontra grande resistência da sociedade de forma geral e na 

escola devido à cultura machista ainda predominante. Já as “Loucas de 

Pedra Lilás” se apresentam119 como especialistas em promover, via teatro, 

posturas cidadãs entre homens e mulheres, nas questões urgentes e atuais 

da educação sexual e reprodutiva e na prevenção e combate à violência. 

No site da trupe encontramos algumas informações sobre o 

espetáculo “Qual é a broca?”. Consistia na encenação de uma situação em 

sala de aula onde acontecia “um clima de paquera” entre duas alunas que 

ao apanhar uma caneta no chão seguravam as mãos e em outro momento 

                                                 
118 <http://www.comuniles.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=27> 
119 Citação retirada do site: <http://www.loucas.org.br> 
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encostavam os rostos se olhando. As mesmas eram vistas por um aluno 

“intolerante” que as denunciava. A partir desse contexto abria-se o debate e 

convidava-se o público (estudantes e educadores/as) a propor alternativas 

para resolver o caso. O longa metragem “Assuntos de Menina”, por sua vez, 

aborda a história de um relacionamento homossexual entre duas alunas de 

um colégio interno que são fortemente pressionadas a se afastarem e “Uma 

Delicada Relação” versa sobre o relacionamento homossexual entre dois 

militares do exército israelense e as dificuldades enfrentadas pelos mesmos 

por terem que esconder de todos o envolvimento. Segundo Britzman (2001) 

práticas pedagógicas como estas – atreladas a contextos performativos, a 

reflexões sobre situações do cotidiano e a discussões que envolvem cinema 

– despertam a curiosidade de estudantes e educadores/as sobre a 

sexualidade, proporcionam um debate desvinculado do pânico moral e 

contribuem para a desconstrução de modos autoritários de interação social, 

geralmente presentes na escola.  

 

6.2.3. O projeto “Educação não-sexista, anti-racist a e não homofóbica” 

 

A formação realizada em parceria com a “Gestos” e com a 

Coordenadoria da Mulher, chamada “Educação não-sexista, anti-racista e 

não-homofóbica” foi concluída em 2007 e envolveu cerca de oitenta 

professores/as da rede municipal de ensino de Recife, além de quatro 

turmas de alunos/as. No Fragmento 19, encontramos o relato de um/a 

representante da “Gestos” sobre esse projeto. 

 

 
FRAGMENTO 19 –  O Projeto “Educação não-sexista, an ti-

racista e não-homofóbica” 
(Entrevista com representante “Gestos” 

 
(...) a gente foi começando a se aproximar com o governo de João Paulo, 
muitas pessoas que foram trabalhar neste governo tinham um pensamento 
político mais avançado, um processo de discussão, então nós começamos 
a discutir é:: a questão da:: de uma educação não-sexista, a partir de uma 
/ de uma::  é::: uma resolução, uma conferência da mulher no Recife que 
dizia que a gente tinha que fazer uma educação não-sexista (...) nós 
aproveitamos isso para conversar com a coordenadoria que havia outros 
elementos importantes que deveriam entrar na discussão das escolas, foi 
aí quando a gente conseguiu num projeto, junto com a Coordenadoria da 
Mulher / fazer essa questão, por uma educação não-sexista, não-
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homofóbica e anti-racista e aí a gente vinha discutindo que as questões de 
gênero né, que era a questão que a:: o sexismo colocava também é:: vivia 
ou passava por questões raciais e por questões de orientação sexual, 
então, a gente quis colocar esses campos de discussão. Nessa discussão 
a gente pensou em discutir uma educação não discriminatória que seria 
um pouco é:: o ninho dessas dimensões e quando a gente resolveu fazer 
esse projeto nós buscamos apoio de instituições de referência nesse 
campo (...) então a gente segura bem essa discussões de gênero e 
feministas, mas precisamos de parceiros que estejam nesses outros 
campos foi aí que a gente convocou o instituto Divas que é uma instituição 
de referência, formada por lésbicas, muito respeitada e uma coisa também 
que é formada por lésbicas que a gente achava isso um certo avanço 
porque o campo da homossexualidade é muito dominado pelas questões 
gays (...) E também porque se tratava de um projeto de capacitação de 
professoras, professores e professoras, mas que majoritariamente, a gente 
tinha percebido em capacitações anteriores que recebíamos noventa por 
cento de mulheres né, então a gente achou interessante trabalhar com o 
Instituto Divas. O Djumbay que era uma instituição referência na área de 
raça e etnia (...) o Coletivo Mulher Vida porque a gente discutiu também as 
questões de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes 
(...) Foi basicamente capacitações com é em torno de 80 professores da 
rede que se inscreveram voluntariamente, não foi capacitação intensiva, 
não foi um momento obrigatório, a gente divulgou o projeto, né, nas 
capacitações intensivas da Prefeitura que era um momento que todos os 
professores estavam juntos, porque eles eram obrigados a participar da 
capacitação como uma política de formação continuada (...) e aí as 
pessoas se inscreveram, elas recebiam uma bolsa de ajuda para 
transporte e alimentação e os encontros eram aos sábados (...) quando a 
gente terminou / o período de capacitação tinha o objetivo que os 
professores fizessem um projeto político e pedagógico e quando terminou 
alguns professores fizeram esse projeto e aí acabou o tempo do projeto e 
a gente conversou com a coordenadoria: bom os projetos foram feitos, 
mas a gente não conseguiu ver se esses projetos se concretizaram em 
sala de aula, né, a gente não conseguiu ver o impacto. Então, nós 
renovamos o projeto, dessa vez com o apoio da “Save the Children”, 
incorporamos ao projeto um trabalho com jovens, com alunos das próprias 
escolas (...) porque nós tínhamos um coletivo de jovens educadoras que 
se formaram nos trabalhos daqui da Gestos e, então, nós resolvemos 
incorporar essas jovens educadoras num trabalho com as escolas, com os 
alunos. A idéia era trabalhar os alunos desses professores que a gente fez 
a capacitação inicial no primeiro projeto e trazer a discussão para esses 
jovens também (...) Prá isso nós fizemos o que a gente chamou de Rodas 
de Diálogo (..) essas educadoras fizeram esse trabalho em quatro escolas 
e essas rodas de diálogo tinham essa idéia de conversar com os jovens 
esses temas e procurar identificar como eles viam a escola, como eles 
viam os professores, como eles viam essa prática e como eles sentiam 
essas discriminações (...) e aí a gente fazia a formação com os 
professores e as rodas de diálogo com os jovens. O último encontro de 
formação de professores, que fechou o projeto, foi o encontro das jovens 
educadoras que trabalharam com os alunos, com esses professores, qure 
dizer as jovens educadoras fizeram a capacitação com as professoras 
trazendo para elas o retorno dos alunos e foi um dos encontros que mais 
as professoras gostaram (...) Primeiro porque a gente queria quebrar uma 
imagem que a gente identificou na capacitação que era a de que os jovens 
eram pessoas que só vinham para aprender e não tinham muita 
contribuição a dar e aí as jovens educadoras trouxeram outra imagem dos 
jovens, jovens querendo mudar o mundo, participantes de movimentos 
sociais, com bandeiras, com crenças, com idéias estruturadas, com um 
jeito diferente de ser (...) Na segunda fase, a gente diminuiu a quantidade 
de professores para quarenta e oito. O que é que a gente fez, a gente 
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pegou os professores que escreveram os projetos e que desejaram 
continuar. A gente chamou de fase de aprofundamento, então a gente 
retomou os temas, chamamos o Djunbay para continuar as questões 
raciais, chamamos o Coletivo Mulher Vida que foi uma sugestão da “Save 
the Chidren” que queria discutir as questões de abuso sexual de crianças e 
adolescentes (...) E a gente tentava colocar que eles poderiam trabalhar os 
conteúdos trabalhando nessa perspectiva também do enfrentamento das 
discriminações, do lugar político-social da escola na realidade do mundo 
(...) Esse segundo projeto foi para aprofundar a capacitação, monitorar a 
concretização dos planos que eles fizeram na primeira fase, rever os 
planos, replanejá-los e concretizá-los em sala de aula. Trabalhar as rodas 
de diálogo, nas escolas foi um problema porque eles ((refere-se à 
Prefeitura)) queriam em todas as escolas e a gente explicou que não tinha 
pessoal, não tinha a proposta de fazer isso porque era uma experiência 
piloto e com a idéia de apresentar idéias para a política pública, para que a 
própria política pública considerando importante massifique isso, a gente 
acredita que:: que não é o lugar da ONG fazer tudo, nosso lugar é fazer a 
experiência e tentar transformá-la em política pública, fazer com que o 
Estado assuma seu papel, nunca com a visão de substituição do Estado e 
muito menos de terceirização, PELO AMOR DE DEUS! Que é outra / outro 
fenômeno que a gente vem observando, o Estado se desobrigando e 
terceirizando via empresas e muitas vezes via ONGs e via também / Como 
é o nome? Como eles chamam agora de OSCIP (...) Eu defendo que as 
experiências sejam pontuais, nunca sejam massificadas e que elas sejam 
é:: tenham um tempo de acontecer, não sejam eternas né, não fiquem se 
renovando, se renovando, se renovando. Elas precisam produzir 
referências é:: e produzir poli/ é:: representação política para que aquela 
referência seja incorporada na política pública e seja colocada para todos 
(...) O projeto durou 1 ano na primeira fase e 1 ano e meio na segunda. As 
fases do projeto foram formação e monitoramento, depois nós fizemos um 
seminário que tinha como objetivo ajudar a sistematizar o que tinha 
acontecido, no seminário nós trouxemos pessoas de referência é::: a 
Dagmar tá aqui que é uma referência na área de gênero e educação, 
inclusive aqui ((aponta para o livro “Respeitando as Diferenças no Espaço 
Escolar”)) o::: ela ela faz a introdução do livro (...) os professores 
apresentaram né o que eles tinham discutido para outros professores e 
diretores de escola, apresentaram os projetos pedagógicos desenvolvidos, 
aí depois do seminário, nós começamos, nós tivemos outubro, novembro e 
dezembro, para transformar tudo isso nisso ((levanta o livro)) no livro. E aí 
a gente teve que trabalhar com os professores para que eles escrevessem 
os artigos também, porque além dos artigos da gente, dos profissionais, 
dos parceiros, a própria visão da prefeitura também, a gente queria que os 
professores também escrevessem (...).  

    

A entrevista ocorreu na sede da ONG e a pessoa entrevistada 

participou integralmente da ação em discussão. O/a entrevistado/a fala 

usando a voz ativa, apresenta a “Gestos” como a instituição geradora e 

gestora da ação e destaca que a abertura para a discussão de questões 

relacionadas ao sexismo na Prefeitura da Cidade do Recife foi iniciada na 

gestão do prefeito João Paulo, principalmente a partir da realização de uma 

conferência da Coordenadoria da Mulher. Percebemos, portanto, que a 

discussão dessa temática na rede municipal de ensino já acontece desde 

2001 e, assim como na rede estadual, aparece associada à transição para 
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governos mais próximos de um espectro de centro-esquerda, que assumem 

o compromisso de estabelecer parcerias com a sociedade civil, 

especialmente com os movimentos sociais. 

O nome do projeto “Educação não-sexista, anti-racista e não-

homofóbia”, as oficinas temáticas realizadas e as parcerias desenvolvidas 

para sua execução - Coordenadoria da Mulher/PCR, GTOS/SEEL-PCR, 

“Instituto Divas”, “Djumbay”, “Coletivo Mulher Vida” e “Save the Children” – 

indicam a formação de uma cadeia de equivalência entre distintos discursos 

– pela diversidade sexual, pela eqüidade de gêneros, pela proteção à 

criança e ao adolescente, contra o racismo e contra a violência doméstica e 

sexual – em torno do ponto nodal educação inclusiva. Esta expressão, 

apesar de não aparecer no título do projeto, é usada no livro (Figura 6) 

publicado sobre o mesmo, aparecendo implicitamente no título da obra e 

explicitamente ao longo de seus capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Capa do livro “Res peitando as 
Diferenças no Espaço Escolar”  

Gestos/Prefeitura da Cidade do Recife 
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A lógica da articulação teórico-prática e da formação de 

multiplicadores se concretizou nas estratégias pedagógicas adotadas 

durante a formação, que foi executada em duas fases: a primeira de 

capacitação docente, constituída por oficinas temáticas e a segunda de 

aprofundamento das discussões e acompanhamento da implantação dos 

projetos pedagógicos elaborados pelos/as cursistas nas escolas. De acordo 

com informações presentes no livro (BEZERRA, 2007), as oficinas temáticas 

discorreram sobre gênero; educação não-homofóbica; educação não-racista; 

análise de livros didáticos, com o intuito de identificar contextos de sexismo, 

homofobia e racismo; violência doméstica e sexual. 

A segunda etapa envolveu quarenta e oito docentes – apenas os 

que desejaram executar a intervenção pedagógica – e consistiu na 

elaboração/revisão dos projetos, na realização de um seminário de 

sistematização (ver foto na capa do livro – figura 6) e na publicação do livro 

“Respeitando as diferenças no espaço escolar”.  Nesta fase também houve 

uma ação direcionada a alunos/as de quatro escolas da rede municipal de 

ensino, que consistiu em “Rodas de Diálogo” (ver foto na capa do livro – 

figura 6) sobre o mesmo tema do projeto, com o objetivo de ampliar a 

participação dos/das jovens nas escolas e promover sua organização 

política nas unidades de ensino. Segundo o/a entrevistado (ver fragmento 

19) com esta atividade os/as professores/as tiveram oportunidade de 

reavaliar suas percepções sobre os/as estudantes e o perceberem como 

agentes de mudança na escola. 

Aspectos como o projeto ter sido de longa duração – dois anos e 

meio – ter envolvido o acompanhamento dos trabalhos executados pelos/as 

cursistas e destes terem sido desafiados a apresentarem os resultados 

alcançados num seminário e em capítulos de livro, revelam que a formação 

não estava preocupada apenas com a conscientização dos/as participantes 

a respeito das “diferenças”, mas visava envolver os/as mesmos/as num 

processo de transformação de seus contextos de trabalho, fazendo com que 

se sentissem desafiados a ler, escrever e desenvolver novas práticas 

pedagógicas. Este posicionamento se coaduna com as reflexões 

desenvolvidas por autores/as (SANTOS, 2003; CANDAU, 2005; MARTINEZ, 
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2005) que argumentam a favor de uma educação comprometida com 

projetos políticos emancipatórios, que busca a transformação das relações 

sociais, institucionais e a redução das desigualdades. 

Durante a entrevista o/a representante da “Gestos”, também 

estabelece uma fronteira diferencial entre o posicionamento da ong e 

posturas neoliberais ao afirmar que a mesma não deseja substituir o papel 

do Estado, não concorda com a terceirização dos serviços públicos e 

trabalha partindo do princípio que suas ações têm “um tempo de acontecer”. 

 
 

6.2.4. O Curso “A diversidade é Legal! Educação e s aúde sem 

preconceito” 

 

Como no material da SECAD/MEC havia a referência ao 

financiamento de um projeto, da ONG pernambucana “Instituto Papai” 

visitamos a mesma e conversamos com uma das pessoas que compõem 

sua equipe sobre a ação. Segundo o/a entrevistado/a, o Instituto Papai 

desde sua origem, em 1997, trabalha na perspectiva da desconstrução do 

machismo e em prol da eqüidade de gênero, a partir de um referencial 

teórico feminista. Seu público principal é masculino e, hoje em dia, o trabalho 

está distribuído em quatro programas: 1) Homens e saúde pública, 2) 

Masculinidades e violências de gênero, 3) Juventude e participação política 

e 4) Projetos estruturais ligados à sustentabilidade institucional.  

Sobre “A diversidade é Legal! Educação e saúde sem preconceito”, 

o/a entrevistado/a afirmou que consistiu num curso de extensão, 

desenvolvido juntamente com o GEMA/UFPE para professores/as e 

profissionais da saúde da Prefeitura da Cidade do Recife e membros do 

movimento LGBT. No Fragmento 20 encontramos a programação da última 

etapa do curso. 
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Ao observarmos o subtítulo do evento – Ações estruturais pelo fim 

da violência contra gays, lésbicas e transgêneros – os temas das mesas 

redondas, dos grupos de trabalho e os palestrantes, percebemos que o 

curso articula discursos da academia e da militância em torno do ponto nodal 

combate à violência contra LGBTs. A lógica da articulação teórico-prática e 

da formação de multiplicadores se concretizou na organização do curso que 

foi constituído por três módulos que envolviam palestras, mesas redondas e 

grupos de planejamento de intervenções nos locais de trabalho dos 

participantes. Nos dois primeiros módulos os cursistas trabalharam em 

grupos heterogêneos – saúde, educação e militância – com o propósito de 

intercâmbio das experiências em cada área e no último módulo as atividades 

foram focalizadas por campo de atuação. Segundo o representante do 

“Instituto Papai”, os participantes planejaram várias atividades, porém, não 

Fragmento 20  – Programa do módulo final 
do Curso “A diversidade é legal”  

Instituto Papai/GEMA/UFPE 
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houve um acompanhamento posterior da execução das mesmas e, 

atualmente, a ONG não sabe se elas foram implantadas, quais os 

obstáculos e resultados alcançados nessa fase.  

Os/as cursistas também receberam uma cartilha com o mesmo 

tema do evento, como material de didático (ver Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cartilha foi elaborada pelo Instituto Papai em parceria com o 

Núcleo de Pesquisa em Gênero e Masculinidade – GEMA/UFPE, foi 

confeccionado em papel couché e tem ilustrações em preto e branco na 

maioria das páginas, recurso que torna a leitura mais dinâmica. A capa traz 

uma xilogravura do artista pernambucano José Francisco Borges, na qual a 

diversidade sexual é retratada num cortejo de Maracatu do Baque Virado 

onde o rei e a rainha, que tradicionalmente desfilam como um casal 

heterossexual, aparecem em diferentes configurações: heterossexual (no 

centro da xilogravura), lésbico (centro-direita da gravura), gay (centro-

esquerda) e sozinhos (nas pontas da figura) com a lua (símbolo feminino) 

acima da cabeça do homem e o sol (símbolo masculino) acima da cabeça da 

FIGURA 7 – Capa da Cart ilha “A Diversidade é 
Legal”  
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mulher. Embaixo do desenho aparece uma tarja preta com a frase “A 

diversidade é legal”. A referência ao maracatu, ao mesmo tempo que é um 

recurso de aproximação com o público – visto que é uma manifestação 

muito forte da cultura pernambucana, presente, principalmente, nos 

carnavais do estado – faz uma crítica às posturas heterossexistas e 

patriarcais típicas na cultura nordestina, estabelecendo uma fronteira 

diferencial com tais posicionamentos. 

O conteúdo da cartilha está organizado em duas partes. A primeira 

apresenta conceitos básicos do campo de gênero e diversidade sexual –

como os de sexo, gênero, sexualidade, orientação sexual, homofobia, 

homossexualidade – a descrição de dados referentes à violência contra 

LGBTs e a descrição de leis e resoluções referentes aos direitos desse 

grupo. A segunda parte propõe uma série de atividades para serem 

realizadas com profissionais da área de saúde, educação e com jovens, 

visando a discussão e desconstrução da violência contra LGBTs.  

Nesta seção discorremos sobre o discurso pedagógico pela 

diversidade sexual na Secretaria de Educação, Esportes e Lazer da 

Prefeitura da Cidade do Recife – SEEL/PCR. Vimos que o GTOS é o grupo 

responsável pela implementação e acompanhamento de ações na área de 

sexualidade na rede municipal de ensino de Recife e que a maior interação 

prefeitura/sociedade civil a partir da gestão do PT, em 2001 – principalmente 

através da Coordenadoria da Mulher/PCR – proporcionou o desenvolvimento 

de parcerias entre a SEEL/PCR, ONGs do campo LGBT e grupos de 

pesquisa da UFPE, que realizaram diversos projetos voltados para 

discussão sobre a diversidade sexual com estudantes e educadores/as. No 

quadro a seguir, apresentamos um resumo das principais características dos 

discursos veiculados nessas ações. 
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 Quadro XI  - Características dos discursos pela diversidade sexual veiculados na 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Recife (SEEL/PCR). 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

DO DISCURSO 

 
GTOS 

PROJETO 
SAÚDE E 

PREVENÇÃO 
NA ESCOLA 

 
FAGES/UFPE 

INSTITUTO 
DIVAS E 

LOUCAS DE 
PEDRA LILÁS 

 
GESTOS 

 
INSTITUTO 

PAPAI 

 
Ponto Nodal 

 

Orientação 
sexual 

 

Saúde sexual e 
reprodutiva 

 

Diversidade de 
identidades 

 

Diversidade 
afetivo-sexual 

 

Educação 
inclusiva 

Combate à 
violência contra 

LGBTs. 

Lógica da 
Equivalência 

 

 

Articulação 
entre 

discursos 
sobre 

eqüidade de 
gênero, 

diversidade 
sexual, 

diversidade 
étnico -racial, 
saúde sexual 
e reprodutiva. 

Articulação entre 
os discursos de 
prevenção à 
DST/AIDS, à 
gravidez não-
planejada, de 
redução dos 

agravos à saúde 
da população 
jovem, pela 

sexualidade de 
jovens com 

necessidades 
especiais, pela 
promoção do 

diálogo da escola 
com a família e a 

comunidade, 
pelo respeito e 

convívio com as 
diferenças. 

 

Articulação entre 
os discursos 

acadêmicos e 
dos movimentos 

sociais pela 
diversidade de  
identidade de 

gênero, sexual, 
étnico-racial, 
cultural, de 
arranjos 

familiares, pelo 
combate a 

diferentes formas 
de violência e a 
favor dos direitos 

reprodutivos. 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

Articulação entre 
os discursos pela 

diversidade 
sexual, pela 
eqüidade de 
gêneros, de 
proteção à 
criança e ao 
adolescente, 

pela igualdade 
étnica e racial e 

pela  

não-violência 
doméstica e 

sexual 

 

 

 

 

Articulação entre 
os discursos  
acadêmicos 

sobre   
feminismo e o da 
militância sobre 

direitos de 
LGBT. 

Lógica da  
Diferença 

Polarização 
contra o perfil 
tradicional de 
educação 
sexual na 

escola, que 
consiste em 

ações 
esporádicas e 

pontuais. 

Polarização 
contra os 
discursos 

moralistas e 
repressivos em 

relação às 
discussões 

sobre  
sexualidade na 

escola 

 

Polarização 
contra o discurso 
heteronormativo. 

 

Polarização contra 
o discurso 

heteronormativo. 

Polarização 
contra 

posicionamentos 
neoliberais, 
discurso 

heteronormativo, 
racismo e conta 

a violência. 

 

 

Polarização 
contra 

posicionamentos  
heterossexistas 

e patriarcais. 

Lógicas 
Sociais 

Orientação 
sexual. 

Aproximação 
da temática 
sexualidade 

com o público 
escolar.  

Parceria  
governo/ 

academia/ 
movimentos 

sociais. 

Orientação 
sexual centrada 
na  prevenção 
de DST/AIDS. 

Formação de 
multiplicadores. 

Parceria governo 
federal/estadual/

municipal/ 
ornganismos 
internacionais/ 

ONGs. 

Reconhecimento 
e valorização das 

diferentes 
identidades. 

Articulação 
teórico-prática. 

Formação de 
multiplicadores. 

Parceria 
academia/mov. 

sociais. 

 

Desconstrução de 
preconceitos 
sobre  homo-
afetividade. 

Visibilidade lésbica 

Aproximação da 
temática com o 
público escolar 

através da arte e 
do debate. 

Parceria 
governo/mov. 

sociais 

 

Educação 
inclusiva. 

Articulação 
teórico- prática. 

Formação de 
multiplicadores 

Parceria 
movimentos 

sociais/ governo 

Combate à 
violência contra 

LGBTs. 

Articuação 
teórico-prática. 

Formação de 
multiplicadores. 

Parceria 
movimentos 

sociais/ 
academia. 
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Como pode ser percebido no quadro XI, os discursos das diferentes 

instituições envolvidas nas ações desenvolvidas no âmbito da SEEL/PCR 

apresentam aspectos em comum, no entanto são singulares. Todos se 

opõem a posicionamentos heteronormativos, estão pautados na lógica da 

parceria governo/sociedade civil e estão articulados em torno do ponto nodal  

“diversidade sexual na escola”. Assim como no contexto da Secretaria de 

Educação de Pernambuco, os cursos de formação continuada de 

educadores/as têm em comum o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

fundamentadas na lógica da articulação teórico-prática e da formação de 

multiplicadores, inserindo os cursistas em atividades que envolvem a 

elaboração de projetos e a intervenção em seus contextos de trabalho. 

Como já discutimos anteriormente essas estratégias pedagógicas 

possibilitam aos profissionais se perceberem e agirem como agentes de 

mudança na escola (PIMENTA e GUEDIN, 2002) e são extremamente 

eficientes quando respaldadas por uma equipe experiente que fornece 

suporte estrutural, material e acompanha por um determinado período a 

implementação das ações pelos/as educadores/as. Este tipo de apoio só foi 

observado no projeto “Educação não-sexista, anti-racista e não-homofóbica” 

gerido pela “Gestos” que teve maior tempo de duração e integrou diversas 

atividades – oficinas, planejamento de projetos, acompanhamento das 

intervenções, seminário de sistematização e publicação de um livro com 

relatos das experiências desenvolvidas.  

Um ponto diferencial entre as duas secretarias é que na rede 

municipal há mais ações voltadas aos/às estudantes, inserindo-os/as em 

situação de debate e reflexão sobre temáticas do campo da diversidade 

sexual. Este ponto foi observado nos projetos “Saúde e prevenção na 

escola”, “Educação não-sexista, anti-racista e não-homofóbica” e no “Educar 

para o respeito à diversidade afetivo-sexual”. Os dois últimos se destacam, 

respectivamente, por engajar os/as alunos/as em situações que possibilitam 

o desenvolvimento da consciência política e de contextos escolares 

emancipatórios (SANTOS, 2003; MARTÍNEZ, 2005; GIROUX, 1995b) e pelo 

diálogo com o campo das artes dramáticas (teatro e o cinema) 

proporcionando uma aproximação com a temática diversidade homo-afetiva 

pautada na curiosidade e na ética (BRITZMAN, 2001). 



206 

DIVERSIDADE SEXUAL 
NA ESCOLA  

MEC 
SE/PE 

SEEL/PCR 

 Quando associamos os dados do quadro XI aos dos quadros IX e X, 

que condensam as características dos discursos presentes na SECAD/MEC 

e na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, observamos que 

não há um discurso pedagógico unificado e universal sobre diversidade 

sexual em circulação nos órgão oficiais de educação (MEC, SE/PE, 

SEEL/PCR), há um discurso hegemônico, construído a partir de uma cadeia 

de equivalência entre diferentes posicionamentos em torno do ponto nodal 

“diversidade sexual na escola” (ver figura 8). 

 

Figura 8  – Cadeia de equivalência entre os discursos do MEC, SE/PE e 

SEEL/PCR em torno da Diversidade Sexual na escola. 

 

 

 

 

 

 

SECAD  ≡  GEDH  ≡≡≡≡  Leões do Norte  ≡≡≡≡  FAGES  ≡≡≡≡  GTOS  ≡≡≡≡  Min. Saúde  ≡≡≡≡  Inst.divas/Loucas  ≡≡≡≡  Gestos  ≡≡≡≡  Papai 

 

 

 

Observamos, também, que dentro desta cadeia de equivalência há 

quatro lógicas sociais principais que articulam os discursos pela diversidade 

sexual: a da educação inclusiva, a dos direitos humanos, a do 

reconhecimento das diferenças/identidades e a da orientação sexual na 

escola. Como realçam Glynos e Howarth (2007) as lógicas sociais não são 

mecanismos causais, são paradigmas através dos quais as práticas são 

compreendidas e desenvolvidas. Elas constituem determinados padrões, 

porém, não são fixos, são “regularidades em dispersão”. 

A lógica da educação inclusiva, concretizada principalmente nos 

discursos da SECAD e da “Gestos”, propõe o acesso universal  à educação 

como meio de eliminação das desigualdades sociais – étnico-raciais, 

geracionais, de classe social, de gênero etc. A dos direitos humanos 

percebida, especialmente, nos posicionamentos da GEDH, Leões do Norte e 
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Papai, defende os direitos de LGBT, sobretudo o acesso à educação e o 

direito à livre orientação afetivo-sexual, sendo o combate à homofobia no 

ambiente escolar o eixo central dos discursos dessas instituições. A lógica 

do reconhecimento das diferenças/identidades consolidada no 

posicionamento do FAGES/UFPE, busca, de forma mais geral, a 

desconstrução das posturas essencialistas em relação à normalidade – de 

gênero, étnico-racial, de orientação sexual etc – e das estruturas de 

hierarquia e subordinação social inerentes a essas posturas. Para isso lança 

mão da linguagem da crítica científica através da articulação entre diversas 

disciplinas e entre academia/movimentos sociais. A lógica da orientação 

sexual consolidada no posicionamento do GTOS e do projeto “Saúde e 

prevenção na escola” sustenta que sejam desenvolvidas atividades na 

escola para discussão de questões relacionadas à sexualidade, envolvendo 

os temas: corpo humano, relações de gênero e prevenção à DST/AIDS. 

Essas lógicas, apesar de parecerem mais sobressalentes nos 

posicionamentos dessas instituições, em alguns aparecem sobrepostas, 

como no caso da SECAD/MEC e da Gestos, por exemplo, cujo 

posicionamento central é pela educação inclusiva, no entanto, a lógica dos 

direitos humanos e do reconhecimento das diferenças/identidades também 

estão presentes. 

Diante desse contexto articulatório tão heterogêneo nos perguntamos 

sobre como este(s) discurso(s) pedagógico(s) oficial(is) pela diversidade 

sexual é(são) (re)articulado(s) no campo escolar? É esta a discussão que 

nos propomos a fazer no próximo capítulo. 
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Capítulo 7 
 

A (RE)ARTICULAÇÃO DO DISCURSO PELA DIVERSIDADE 

SEXUAL NO CAMPO ESCOLAR  

 

 

Para o campo educacional, a afirmação 
desses grupos é profundamente 

perturbadora. Não dispomos de referências 
ou de tradições para lidar com os desafios aí 

implicados. Não podemos mais 
simplesmente “encaminha-los” para os 

serviços de orientação psicológica para que 
sejam corrigidos, nem podemos aplicar-lhes 
um sermão para que sejam reconduzidos ao 

“bom caminho”. Mas certamente é 
impossível continuar ignorando-os. Talvez 
tenhamos que admitir que sua presença é 

parte de nosso tempo. Sua “estranha” 
figura poderá (quem sabe?) nos ajudar a 

lembrar que as nossas “figuras” – as formas 
como apresentamos a nós próprios e aos 
outros – são sempre formas inventadas e 

marcadas pelas circunstâncias culturais em 
que vivemos.  

(LOURO, 2003, p. 49-50) 
 

 

 Como ressaltado anteriormente, no MEC e nas Secretarias de 

Educação de Pernambuco e da Prefeitura do Recife está em circulação um 

discurso pedagógico oficial que se posiciona a favor da diversidade sexual 
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na escola. Mesmo em número ainda reduzido, profissionais da educação 

estão participando de cursos, seminários, oficinas, rodas de diálogo sobre 

este tema. Tais eventos, coordenados por ONGs do campo LGBT, 

universidades, grupos de pesquisa e pelas próprias secretarias de 

educação, veiculam discursos pedagógicos pela diversidade sexual 

fundamentados em lógicas sociais diversas: a da educação inclusiva, a dos 

direitos humanos, a do reconhecimento das diferentes identidades, a da 

orientação sexual na escola, entre outras. Os/as profissionais/cursistas são 

desafiados/as a elaborarem projetos para serem executados junto à 

comunidade escolar. Estão inseridos, portanto, num contexto de 

deslocamento, de elaboração de posicionamentos opostos ao 

heteronormativo, já naturalizado e tradicionalmente vigente na escola. 

É possível a articulação entre o(s) discurso(s) oficial(is) pela 

diversidade sexual e o cotidiano escolar? Como esse discurso vem sendo 

apropriado pelos profissionais da rede pública de ensino em Recife? Quais 

as suas repercussões na escola? Que outros discursos sobre sexualidade 

estão presentes no campo escolar? Estas são algumas perguntas que 

tentamos responder neste capítulo. Para isto, nos baseamos na análise do 

corpus III, a transcrição das entrevistas com professores/as e gestoras que 

tiveram contado com o discurso veiculado nos cursos de formação sobre 

diversidade sexual.  

Inicialmente nos detemos nas narrativas dos/das entrevistados/as 

sobre a forma que a escola tem lidado com a questão da sexualidade e da 

homossexualidade, em seguida, apresentamos sua falas sobre temáticas 

específicas: relacionamento homossexual entre estudantes, entre 

professores/as, travestilidade e novos arranjos familiares. Tendo como foco 

a dinâmica de elaboração desse novo discurso pelos/as profissionais da 

educação, buscamos observar sua articulação no campo escolar 

identificando as relações que o mesmo mantém com o posicionamento 

hegemônico nos órgãos oficiais de educação. 
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7.1. A ABORDAGEM DA SEXUALIDADE PELA ESCOLA NA TRAJETÓRIA DOS /AS 

EDUCADORES  

 

Como descrito no capítulo metodológico, entrevistamos onze 

profissionais da rede pública de ensino. Todos/as trabalham como 

professores/as e/ou gestores/as em uma unidade escolar – estadual ou 

municipal – de Recife e possuem formação em nível superior (ver quadro 

XII). A maioria – nove profissionais – atua na educação há mais de doze 

anos e nenhum/a tem menos de quatro anos de tempo de serviço. A idade 

dos/as mesmos/as varia de 36 a 52 anos; quatro se declararam católicos/as, 

três espíritas; uma protestante; uma de religião afro-brasileira e duas 

afirmam não possuir religião.  

 

Quadro XII – Descrição dos/as profissionais entrevi stados/as 

 

 
Função 

 
Código  

 
Formação  

 
Idade 

 
Religião 

P1 Ciências Biológicas 44 Protestante 
P2 Letras/Direito 37 Católico 
P3 Pedagogia 37 Espírita 
P4 Pedagogia 31 Não possui 
P5 Matemática 52 Católico 
P6 Letras 38 Católica 

 
 
 

Professor/a 

P7 Ciências Biológicas 49 Católico 
G1 História 36 Afro-brasileira 
G2 Pedagogia 44 Espírita 
G3 Artes Cênicas 42 Não possui 

 
 

Gestora 
G4 Pedagogia 37 Católica 

 

 

Quando solicitados/as a narrar sobre a forma que a escola vinha 

lidando com a sexualidade e, especialmente, com a homossexualidade, 

desde que eram alunos/as até hoje como profissionais, os mesmos se 

remeteram a uma trajetória de transição entre o silêncio sobre o tema e o 

momento atual onde há maior abertura para o assunto e incentivo dos 

órgãos oficiais de educação para a promoção de atividades pedagógicas 

sobre o tema. Observamos que todos/as se mostram engajados na 

construção de um posicionamento pela diversidade sexual na escola e que, 

neste processo, articulam discursos provenientes de diferentes campos.  
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A seguir apresentamos quatro narrativas para discutirmos alguns 

desses aspectos. A primeira é a da entrevistada P1, professora de biologia, 

que tem quarenta e quatro anos de idade.  

 
 

FRAGMENTO 21 - Narrativa sobre a abordagem da sexua lidade e da 
homossexualidade pela escola ao longo da trajetória  da profissional - 
(Entrevistada P1) 
  
P1: Oh vê bem, na época que eu era criança e até mesmo na idade adulta 
isso nunca foi tratado pelo menos as escolas que eu estudei não era 
tratado você tinha uma orientação em relação ao sistema reprodutor ou na 
questão do ciclo menstrual, essas coisas muito biológicas. Essa questão 
especificamente eu nunca tive como tratamento dentro da escola em fase 
nenhuma da minha vida escolar, nenhuma. Tanto é que quando eu comecei 
a trabalhar com essa questão da orientação sexual eu comecei a trabalhar 
muito pelo o que eu comecei a vivenciar. Ver a necessidade, principalmente 
adolescentes que eu comecei a trabalhar (...) Então é um público 
adolescente mais quase chegando a adulto. Então eu sempre senti a 
necessidade deles em que se discutisse isso, ouvisse isso. Porque você 
sabe que dentro da família com toda abertura que se tem até hoje, essas 
questões não são discutidas e a gente continua vendo que não é (...) Mas 
assim do ponto de vista de orientação para a minha pessoa dentro de 
níveis escolares nunca tive e como professora sempre procurei conversar 
com eles, mesmo antes da minha especialização, eu sempre me preocupei 
com essa questão com eles. E dentro da minha universidade, na graduação 
eu não tive nada voltado para essa discussão. Então eu fiz a minha 
especialização e como tinha uma disciplina que era orientação sexual e eu 
já gostava de trabalhar com essa área / coincidiu que eu tive uma aluna que 
faleceu com 14 anos depois de um aborto / e era uma menina que eu 
gostava muito, então me marcou muito. Ai eu comecei a sentir a 
necessidade maior ainda de trabalhar com adolescentes essa questão, foi 
muito uma coisa minha de sentir a necessidade de ver que o universo que 
estava ao meu redor pedia como continua pedindo que a gente tire um 
momentinho, mesmo que não seja nada oficial eu sempre parei minhas 
aulas (...) Agora sempre procurei outras alternativas sempre, sempre! A 
católica oferece no verão orientação sexual (...) fiz o curso de educação 
sexual em Gravatá na época que eu estava fazendo especialização, esse 
da FAGES que apareceu, então tudo que aparece eu faço, tudo que tem 
nessa área. A igreja que eu freqüento ela é amparada, uma das 
organizações que ampara é a Diaconia que é uma ONG voltada para essas 
questões aos menos favorecidos principalmente em relação a AIDS/HIV. 
Então ofereceu um curso no qual eu já participei de dois módulos 
maravilhosos teórico-prático sobre formação de educadores em saúde 
preventiva HIV/AIDS ai você está muito próximo dessa questão da 
sexualidade, você está muito, muito próximo. Então eu estou sempre 
tentando me atualizar porque como eu gosto de trabalhar com eles, você 
precisa se atualizar. 
P: Mas como é que você vê a escola tratar da questão da 
homossexualidade? 
P1: Eu não sei, eu acho que agora do ano passado pra cá como isso está 
sendo uma questão muito debatida, a nível mundial e você sabe que dentro 
das escolas você não pode fingir que não vê, que do seu lado pode ter um 
aluno ou uma aluna homossexual. Então essa coisa precisa ser tratada, 
mas mesmo assim é coisa que tem um preconceito muito grande por parte 
dos próprios professores (...) a orientação sexual está sendo proposta 
desde 1998 pela LDB passa a ser um tema transversal e como tema 
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transversal é pra ser discutido em qualquer área da educação qualquer 
professor história, português, matemática, geografia. E não se limitar ao 
professor de ciências e biologia por conta da questão conceitual do corpo, 
da reprodução. Mas por conta disso eu acho que para ocultar mais forte 
eles alegam a questão de não ter o conhecimento, de não se sentir 
apropriado para trabalhar mais a gente sabe, pelo menos assim eu percebo 
que há algo muito mais forte por trás é questão do preconceito mesmo. É a 
questão de não ter resolvido a sua sexualidade. Então são questões que 
são muito mais fortes que simplesmente conceitual. Pois conceitual você 
pede um livro, você assiste um vídeo. Hoje tem materiais diversos, você 
tem cartilhas informativas, você tem internet (...) as escolas ainda trabalham 
muito pouco ou quase nada entendeu e agora a Metro Norte que é a única 
que tem o departamento de direitos humanos é que começou a trabalhar 
fórum de gestores, professores e grêmios estudantis e nesses fóruns eles 
trabalham as questões étnico racial, a questão da diversidade sexual, a 
questão de gênero. Mas é um universo pequeno (...) Só do estado são mil e 
pouco e da GRE que eu faço parte são 120 escolas apesar que a verdade é 
que a maioria não procura porque não quer, quer ficar alheio mesmo (...) de 
um universo de 120 escolas vêm 15, 20 professores e geralmente os 
mesmos. O grupo que tá participando do Fórum em oitenta por cento é o 
pessoal que está no curso da FAGES quase todos. São pessoas que já são 
comprometidas com a temática. Então, o que eles precisariam seria 
agregar mais professores, os que são adversos, os que são avessos 
porque os que já são engajados já fazem (...) Nem no momento de 
culminância, assim, é tão triste a situação, porque se você vai dizer tal data 
o turno da tarde vai parar porque os alunos de tal turma vão apresentar um 
projeto ao restante do turno os professores que tem aula nem vão. É como 
se dissessem: graças a Deus! Eles estão ocupados com outra atividade em 
vez de se engajar no projeto, saber o que os alunos fizeram naquele dia, 
nada (...) É uma coisa assim que ainda está muito, muito a desejar sabe.  
 

 

 

A entrevistada constrói sua narrativa usando voz ativa e estrutura 

seu discurso buscando articular elementos e lógicas advindos do discurso 

pedagógico oficial, com o qual ela teve contato através de diversas 

formações – em orientação sexual, prevenção DST/AIDS e diversidade 

sexual – e elementos e lógicas provenientes de suas vivências pessoais e 

profissionais em outros contextos, especialmente, do discurso 

piedoso/cristão o qual foi formado em suas vivências religiosas.  

A lógica da orientação sexual se concretiza ao fazer referência direta 

à LDB, ressaltando que para a mesma a sexualidade deve ser tratada como 

tema transversal, debatida por professores de distintas áreas e que não 

deve se restringir ao ensino sobre aspectos orgânicos e/ou reprodutivos. A 

lógica da caridade cristã, pautada na sensibilidade com o sentimento do/a 

próximo/a e na assistência pastoral ao/à mesmo/a é percebida 1) quando 

afirma que procurou formação em orientação sexual a partir da demanda 
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dos/as alunos/as, especialmente após a morte de uma estudante devido a 

um aborto; 2) ao dizer que sempre tira um tempinho da aula quando “sente a 

necessidade” dos/as estudantes em falar sobre o tema e 3) quando, 

diretamente, se remete à igreja que faz parte e a uma ONG de origem cristã 

onde fez um curso sobre saúde preventiva HIV/AIDS.  

É importante perceber que o tema indicado pela pesquisadora para 

a narrativa foi “o tratamento da sexualidade e da homossexualidade pela 

escola”, porém, por um longo período a professora não se refere diretamente 

à homossexualidade sendo necessário a pesquisadora perguntar 

novamente. Outro aspecto que se destaca é que várias vezes a entrevistada 

faz referência à temática empregando pronomes demonstrativos (esse/essa) 

seguidos ou não das palavras “questão”, “coisa” e “discussão”, sem usar 

diretamente as palavras sexualidade e/ou homossexualidade.  

Por mais que a professora mostre abertura à discussão sobre 

sexualidade, esteja inserida em cursos sobre diversidade sexual, 

desempenhe papel ativo na escola no campo de orientação sexual, por 

muito tempo ela esteve inserida – e ainda está – num regime de gênero de 

uma cultura que, como ressaltam Epstein e Johnson (1998), através de 

dinâmicas específicas, controla e disciplina a maneira de se comportar de 

alunos/as e professores/as e institui um determinado modelo de fala sobre a 

sexualidade. Este modelo como vimos no relato de várias pesquisas 

(NOVENA, 2004; LOURO, 2001; MAC AN GHAILL, 1994) reforça o silêncio 

sobre esse assunto e fundamenta-se no pressuposto que a 

homossexualidade é um comportamento desviante, uma doença e/ou uma 

atitude imoral. Mesmo com as transformações efetuadas nos discursos 

educacionais oficiais, que se posicionam a favor da diversidade sexual na 

escola, a transformação das relações sociais no campo escolar não ocorre 

automaticamente, as mudanças nos regimes de gênero ocorrem somente 

através da progressiva descontinuidade dos atos performativos que os 

instituíram (BUTLER, 2000). Falar sobre diversidade sexual na escola, 

atualmente, não é só permitido como incentivado, mas o que é dito e como é 

dito sobre este assunto está implicado num complexo jogo de negociação de 

posições. No caso dessa professora, o discurso da caridade cristã fornece a 

mediação necessária para articular o discurso oficial sobre diversidade 
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sexual – especialmente através da lógica da orientação sexual – ao 

imaginário escolar que ela participa e no qual foi formada.  

Outro aspecto que se destaca é que a professora não tem 

consciência de suas resistências e constrói, ao longo de sua narrativa, uma 

imagem de si, pautada no compromisso com a discussão sobre sexualidade 

e oposta a da maioria dos/as educadores de sua escola e de sua Gerência 

Regional de Ensino/GRE que não participa das reuniões e eventos neste 

campo. Não estamos, ao ressaltar este aspecto, negando tal engajamento 

da docente – ele de fato ocorre e é importante – mas queremos chamar a 

atenção para a necessidade dos cursos de formação trabalharem esta 

dimensão e possibilitarem aos/às educadores se perceberem implicados no 

regime de gênero compartilhado pela escola (MAC AN GHAILL, 1994).  

As queixas da entrevistada sobre a baixa participação dos/as 

docentes nos fóruns da GRE são indícios da negação e hostilidade – relação 

de antagonismo – entre os/as profissionais da educação com relação ao 

discurso pela diversidade sexual, o que já foi ressaltado anteriormente por 

diversos estudos (ABRAMOVAY, CASTRO E SILVA, 2004; NOVENA, 2004; 

UNESCO, 2004; TAVARES, 2006) e será percebido com maior clareza nos 

próximos extratos. 

 

FRAGMENTO 22 - Narrativa  sobre a abordagem da sexualidade e da 
homossexualidade pela escola ao longo da trajetória  da profissional 
(Entrevistada P6)  
 
P6: Então se eu for parar pra me vê como aluna e olhar o tempo atrás 
praticamente a questão da sexualidade e homossexualidade NEM SE 
FALAVA, nem se comentava, era proibido de toda maneira e aí se percebia 
eu via que eu tinha colegas que sabia que eram homossexuais, mas isso 
era impossível se falar, era impossível se comentar não se permitia nem 
comentário, então, isso de uma certa forma eu achava meio estranho 
porque eu imagina assim eu pensava, mas por quê? Por que não se fala? E 
ao mesmo tempo eu via assim, puxa, mas e a posição de professor? 
Sempre pensei se o professor faz / seja da sua vida particular/ e chegar pra 
o aluno isso vai tomar uma proporção muito grande então por isso tem que 
se preservar e até porque não era tão aberto a homossexualidade e como 
você vê hoje, no seu trabalho que dizem abertamente que é seu namorado 
e sua namorada, então isso de uma certa forma tá sendo mais aceito e 
estamos percebendo isso que a dificuldade a não permissão, as pessoas 
tem direito de se expressar (...) e essa não permissão que eu percebia 
enquanto criança, enquanto adolescente me veio como educadora que 
agora as coisa estão sendo diferentes, porque a sociedade muda, as coisas 
mudam, a cultura muda, de certa forma / e eu não poderia está atrás e de 
uma certa forma eu tinha que transformar aquilo porque de certa forma eu 
também tava me transformando e isso faz com que hoje eu tenha uma 
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maneira diferente de ensinar ao meu aluno português, de conversar com 
meu aluno sobre essas coisas que ele não fala em casa e que eu escuto 
nos corredores da escola e que a informação vem muito solta de toda 
maneira e que isso confunde, então é chegar e sem nenhum problema e 
dizer olha vem cá e falar abertamente e eles me dão essa abertura para, 
entendeu? Então é esse desejo de transformar, de querer que as pessoas 
acima de tudo respeitem e o que a gente não quer, o que eu não quero é 
que as pessoas neguem o outro, elas não desrespeitem os outros aos 
outros e também não quero que elas aceitem, elas não são obrigadas a 
aceitar o comportamento sexual de quem quer que seja, mas que elas 
tenham respeito umas pelas outras e respeite um porque é pobre, ou 
porque tem um cabelo encaracolado demais e é isso, acho que todo mundo 
quer, e é pensando dessa maneira que eu faço a minha vivência (...) é um 
tema que foi sendo posto prá que a gente trabalhe e discuta essa questão 
do negro, do índio, a questão de gênero é de fundamental importância que 
se trabalhe isso, mas também confesso que as coisas são colocadas pra 
que a gente trabalhe e a grande dificuldade é que não te dão nenhum 
subsidio pra isso, nem material, não te formam sobre que você vá pra a 
sala de aula melhor e mais precisa pra o aluno. Permitem que a gente faça 
isso e fica o professor perdido nessa história, tem professor com seus 
preconceitos, a sua religião, que bate em cima e que é um dos grandes 
problemas, então estão soltos perdidos e sem saber o que fazer, mas 
existe pelo menos a permissão para, poder trabalhar isso, só que diz assim: 
você pode trabalhar, mas de uma certa forma deixa a gente de mãos 
atadas, você pode trabalhar e quando a gente se depara com a família que 
diz que o professor tá ensinando safadeza e quando a gente se depara com 
um gestor que não admite sua prática e um monte de dificuldade que você 
encontra. Quem é que vai lhe dá o apoio? Quem é que vai dizer: a gente 
vai lhe dá apoio prá quando você encontrar dificuldade! A gente diz como 
você enfrentar essa dificuldade! E aí? E aí (+) às vezes é:: você é sozinho. 
Você se depara com um monte de professor que não quer estar com você 
nessa situação, aí diz: não eu não concordo com isso, eu não quero 
compactuar com isso, é um tema polêmico, eu não quero fazer polêmica, 
não quero meus alunos me olhando de maneira diferente, então se 
ausentam e você como fica nesta situação? Aí vai aluno, vai pai de aluno te 
denunciar na gerência (...) aí você conta com preconceito, com homofobia, 
uma série de coisas que te deixa sozinha e nessa situação ou você é 
homossexual ou tá querendo aparecer, é um monte de rótulos que se 
formam em torno de você e essas são as grandes dificuldades (...)  

 

 

A segunda narrativa é a da entrevistada P6, professora de Língua 

Portuguesa, que tem 38 anos. Ela elabora sua fala enfocando as relações 

entre professores/as, alunos/as e outros atores do espaço quando era aluna 

e como educadora. Ao se remeter ao tempo de aluna, enfatiza o silêncio 

sobre sexualidade e a necessidade dos/as estudantes e educadores/as 

homossexuais ocultarem suas identidades para evitar a discriminação. 

Ressalta a diferença entre aquele momento e o atual destacando que hoje 

alguns/as já apresentam seus/suas parceiros/as e expressam abertamente 

sua orientação afetivo-sexual no ambiente de trabalho. Ao realçar o contexto 

de deslocamento vivido atualmente no campo escolar, a professora se 
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percebe inserida num quadro de transformações socioculturais que também 

têm implicações na sua identidade e prática pedagógica, corroborando com 

as observações da pesquisa de Mac an Gaill (1994), de que os regimes de 

gênero da escola são provisórios, mudam ao longo do tempo – em 

decorrência de fatores políticos, históricos, econômicos – e que tais 

mudanças geram crises identitárias, criam uma falta em nível de significado 

(HOWARTH e STAVRAKAKIS, 2000) que forçam os/as educadores/as a 

entrarem num processo de construção de novos posicionamentos na 

tentativa de suturar as estruturas deslocadas.  

No caso desta entrevistada, é interessante notar que, no seu 

movimento de “sutura”, ela resgata a lógica dos direitos humanos com a qual 

teve contato no curso de formação e articula com o discurso 

individualista/liberal dominante na cultura capitalista, a partir do qual o 

discurso sobre direitos é (re)interpretado como o discurso da tolerância. 

Como destaca Hall (2003), o multiculturalismo liberal defende a rápida 

integração dos diferentes grupos culturais à sociedade, baseado na noção 

de cidadania individual, na idéia de melhorar as condições econômicas, 

educacionais e sociais das populações menos favorecidas para que as 

mesmas tenham condições de competir de igual para igual com as demais. 

Tal lógica, como discute Skliar (2003) é o fundamento de uma pedagogia 

que prega a inclusão de todos na escola baseada no aumento das 

matrículas, na reforma dos prédios escolares, na criação de novas 

terminologias, no entanto, não muda as práticas pedagógicas de exclusão, 

não se importa com a identidade do “hóspede”, apenas com a “estética do 

hospedar”, não permite a compreensão da escola como uma esfera 

democrática, nem a percepção de seus atores como agentes políticos. A 

(re)interpretação do discurso dos direitos humanos como um posicionamento 

pela tolerância, apesar de ser reducionista, é um tipo de deslocamento que 

tende a se repetir (como veremos nos próximos fragmentos) por estar 

associado a um discurso hegemônico na nossa sociedade e amplamente 

veiculado pela mídia, daí a necessidade de acompanhamento pedagógico 

aos/as educadores em seus ambientes de trabalho. 

Tal acompanhamento é claramente solicitado pela professora 

quando chama atenção para o fato que, ao mesmo tempo em os que órgãos 
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oficiais de educação incentivam a fala sobre diversidade sexual, uma série 

de dispositivos de controle e contenção das “fraturas” na estrutura discursiva 

heteronormativa são acionados: não há material disponível para realização 

dos trabalhos previstos, poucos professores participam dos eventos sobre o 

assunto, nem sempre os gestores apóiam as atividades propostas, as 

famílias dos/as alunos/as não compreendem o trabalho e acusam a escola 

de ensinar “safadeza”, são colocados rótulos nos/as docentes integrados à 

proposta. Aparentemente os/as profissionais dispostos/as a desenvolverem 

os projetos elaborados nos cursos de formação estão se sentindo sozinhos 

na execução das atividades. 

A terceira narrativa (entrevistado P5) é de um professor de 

matemática, que tem cinqüenta e dois anos e trabalha há vinte dois com 

educação. Este professor foi um dos primeiros a aceitar o convite para 

participar desta pesquisa e, na época estava envolvido com a execução de 

um projeto de combate à homofobia na escola que havia elaborado no curso 

de formação promovido por uma das instituições parceiras da Secretaria de 

Educação de Pernambuco. Além de lecionar matemática, também trabalha 

com disciplinas da matriz curricular diversificada. Nós assistimos como 

convidada a um dos eventos promovidos por ele na escola e constatamos o 

envolvimento e motivação do mesmo com a atividade. 

 

FRAGMENTO 23 – Narrativa sobre a abordagem da sexua lidade e da 
homossexualidade pela escola ao longo da trajetória  do profissional 
(Entrevistada P5) 
 
 
 Eu estudei em escola municipal e depois em escola particular. Mas que 
naquela época, de lá pra cá, era uma temática que:: praticamente não 
existia. Se existia homossexuais naquela época era totalmente escondido e 
nem freqüentavam determinados (++) digamos assim ambientes. Porque eu 
não acredito muito que naquela época o homossexual pudesse ter a 
abertura que tem nos dias de hoje. Então na minha época eu não me 
recordo de:: passando pelo meu primário, o ensino fundamental de hoje e:: 
o ensino médio, de ter me deparado com algum colega com um gênero 
diferente todos eles que eu me lembre até os que eu tinha mais amizade, 
mais de 50 alunos. Eu nunca observei ninguém com modos diferentes, os 
meus colegas eu podia dizer que eram meninos, masculinos. Nem 
tampouco as meninas com a questão do gênero diferente de gostar uma da 
outra. E isso eu digo do primário até o ensino médio. Na faculdade eu já 
observei um pouco mais diferente. Já observei que havia algumas pessoas 
com a sexualidade, o gênero um pouco diferente. Mas não tão aberto, vi um 
pouco mais aberto recentemente na pós-graduação aí sim a gente via as 
pessoas bastante abertas. (...) Então na pós-graduação a gente já via um 
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tratamento mais humano mesmo que a pessoa mostrasse ser de gênero 
diferente ou a sexualidade mais aflorada (...) acho que isso vai mudar muito 
principalmente com o Estado implantando aí essa questão de direitos e 
cidadania, Pernambuco está colocando um foco muito grande no respeito. E 
acho que agora vou encontrar. Agora eu acho que as relações vão ser mais 
abertas. As pessoas vão viver mais abertamente, expressar mais a 
realidade porque isso era uma coisa muito escondida. Ah:: gostava disso, 
mas como seria visto num emprego, na escola, com os colegas? No meio 
de adultos é uma coisa, mas no meio de crianças, de adolescentes é:: não é 
fácil,  (...) Então o que a gente já escuta dizer não é fácil, justamente porque 
não vai ser fácil convencer as pessoas disso. Mas eu acho que a gente não 
está para convencer ninguém não, a gente tá para mostrar que certas 
diferenças existem e que não adianta mais ficar escondendo isso, tem que 
ser aberta, se a pessoa é ou não é, se é homossexual, se é gay, se é 
lésbica isso não é problema que diz respeito a mim e a ninguém, só que 
com os próprios colegas da escola a gente pode sentir isso, que:: ainda 
existe / aqueles que aceitam a mudança, o novo / mas também existem 
aqueles que não vão aceitar os fatos e nem vão digamos opinar e nem vão 
respeitar a mudança não. 

 

 

A narrativa do professor é elaborada na primeira pessoa e centra-se 

na temática proposta. No início da fala, ele está atento ao uso das palavras, 

tem o cuidado de esclarecer quando se remete ao “primário”, de que está se 

referindo ao ensino fundamental e usa várias vezes o termo “gênero” ou 

“gênero diferente”, fazendo inclusive uma auto-correção quando se refere à 

época da faculdade: “Já observei que havia algumas pessoas com a 

sexualidade, o gênero um pouco diferente (...)”. Essa atenção está ligada ao 

próprio contexto da entrevista, mas é, também, sinal de um momento de 

transição e elaboração discursiva, uma tentativa de usar uma linguagem 

semelhante àquela veiculada no curso de formação que freqüentou. 

Inclusive, conforme vimos no capítulo anterior, o significante “diferente”, 

muito usado pelo entrevistado, é um dos mais recorrentes nos discursos 

oficiais pela diversidade sexual. 

Assim como todos/as os/as entrevistados/as, ele se remete a época 

de aluno indicando o silêncio da escola sobre o tema sexualidade, porém um 

elemento que se destaca é a sua visão essencialista de masculinidade. 

Vários autores (CONNELL, 2002; MAC AN GAHILL, 1994 e GROSSI, 2004) 

ressaltam que o modelo hegemônico de masculinidade na sociedade 

ocidental apóia-se em uma percepção dicotômica de gênero 

(homem/mulher) e na idéia que existem diferenças essenciais entre os 

mesmos: o homem é tomado como um sujeito ativo, competitivo, forte, 
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agressivo; enquanto a mulher é passiva, cooperativa e sensível. Como 

vimos no capítulo 3, a escola continua desenvolvendo uma série de 

estratégias para cultivar a expressão da dureza, adestrar as emoções dos 

meninos e negar a possibilidade de qualquer outro tipo de masculinidade 

diferente da privilegiada nesse modelo (MAC AN GHAILL, 1994). Negação 

que também se evidencia na fala do professor quando ele usa a preposição 

condicional “se” e questiona a possibilidade de algum/a de seus/suas 

colegas de escola ser homossexual. 

A utilização da expressão “sexualidade mais aflorada” para se referir 

aos colegas da pós-graduação que supostamente seriam homossexuais 

aponta, igualmente, para uma concepção ainda binária de gênero. O termo 

aflorar, significa vir à tona, aparecer, também está associada à idéia de 

desabrochar e à palavra flor, símbolo, na nossa sociedade, intimamente 

associado à figura da mulher e do órgão genital feminino. Em algumas 

regiões do nosso país, inclusive, usa-se muito o termo “florzinha” para se 

referir a gays. 

O entrevistado, portanto, dialoga, ao longo de sua narrativa, com 

distintos posicionamentos em relação à sexualidade: o heterossexista, das 

escolas onde estudou; a homofobia dos seus colegas de trabalho (final da 

narrativa); a postura a favor dos direitos humanos e da cidadania de LGBTs 

do Governo do Estado; a abertura para expressão das identidades de 

gênero na pós-graduação. Em meio a essas interações, ele se posiciona a 

favor da livre expressão da identidade homo-afetiva, articulando, assim 

como a entrevistada anterior (P6), a lógica dos direitos humanos com a do 

multiculturalismo liberal e desenvolvendo um discurso pela tolerância. Sua 

concepção de cidadania aparece dissociada de uma reflexão sobre o caráter 

político da mesma e da necessidade de seu exercício estar atrelado a um 

projeto coletivo, tal aspecto se concretiza na fala do professor ao afirmar que 

as diferenças devem ser mostradas e que se a pessoa é gay ou lésbica não 

é problema de ninguém. Mais uma vez nos deparamos com pistas que 

indicam a necessidade de acompanhamento sistemático do/a educador/a na 

escola, fornecendo subsídios para que o/a mesmo/a compreenda, além dos 

conhecimentos básicos do campo dos direitos humanos, o seu papel político 

na sociedade (SILVA, A. 2003), a sua participação na produção de 
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significados (GIROUX, 1995c) e perceba a escola como um espaço que 

deve ser democrático e propício para a construção coletiva da cidadania.  

A última narrativa que inserimos (Fragmento 24) é de uma gestora 

(Entrevistada G3) que tem quarenta e dois anos de idade, trabalha há vinte e 

três com educação e é formada em Artes Cênicas.  

 

FRAGMENTO 24 - Narrativa sobre a abordagem da sexua lidade e da 
homossexualidade pela escola ao longo da trajetória  da profissional 
(Entrevistada G3) 
 
Eu não percebia essa discriminação quando eu era pequena. Assim acho 
que até oito, nove anos eu não lembro (++) até a quinta, oitava série, não 
lembro de ter um colega homossexual (...) E ai eu convivi muito com a 
igreja, a igreja mais progressista, eu e minhas irmãs, então a gente já foi, 
eu já não convivia com essa coisa do preconceito, já seria natural ter um 
amigo, alguém próximo que fosse homossexual. E aí eu cheguei aqui, fiz o 
segundo grau lá ((se refere a outra cidade que morava)), comecei o 
segundo grau lá magistério com poucos homens. Mas ainda não me 
lembro, acho que tive uma amiga homossexual, mas ainda não conseguia 
distinguir isso (...) E fui fazer licenciatura em artes cênicas onde os homens 
são bissexuais (...) E, aliás, não tem nem essa preocupação eu sou 
bissexual, mas as pessoas são extremamente afeminados. Eu acho que eu 
vim com essa experiência de vida de ter muitos colegas e conhecer casais 
tanto de homens como de mulheres amigos né. Então eu cheguei na 
escola, principalmente aqui em 2001 e vi uma escola muito conservadora 
(...) E uma comunidade totalmente, assim, não é aberta, mas muitos alunos 
homossexuais, muitas meninas homossexuais, muitos professores, muitos 
aqui (...) E os professores, educadores, extremamente fechados, quando se 
trata de religião, de tudo que foge ao comportamento do que sempre foi (...) 
Algumas atitudes minhas foi de quebrar isso, atualmente a gente tem uma 
professora aqui que ela começou o curso de diversidade comigo (...) E 
assim, eu, por exemplo, tenho professores itinerantes aqui que tratam de 
crianças diferentes e não admitem um estagiário itinerante ser 
homossexual. Eu tenho uma professora (...) É:: que seria assim inclusão, 
não é uma sala específica, então eles atendem as famílias e as crianças 
indicando tratamento fora, junto com à assistência mais específica para 
essas crianças. E também essa professora que é itinerante disse: eu sei 
que você apóia, mas uma pessoa dessa num ambiente de uma escola é 
totalmente condenado. Eu disse: você sabe que homofobia é crime? Aí eu 
já vou direto, racismo é crime! Não sei aonde você foi criada, mas você não 
tem culpa. Mas você faz um trabalho de inclusão. E inclusão não é só do 
cego. Então assim eu acho que o ambiente é de um falso moralismo 
impressionante (...) Ou então são algumas professoras que falam assim: 
fulano de tal, fulano quando é ele ou quando é ela? E eu: olha a gente não 
está avaliando o ele e o ela do aluno, a gente tá avaliando a aprendizagem 
do aluno. Então assim, eu acho que aqui na escola são pouquíssimos as 
pessoas, raras as pessoas que tem essa postura, raríssimas, as pessoas 
têm medo de colocar, de expor essa discussão pra não ser mal 
interpretado, se eu falar de drogas vão pensar que eu sou, se eu falar 
também de homossexualismo vão pensar que eu sou. Se eu falar da 
religião afro vão pensar / é, as pessoas agem muito nesse sentido e ao 
mesmo tempo a rede municipal ela vem fazendo um trabalho paralelo. 
Agora assim, não não não é incorporado entendeu, corre por fora (...)Tem o 
XXX ((diz o nome do grupo)) que é um grupo coordenado por um jovem 
que leva discussões e ano passado aconteceu uma coisa muito 
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interessante que foi um desses jovens que veio monitorar esse grupo, fazer 
esse trabalho (...) E aí eu soube que ele colocou a idéia dele que já foi o 
outro lado da moeda. Ele disse “a própria ONU disse em algum artigo que 
reconhecia a bissexualidade das pessoas e eu levei essa discussão para os 
adolescentes”. Aí eu fiz: Meu Deus do Céu! Os adolescentes, adolescente 
já é complicado, você pode discutir, mas discutir dessa forma com os 
nossos adolescentes que não tem orientação, que engravida muito cedo, 
que aborta, que usam droga, que a família muito cedo abandona. E ai foi o 
outro lado que reforça o lado negativo a críticas e a discussão. Quer dizer 
quando vem uma discussão vem radical dessa forma. Então a gente 
convive com essas situações, um grupo que vem assim é guerra sabe. Vem 
conquistar um espaço e vem vendendo essas idéias. E outro grupo que 
esta ali com medo que você alicie sobre sexualidade, que todos vão usar 
camisinha / aquela crença que a educação, se você falar no assunto vai 
estimular para que se faça (...)  

 

A entrevistada traz alguns elementos importantes para nossa 

análise. O primeiro deles, muito semelhante ao que nós observamos na 

narrativa anterior, é que apesar da gestora se mostrar aberta ao discurso 

pela diversidade sexual, também apresenta uma visão essencialista de 

gênero. Ao dizer, por exemplo, que seus professores da graduação eram 

bissexuais porque se mostravam “extremamente afeminados”, ela se baseia 

no binarismo homem/mulher, agressivo/sensível. Na tentativa de elaborar 

seu próprio posicionamento sobre diversidade sexual, constrói uma fronteira 

diferencial entre ela e os/as demais professores/as da unidade em que 

trabalha, dizendo que chegou lá já tendo convivido anteriormente com a 

diversidade sexual e encontrou uma escola conservadora. 

Em meio a esses movimentos, a entrevistada articula a lógica da 

educação inclusiva presente nos discursos dos órgãos oficiais de educação 

– e, no campo escolar, fortemente atrelada à proposta da inclusão de 

estudantes com necessidades especiais – com um posicionamento jurídico-

legalista ligado tanto ao próprio campo dos direitos humanos quanto às 

discussões sobre criminalidade, densamente presentes na sociedade 

brasileira, que lida constantemente com a questão da violência. Tal 

perspectiva, entretanto, pode desencadear uma abordagem fiscalizadora do 

trabalho do/a educador/a, gerando mal estar e comprometendo a dinâmica 

das relações interpessoais no ambiente escolar. 

É importante ressaltar, também, que a gestora chama a atenção 

para os rótulos que são colocados naqueles/as que decidem trabalhar o 

tema na escola e para os mitos ainda presentes em torno da discussão 
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sobre sexualidade com alunos/as. Esses aspectos foram igualmente 

realçados pela entrevistada P6 (ver fragmento 22) e pelo/a representante/a 

da GEDH/SE-PE (ver capítulo 6). A recorrência de tais observações nas 

entrevistas indicam que ainda há muito a caminhar para que possamos ter 

uma abordagem da sexualidade na escola que privilegie as diferentes 

identidades, culturas e valores e um dos principais elementos para que isto 

se concretize é o desenvolvimento sistemático de trabalhos neste campo, no 

entanto, o que estamos constatando nos depoimentos é que há uma série 

de ações – oficinas, debates, teatro, rodas de discussão – bem 

intencionadas, porém, desarticuladas entre si e descontínuas. Em alguns 

momentos, coordenadas por educadores/as da própria escola, em outros por 

pessoas de instituições diferentes, funcionando de forma superficial, gerando 

conflitos e insegurança sobre como abordar o tema. Este último aspecto fica 

evidente, por exemplo, quando a gestora (G3) relata a experiência com o 

grupo que discute sexualidade com os estudantes. 

Durante a entrevista com os/as professores/as e gestoras também 

abordamos temas específicos relacionados à diversidade sexual. Na 

próxima seção ressaltamos algumas falas dos/as entrevistados/as sobre 

travestilidade, livre expressão homo-afetiva e novos arranjos familiares. 

 

7.2. Gays, lésbicas, travestis e as novas configura ções familiares na 

escola 

 

A travestilidade foi o tema mais recorrente entre os/as 

entrevistados/as, emergindo em suas falas mesmo quando não era 

abordado diretamente pela pesquisadora. Como ressalta Silva e Tosta 

(2008) as travestilidades são experiências com diversas possibilidades de 

configuração, as quais envolvem um processo de negociação de “símbolos, 

práticas e estéticas socialmente vinculados ao feminino em corpos 

pretensamente masculinos” (p.02). 

Estudos sobre travestilidades na escola (JUNKES e SILVA, 2008) 

ressaltam situações de sofrimento e fracasso escolar vividas por estudantes 

travestis e a falta de interesse dos/as docentes com essas pessoas, 

geralmente apontado-as como imorais ou não-condizentes com o ambiente 
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educacional. Na nossa pesquisa, também percebemos a dificuldade dos/as 

educadores em lidar com estudantes travestis, os conflitos que emergem em 

torno dessa questão no cotidiano da escola e a ocorrência de diversos tipos 

de violência – inclusive a física – contra essas pessoas no espaço escolar. 

No fragmento 25, encontramos a fala da entrevistada (P1) sobre esse tema. 

 

 

FRAGMENTO 25 - “Eles mesmos não se respeitam” - (P1 ) 
 
A escola que eu trabalho tem alguns homossexuais. Então eu não sei se 
por conta deles mesmos, eles se banalizam. Então, aquela questão assim 
faz questão de chamar atenção com trejeitos, com roupas, com 
comportamento, adereços e quando tira onda eles vão junto, levam junto. 
Então não têm assim, eles não se respeitam e por conta disso lógico não 
recebem o respeito dos de fora. Esse ano mesmo eu tenho um aluno que 
ele é assim, ele não se veste de mulher, ele veste calça e camisa, mas ele 
usa sapato alto, usa brincos enormes, sobrancelha feita, batom, lápis de 
olho, colar, pulseira, anel. E faz questão de chamar atenção. Também não 
é respeitado, algumas vezes alguém da turma faz: professora hoje ela tá 
danada, não sei o que, essa é uma bicha safada. E eu: gente oh! vamos 
respeitar a emoção dele ou alguma preferência que não cabe a gente está 
julgando. Eu acho que a gente tem que exercitar o respeito ao próximo 
independente se ele é preto, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre, 
se ele tem a preferência sexual que a sociedade aceita ou não aceita, a 
gente tem que respeitá-lo como ser humano. O respeito ao ser humano isso 
é um dos primeiros mandamentos de todos. Então aqui na terra somos 
todos iguais perante Deus. Temos que respeitar para poder sermos 
respeitados. Mas a gente percebe que eles mesmos não se respeitam. 

  

No extrato acima a professora (P1), que anteriormente articulou 

lógicas provenientes do posicionamento pela prática da orientação sexual 

com elementos do discurso piedoso/cristão, novamente resgata a lógica da 

caridade cristã – fazendo referência ao mandamento bíblico “amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo” – para se posicionar a favor do respeito ao outro 

– discurso da tolerância – que se torna o ponto central de todo o seu 

argumento. Porém, é importante perceber, que é posto um limite para este 

“respeito” ou tolerância: só se justifica quando esse/a outro/a também “se 

respeita”. O estudante citado é percebido como não se respeitando porque 

se comporta e se veste de forma incoerente com os conceitos de gênero já 

estabilizados e vigentes na sociedade. 

Para Silva e Tosta (2008), a travestilidade envolve a materialização 

de um feminino que não se reconhece como mulher, nem como homem e, 

por isso, geralmente é tratada como engodo, aberração e/ou artificialidade e 
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este tipo de tratamento se dá porque, como destaca Butler (2003, p.38), a 

sociedade estabeleceu “uma relação de coerência e continuidade entre 

sexo, gênero, prática sexual e desejo”, fazendo com que qualquer 

descontinuidade entre estes elementos seja ininteligível e vetada por 

práticas já naturalizadas e postas em circulação.  

A partir dos relatos dos/as nossos/as entrevistados/as podemos 

perceber que mesmo havendo a discussão nos cursos de formação de 

educadores/as sobre direitos humanos, combate à homofobia no ambiente 

escolar e a importância de se reconhecer e valorizar as diferentes 

identidades, as mudanças não ocorrem automaticamente a partir da 

conscientização sobre esses aspectos e algumas práticas homofóbicas são 

relatadas ainda com uma certa naturalidade: como as piadinhas dos/as 

demais alunos/as descritas pela professora neste fragmento e, 

indiretamente, justificadas com o argumento de que elas só ocorrem porque 

o/a aluno/a não “se respeita”; o encaminhamento do discente para 

tratamento psicológico, citado no próximo extrato (fragmento 26) ou a 

violência física, lamentavelmente pontuada nos fragmentos 27 e 28. 

 

FRAGMENTO 26 - “Mas a mãe já está tratando ...” - (G1)  
 
Ultimamente a nível municipal é que eu tenho parando para pensar nisso. O 
quanto que a gente repete esse discurso em sala de aula no tato com os 
alunos. Eu lembro de que quando eu era criança e via aquelas crianças que 
brincavam com a gente eu lembro que tinha aquela coisa do trejeito. E do 
que você gostava, do que você brincava. Os adultos faziam com que aquilo 
se transformasse numa chacota. Noutra ocasião eu trabalhei numa escola 
pública e tinha um aluno que ele era muito afeminado, eu não sei uma 
forma de denominar ele. Mas foi a que eu achei de falar. E na escola 
quando tinha festa a nível de carnaval ele vinha totalmente fantasiado de 
menina no carnaval e as professoras deixavam. Mesmo as professoras 
evangélicas deixavam e os pais não faziam questão. Mas era uma coisa 
tratada assim como folclórica lá. E aqui na escola a gente tem algumas 
meninas que a alguns anos a gente já achou um pouco mais 
masculinizadas. Tem um aluno à tarde que é um pouco afeminado, mas a 
mãe já está tratando. Já levou para o psicólogo e ele briga demais com os 
meninos, eu acho que é por conta do conflito interno que ele tem.  

 

O fragmento 26 é de uma gestora, formada em história. O processo 

de elaboração de significados sobre a diversidade sexual na escola e de 

dúvidas sobre como tratar a questão da travestilidade é percebido neste 

trecho que retrata a inserção da entrevistada numa situação de conflito entre 

diferentes posicionamentos: do contexto educacional onde estudou; do curso 
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de formação em diversidade sexual que freqüentou; da abordagem 

essencialista tradicionalmente presente na sociedade. 

É interessante perceber que inicialmente ela destaca que tem 

passado por um momento de reflexão sobre o quanto os/as educadores/as – 

e ela se inclui – reproduzem práticas pedagógicas vividas quando eram 

estudantes nas relações com seus/as alunos/as. Pautada nesse raciocínio, 

critica a postura de uma escola onde trabalhou por tratar de forma folclórica 

um aluno que gostava de se vestir com roupas de mulher, porém, logo em 

seguida, assume um posicionamento essencialista/corretivo, citando que na 

sua escola, atualmente, há um estudante “um pouco afeminado”, mas que “a 

mãe já está tratando” do mesmo com um psicólogo. Em meio a seu relato 

fica em dúvida se falar “afeminado” é correto, mas diz que não consegue 

encontrar outra forma de denominar a pessoa, aspecto que também reforça 

a abordagem essencialista de gênero. Este posicionamento, também 

observado em outros estudos (NOVENA, 2004; MAC AN GHAILL, 1994) 

parte do pressuposto que a homossexualidade é um comportamento 

desviante, doentio ou um transtorno psicológico e, portanto, deve ser 

tratada120.  

O conflito vivido pelos/as educadores/as na tentativa de articularem 

os referenciais construídos ao longo das suas vivências familiares, 

escolares, religiosas e o posicionamento dos órgãos oficiais de educação 

sobre diversidade sexual também são observados no fragmento abaixo. 

 

FRAGMENTO 27 – “Ficou tão moderno, tão exposto” (G2 ) 
 
 
Há uma maior abertura, quer dizer ficou tão moderno, tão exposto que 
agora os temas são tratados com mais liberdade, entendeste. Ficou mais 
claro a aceitação porque era como se fosse considerado um doente. Meu 
filho é doente. E hoje a gente vê que não passa só por isso tem uma série 
de fatores que envolvem. Então, é questão de conhecimento, de precisão e 
de chegar ao raio do problema, não se tem um problema e até a gente 
como pessoa tem que tratar, deve tratar como ser humano. Mas tem certas 
coisas que a gente fica e se esbarra com a educação da gente. O modo da 
gente vê, o modo que a gente foi criado. Mas eu enquanto educadora é 
difícil! É difícil. O trabalho com homossexualismo é uma coisa difícil porque 

                                                 
120 É importante lembrar, entretanto, que o Conselho Federal de Psicologia (como já citado anteriormente neste 
trabalho), não reconhece a homossexualidade como doença, desvio, distúrbio ou perversão e proíbe a participação 
de psicólogos/as em eventos e serviços que proponham o tratamento e cura das homossexualidades (Resolução 
1/99 – CFP). 
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tá sempre a coisa do preconceito ao redor. Mas eu acho que a tendência da 
época que eu fui criada até agora eu acho que melhorou bastante, a 
aceitação (...) Eu lembro um fato que foi o seguinte: eu estudava no X ((diz 
o nome da escola)) ensino médio e tinha um rapazinho que ele era bem 
afeminado né. Mas ele sabe, tinha aquele jeito. Não dizia que era, porque 
tem aquela coisa vai dizer tu é bicha né! E no carnaval eu o encontrei na 
Conde da Boa Vista todo cheio de plumas. Entendeu? Ele fez que não me 
conhecia. Eu era adolescente e ele também, eu tava com minha família ele 
fez que não me conheceu. Só que eu vi e fiquei na minha, não fiz aquele 
espalhafato todo entendeu?! Então quando terminou o carnaval todinho, eu 
cheguei perto dele e fiz: eu te vi. Aí também virou as costas e ele não quis 
entrar nesse assunto né. Porque ele quis esconder, só que ele fazia parte 
do meu grupo e ele se afastou um pouco. Eu acho que ele ficou temeroso 
que eu saísse espalhando né (...) E outro fato foi aqui nessa escola um 
rapazinho na quarta série. Ele odiando que o pessoal chamasse ele de 
frango, a dois anos atrás. Odiava. Ele partia pra cima, batia batiam nele e 
ele hoje em dia assumiu de unha feita, sobrancelha ele passa por aqui eu 
digo: Mas rapaz tu assumisse? Ele faz (gesto), tu dava muito nos meninos 
por causa disso né rapaz, aí ele fica rindo 

 

A fala acima é de uma gestora, de 44 anos, formada em pedagogia. 

Um elemento muito forte, principalmente no início do relato, é a 

oscilação/indecisão da educadora por diferentes discursos sobre 

homossexualidade e travestilidade: o médico/essencialista, quando ela se 

refere à percepção da travesti como doente; o dos direitos humanos, ao 

dizer que a pessoa tem que ser tratada “como ser humano”; o da tolerância 

ao afirmar que agora há maior aceitação. Em meio à fala, ela desabafa 

dizendo que é muito difícil trabalhar o “homossexualismo” na escola porque 

os/as educadores/as se “esbarram” com o modo com que foram criados. O 

uso da palavra “esbarrar” é simbolicamente importante, remete a idéia de 

obstáculo, algo em que se pode tropeçar e nos traz de volta ao debate (já 

pontuado no capítulo 5) sobre a necessidade de se abordar nas formações, 

não apenas, o que se deseja construir nos contextos educacionais em 

relação à diversidade sexual, mas, de levar em consideração os discursos a 

respeito da sexualidade já existentes que se contrapõem a elaboração de 

novas práticas e pensar em estratégias pedagógicas que ajudem os/as 

educadores/as a desconstruírem posicionamentos e, assim, poderem 

reconhecer o outro, permitir a sua “irrupção”. Como ressalta Skliar (2003), 

sem esta metamorfose a prática pedagógica fica restrita a mudanças nas 

leis, nos textos, nas terminologias, a números com “cara de inclusão” que 

mascaram as já conhecidas práticas de exclusão social. No relato abaixo, a 
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professora (P6) traz uma situação vivida em sua escola que exemplifica essa 

questão. 

 

FRAGMENTO 28 – “O aluno da noite veio montado e a s ecretária disse 
que ele não entrasse” (P6) 
 
... eu acho que essa posição ela tá por enquanto muito na discussão, mas a 
gente já se depara com isso, cada professor  que está em outras escolas 
de vez em quando traz um caso desses, a gente já teve um caso que o 
aluno da noite veio montado e queria entrar e aí a secretária disse que ele 
não entrasse, não por preconceito, mas que se ele entrasse daquela forma 
ela ia levar uma surra, então foi na intenção de querer preservá-lo de dizer 
olha você vai entrar, assim, vai acontecer isso, isso e isso.. e disseram que 
ele estava de mini-saia, então estava extravagante demais, então tentamos 
poupá-lo e ele entendeu (...) mas nesse caso do aluno querer ser chamado 
pelo nome feminino a gente já discutiu com os professores e uns já 
disseram que vai chamar pelo nome mesmo e se ele é homem vai chamar 
pelo nome de homem e a gente discutiu que é como ele quer ser chamado 
é como ele se identifica prá que a gente não negue isso e aí já foi colocado 
que se você não quer ser chamado pelo nome de batismo e pelo nome que 
ele se identifica, então chame pelo número, estabeleça um número prá todo 
mundo (...) Então, se você não quer nem uma coisa e nem outra, vá pelo 
número, mas saiba que existe aquela pessoa e que tem essa necessidade 
(...)  

 

A entrevistada acima é a mesma (P6) que durante a narrativa sobre 

o tratamento da sexualidade pela escola (fragmento 22) articulou elementos 

do discurso dos direitos humanos com o do multiculturalismo liberal e o 

(re)interpretou como um discurso pela tolerância. Neste extrato, ela relata as 

discussões ocorridas em sua escola sobre o tratamento que deve ser 

dispensado às travestis. O discurso da tolerância é resgatado novamente e 

se concretiza na solução apresentada para o embate sobre o uso ou não do 

nome social das travestis em sala de aula: chamá-las pelo número, 

estratégia que reforça ainda mais o processo de abjeção vivido por estas 

pessoas e que, ao contrário do que a entrevistada afirma no final do 

fragmento, não permite aos demais saberem que a travesti existe, consiste 

num mecanismo de negação da sua presença, através de uma ação que 

resgata a lógica da homogeneização, mascarando as diferenças de 

identidade. 

É importante salientar que esse debate está em pauta nos eventos e 

documentos sobre direitos humanos e há uma recomendação nas 

resoluções da Conferência Nacional LGBT (BRASIL, 2008) e no Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (BRASIL, 
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2009) para que os sistemas de ensino assegurem a estudantes e 

profissionais da educação travestis e transexuais o acesso à educação, o 

direito a terem seus nomes sociais nos documentos das instituições 

(inclusive nas cadernetas) e de usufruírem das estruturas dos espaços 

escolares em igualdade de condições e em conformidade com suas 

identidades de gênero. 

Como citado no capítulo 5, no Brasil, a legislação sobre direitos de 

LGBTs tem avançado nos últimos anos, principalmente, a partir do 

lançamento do Programa Brasil sem Homofobia. Em Recife, por exemplo, 

desde 2001, os/as companheiros/as homossexuais de funcionários/as da 

Prefeitura são considerados dependentes beneficiários do Sistema de 

Previdência do Município (Lei 16.730/2001) e é proibida qualquer forma de 

discriminação ao cidadão com base em sua orientação sexual (Lei 

16.780/2001) independente de seus trajes, acessórios, postura corporal, 

tonalidade de voz ou aparência.  

No Plano Nacional da Promoção de Cidadania e Direitos Humanos 

de LGBT (BRASIL, 2009) estão previstos, além das recomendações citadas, 

a inserção nos livros didáticos da temática das famílias compostas por 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e a distribuição para as 

bibliotecas escolares de obras científicas e literárias que abordem as 

temáticas de gênero e diversidade sexual para os públicos infanto-juvenis e 

adultos. O desenvolvimento de medidas legislativas, administrativas e 

organizacionais são essenciais para garantir o direito dessas pessoas, 

porém, tão importante quanto, é a construção de ambientes escolares 

humanizados, politicamente engajados, que não sejam complacentes com a 

“neutralização” do outro, mas promotores de seu reconhecimento pela 

sociedade. Caso contrário corre-se o risco de que as regulamentações 

sejam incorporadas – quando incorporadas – de forma meramente legalista, 

buscando ater-se à letra do código e deixando ou fazendo fluir tradicionais e 

novos mecanismos heteronormativos que adestram os corpos e as almas de 

educadores/as e de estudantes.  

Tais mecanismos amplamente realçados por Foucault (1987), estão 

presentes no cotidiano das escolas desde os séculos passados e constituem 

uma rede invisível de relações de poder que produz sujeitos, relações 
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sociais e saberes. Como vimos nos capítulos 1 e 4, através de variadas 

técnicas, os dispositivos disciplinares se inseriram nas instituições escolares 

instituindo modos de olhar, de falar, de vestir, de se comportar, a partir das 

vertentes da distribuição dos indivíduos no espaço, da vigilância contínua e 

da sanção normalizadora. Essa lógica está concretizada na fala do 

entrevistado P2 (fragmentos 29 e 30), professor de língua portuguesa, de 37 

anos, formado em letras e em direito.  

   

FRAGMENTO 29 - “fora da escola elas poderiam seguir  a vida delas 
naturalmente” (P2) 
 
Eu acredito que deveria chamá-la né pra conversar. E eu acho que ele ((se 
refere ao gestor da escola)) iria orientá-las a não ter esse tipo de 
comportamento pelo menos tão externo assim dentro da escola e fora da 
escola elas poderiam seguir a vida delas naturalmente. Eu acredito que 
seria essa a atitude dele. Deveria tomar esse tipo de procedimento até 
porque se chocou os alunos, poderia se tornar público, modificar a rotina e 
até influenciar a aprendizagem dos alunos. Eu acho que ele tomaria essa 
atitude (...) Eu, eu acho que / eu também teria uma conversa particular com 
elas e iria realmente dizer que, não é bom estarem se beijando em público. 
É, elas na condição delas de mulheres elas estariam sendo mais notadas 
que os heterossexuais. Para elas seria até melhor que evitassem 
propositalmente na escola e depois da escola poderiam viver naturalmente. 
 
FRAGMENTO 30 - “eles, em outros lugares, deveriam s er as coisas 
que eles quisessem” (P2) 
 
Eu não tenho preconceito em relação à relação homossexual. Talvez outros 
professores tivessem / repudiassem / realmente discriminassem eles, mas 
eu não. Porque eu entendo que cada um deve agir como quer. Mas eu só 
acho que para eles serem respeitados / porque precisa ser respeitado 
primeiramente / eu acho que o comportamento deles dentro da escola não 
é viável. Então eles, em outros lugares, deveriam ser as coisas que eles 
quisessem. Mas dentro da escola não é legal porque vai interferir em todo o 
andamento, todo o processo de ensino-aprendizagem (...) eu trataria 
normal. Logicamente existem duas coisas aí que pesam muito: a questão 
do respeito e a questão da aceitação. Eu acho que o respeito deve ser 
direcionado a qualquer pessoa seja homossexual, seja hetero, seja bi. A 
aceitação já é um pouco mais diferente, dependente de sua educação, tem 
pessoas que não aceitam certos comportamentos. Mas eu acho que a 
questão do respeito é uma coisa que deve ser privilegiada em qualquer 
situação, qualquer ser humano é digno de respeito. Agora, logicamente, se 
a gente não colabora nesse sentido, a gente poderá ser alvo de críticas, de 
preconceito do ambiente. 

 
 

Ao explicitar como acha que a escola deveria agir no caso de duas 

alunas estarem namorando (fragmento 29) e numa situação onde dois 

professores mantêm um relacionamento homossexual (fragmento 30), 

destaca-se a ênfase do professor na delimitação do que é permitido fazer no 



230 

espaço público e a designação do espaço privado como o único local viável 

para a livre expressão homo-afetiva. Esta divisão, tradicionalmente presente 

na sociedade, como destaca Ferrari (2004), fundamenta-se na percepção da 

homossexualidade como um fenômeno pecaminoso, doentio ou transgressor 

e que, portanto, deve ser escondido, reservado ao espaço “do proibido”. É 

importante perceber que o professor pauta-se na lógica da tolerância. Para 

ele, o ambiente escolar não deve estar fechado para as pessoas 

homossexuais, entretanto, lhes é reservado um lugar para ser ocupado 

dentro desse espaço, de forma que se possa observá-las, analisá-las e 

sancioná-las. Tais pessoas têm o direito ao respeito (discurso dos direitos 

humanos), no entanto, para ele (assim como para a entrevistada P1) este 

“respeito” só se justifica quando o/a outro/a também “se respeita”, ou seja, 

ocupa o lugar que lhe foi reservado. Caso contrário, o/a mesmo/a terá que 

arcar com as sanções que lhes são impostas: críticas, preconceitos ou 

outras. 

Ao analisarmos as entrevistas, de forma geral, notamos que os/as 

entrevistados apresentam uma tolerância em relação às identidades homo-

afetivas presumidas, contanto que elas não se tornem visíveis e ameacem 

desestabilizar as estruturas e padrões de comportamentos convencionais 

em relação ao gênero e à sexualidade. Tanto em relação aos fenômenos 

ligados a travestilidade – usos de adereços e elementos estéticos – quanto 

em relação a indícios e expressões homo-afetivas – segurar na mão, gestos, 

carícias etc – há uma forte hostilidade porque os mesmos transgridem tais 

padrões comportamentais e visuais, se tornam atos subversivos e são 

considerados ameaçadores, inclusive, para a própria estruturação da 

identidade de gênero/sexual dos interlocutores, como pode ser observado 

nos dois fragmentos a seguir, onde os/as entrevistados/as enfatizam que 

apesar de interagirem e manterem vínculos de amizade com homossexuais, 

tais pessoas nunca o/a assediaram. 

 

FRAGMENTO 31 - “Eu tinha um professor... até hoje e le é 
homossexual... a mim ele nunca chamou” (P5 ) 
   
Eu tinha um professor muito meu amigo até hoje e ele é homossexual, na 
realidade bissexual, gosta dos dois lados. E os alunos espalhavam isso: tal 
professor é gay, olha ele é viado e não sei o que mais e ele me cantou (...) 
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Se ele gosta disso eu não tenho nada contra isso, tanto é que a mim ele 
nunca chamou. Não sei se era o respeito que ele tinha pela minha amizade 
ou se eu já deixei claro para ele que eu não gostava daquela sexualidade 
dele daquele lado e isso ficou gravado, porque ele fez parte da minha vida. 
Faz parte. 
FRAGMENTO 32 - “Ela trabalhou comigo... mas na dela .” (G2)  
  
Eu me lembro que eu trabalhei com uma vice diretora e ela tinha a fama e 
ela parecia ser, entendeu. Nas conversas dela, ela não vinha com 
enxerimentos pro meu lado. E eu me lembro uma vez que a gente foi pegar 
um material numa loja aí e ela foi com a parceira dela. E a parceira dela 
entrou com ela e eu fiquei no carro ajeitando o material e elas ficaram 
arengando entendesse. Então fica a confirmação. Ela trabalhou comigo, eu 
acho que uns dois ou três anos, mas na dela. 

 

Uma outra tendência discursiva percebida é aquela atrelada à 

sensibilidade pessoal com os problemas enfrentados por alunos/as de 

identidades homo-afetivas. O fragmento 33 exemplifica este aspecto. 

 

 
FRAGMENTO  33 – “Toma jeito de homem!” - (P4)  
 
Estou na sala de professores e, na hora do café, eu escuto eles falando 
assim: há aquele “bichinha” e isso é muito constrangedor ouvir isso, mas é 
mais gritante em relação aos homens. O único caso que teve e que 
começou o ano passado / que as duas meninas estavam se beijando no 
banheiro aí os próprios alunos começaram a espalhar e ficou aquele 
burburinho na escola / aí chegou na sala dos professores, aí em qualquer 
situação eles diziam aquela que estava se beijando no banheiro (...) Como 
educadora eu presenciei muito assim professora às vezes dizendo assim 
pros meninos: toma jeito de homem, é::. chora feito homem / principalmente 
quando é com os homens, com as meninas, as meninas não vejo haver 
esse tipo de intervenção, tem umas que brincam de bola, ficam junto com 
os meninos por muito tempo e nunca vi ninguém chegar e dizer: por que tu 
só fica junto de homem? É o contrário de menino, ele sofre muito com (+++) 
com essas intervenções, dele brincar com menina, que ali não é lugar de 
menino, até mesmo se eles pegarem, a forma como eles pegam no 
caderno, elas dizem: pega neste caderno direito menino! Entendeu? Direito 
que eles dizem é feito homem, mas elas não chegam a dizer pega feito 
homem, mas, pega nesse caderno direito menino, eu já vi muitas vezes, 
porque na nossa escola (+) na escola que eu trabalho, tem um aluno, certo 
aluno que tem um jeito feminino, aí o professor percebe e os alunos mais 
ainda, então ele é muito (+) vamos dizer:: visto e essa / vamos dizer:: essas 
expressões orais é muito em cima dele. Até o ano passado quando ele era 
quarta série, tinha uns meninos que ficavam muito chamando ele de 
BICHA, BICHA, aí ele chorava muito, aí a professora que era evangélica 
dizia: não você vai prometer pra mim que você não é homossexual, que 
você não vai ser isso e vamos fazer uma oração!  

 

No extrato acima, encontramos a fala de uma professora, formada 

em pedagogia, que ao longo de sua entrevista traz diversas situações 

concretas vivenciadas em seu cotidiano para ilustrar situações de 

preconceito em relação a estudantes LGBTs.  O fato da educadora perceber 



232 

tais situações, chamar a atenção para os estereótipos e as diferenças de 

tratamento em relação a meninas e meninos na escola, especialmente, no 

que diz respeito à construção de padrões de masculinidade, mostra que a 

mesma trás elementos do discurso pedagógico oficial veiculado nos cursos 

de formação para o seu cotidiano de trabalho. Embora esse já seja um 

passo importante, sua fala centra-se, apenas na dimensão existencial dos 

problemas vivenciados pelos/as estudantes, nas suas experiências de 

agressão verbal e de humilhação. Rasmussen (2006), no seu estudo a 

respeito dos discursos sobre sexualidade e escolarização produzidos por 

segmentos LGBTs, encontrou tal posicionamento em materiais publicitários 

e em livros usados em cursos de formação de professores/as e realçou que, 

apesar dos mesmos desempenharem papel importante no 

desencorajamento de práticas homofóbicas na escola,  por estarem 

desvinculados de qualquer reflexão sobre a dimensão política de tais 

práticas pedagógicas, as relações desiguais de poder dentro da escola e o 

papel que as mesmas desempenham na manutenção de processos de 

heteronormatização, acabam contribuindo para criação de outros 

estereótipos relacionados às pessoas com identidades homo-afetivas – 

como p. e. o papel de vítima – e transformando-as/as em objetos de 

piedade. 

Durante as entrevistas, também abordamos a temática da 

homoparentalidade. As famílias na sociedade ocidental tem passado, nas 

últimas décadas, por modificações na suas configurações e vivências, 

decorrentes de fatores como a inserção da mulher no mercado de trabalho e 

a sua autonomia financeira, o divórcio, as novas tecnologias de reprodução 

e a progressiva conquista dos direitos de LGBTs, inclusive do 

reconhecimento da união civil. De acordo com autores desta área (GROSSI, 

2003; ATTIAS-DONFUT, LAPIERRE e SEGALEN, 2002; GOODOY, 2001) 

as famílias, atualmente, estão organizadas de diferentes formas: nuclear 

(marido, mulher e filhos/as), casal heterossexual sem filhos, monoparental, 

recompostas, adotivas e homoparentais, entre outras.  

Grossi (2003) num estudo sobre famílias gays e lésbicas, assinalou 

que a questão do reconhecimento da parentalidade e da adoção de crianças 

por casais homossexuais é um dos principais temas em pauta do movimento 
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LGBT em diversos países e, no Brasil, a temática tem despontado como 

prioridade, principalmente, no movimento lésbico. A autora (2003, p. 269-

270) destaca várias possibilidades de uma família homossexual ter filhos – 

de relações heterossexuais anteriores; de adoção por parte de um/a dos/as 

parceiros; através de procriação com uma pessoa fora da relação de 

conjugalidade, inclusive por inseminação artificial; por co-parentalidade entre 

lésbicas e gays – e mostra que esse tipo de configuração tem sido cada vez 

mais freqüente no contexto brasileiro.  

Tais famílias, também estão presentes no contexto escolar e, muitas 

vezes, passam despercebidas pelos educadores/as, sofrem diferentes tipos 

de discriminação e/ou são ignoradas. É comum encontrarmos alunos criados 

por duas mães – onde normalmente uma delas é chamada de madrinha – 

ou, mais raramente, por dois pais – onde um deles é denominado de tio. A 

mídia também tem veiculado o assunto abertamente, através de programas 

jornalísticos, novelas e filmes.  Porém, apesar da maior visibilidade essa 

questão ainda suscita polêmicas e dúvidas entre os/as educadores. No 

fragmento 34, encontramos algumas delas. 

 

FRAGMENTO 34 - “Eu acho que falta alguma coisa sabe . Quem é a 
mãe? Quem é o pai?” (G2) 
 
 
É uma coisa que a gente ainda não vê muito, né. Eu quero pensar o 
seguinte diante dessa situação, como é que fica o referencial, entendeu? 
Família, tá entendendo? A questão do papel do pai, da mãe tá entendendo? 
É o que me vem à cabeça a questão do referencial entendesse? Tu sabes, 
aqui os meninos com os homens, eles não tem a presença materna. Então 
aqui fica dois pais entendesse? Porque assim família eu acho que é muito 
importante e a gente está vendo que hoje a família não é pai e mãe. Mas na 
minha cabeça ainda tem aquela coisa de compor uma família. Tá 
entendendo? O que me vem a pensar :: como a criança / um dia / como vai 
chegar na escola? E no dia dos pais? Aqui a mulher vai ser homem? (...) Eu 
acho que falta alguma coisa sabe. Quem é a mãe? Quem é o pai? 
Entendesse? Eu fico aqui em dúvida de ver a família (++)  é:: como é que 
vai ser essa nova família, né? 

 

Este extrato se refere à parte da entrevista com a gestora (G2) que 

aborda a questão da homoparentalidade através da técnica projetiva (ver 

Apêndice C – figura 4). A entrevistada apresenta-se incomodada com a 

questão e coloca uma séria de perguntas sobre os arranjos familiares 

ilustrados na figura, demonstrando estar numa situação de conflito onde o 
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único referencial de família possível para ela é aquele ainda dominante no 

imaginário popular: a nuclear. Novamente percebemos que apesar da 

mesma ter entrado em contato com o discurso pedagógico oficial pela 

diversidade sexual suas concepções de gênero são essencialistas e estão 

fundamentadas no binarismo homem/mulher. No entanto, é muito importante 

atentarmos para as perguntas colocadas por ela e percebermos que a 

transposição das discussões efetuadas nos cursos para o cotidiano escolar 

não se dão de maneira passiva, a articulação sempre envolve a elaboração 

de novas sínteses e se dá num campo de negociação de significados que 

estão disputa. No próximo fragmento percebemos mais claramente esse 

processo. 

 

FRAGMENTO 35 – “Tia é porque a mãe dela mora com ou tra mulher” 
(G1) 
 
E: O que me chamou atenção aqui nessa escola foi o caso de uma menina 
que era filha de uma moça, a moça veio matricular, mas a moça era 
visivelmente um homem. Cabelo curto, os seios bem curtos, a blusa solta 
grande assim para não perceber, mas muito bonita, mas muito 
masculinizada. E essa criança chamava essa mãe de pai. A mãe vivia com 
uma namorada e a menina chamava a mãe de pai, o nome da mãe era X 
((diz o nome da pessoa)) e conversando aqui na escola com os professores 
eu coloquei essa questão. Eu disse gente olha, ela chama a mãe dela de 
pai, então a postura da gente vai ter que ser uma coisa bem delicada 
porque a gente não vai poder chegar na hora e dizer você não vai poder 
chamar a sua mãe de pai, porque sua mãe não é pai.  E os meninos na 
sala diziam. Tia é porque a mãe dela mora com outra mulher. As crianças já 
conseguiam fazer isso de forma mais simples. A mãe dela mora com outra 
mulher e quando ela dizia meu pai, meu pai a gente dizia X ((diz o nome da 
pessoa)). A gente dizia X chegou, e nunca dizia sua mãe, já para não 
constranger a menina. Então foi um caso assim que eu achei bem diferente. 
E uma das professoras se recusou a tratar essa questão porque ela dizia 
que era coisa de outro mundo. Mas ela disse que com ela ia ser diferente a 
menina nem viesse com essa história de chamar a mãe de pai e depois ela 
saiu daqui da escola. Mas a gente nunca teve nenhum problema maior só 
foi uma coisa diferente que eu achei.  
P: E como é que você assim agiu nessa situação? 
E: Diante de uma situação nova né de procurar fazer com que a menina 
não se sinta rejeitada. De uma forma que eu também não fosse taxada de 
uma professora com o pensamento do tempo das cavernas. Não que se 
adequava, mas tem que saber viver com essas diferenças mesmo.  

 

No fragmento 35, temos o relato de uma situação vivida pela escola 

onde a entrevistada é gestora que mostra uma tentativa de lidar com um 

contexto de homoparentalidade e o quanto a situação mobiliza toda a escola 

em torno do conflito de como tratar a questão. Observamos, novamente, a 
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lógica da tolerância, que concretiza-se em dois diferentes níveis. O primeiro 

é vivenciado pela maioria das educadoras que concordam em receber a 

criança – aparentemente vista como vítima – tem o cuidado de não rejeitá-la, 

de evitar o confronto com a família, mas, também, não fala abertamente 

sobre o assunto com a mesma e chama as duas cuidadoras pelo nome, 

evitando-se, assim, se referir a uma delas como pai – tratamento dispensado 

pela criança e reconhecido pelos/as demais alunos/as. 

O segundo nível de tolerância é expresso por uma professora 

isoladamente que aceita conviver com a criança, entretanto, faz questão de 

afirmar a heteronormatividade através da confrontação e contestação da 

percepção que a criança tem de sua própria família. Esse nível menor de 

tolerância, ao que parece, tornou-se insustentável e está indiretamente 

indicado na referência da entrevistada à saída da profissional da unidade 

escolar.  

Percebemos que o posicionamento em relação à família 

homoparental citada pauta-se na não-exclusão, na consciência sobre a 

existência de diferentes configurações familiares no cotidiano, porém, 

mantém vínculos com o modelo nuclear, que ainda é percebido como o 

padrão de normalidade, impondo limites de convivência com a família, que 

não é reconhecida pelos/as professores/as da forma que se apresenta à 

própria instituição educacional e à comunidade. No próximo extrato também 

observamos um posicionamento semelhante, no entanto, chama a atenção a 

percepção que o professor apresenta das famílias homoparentais como 

deficientes e a sua defesa de criação de espaços reservados para atender 

exclusivamente a estas família, apoiando-se, claramente, numa lógica 

segregativa, que como já percebido em diferentes estudos (FOUCAULT, 

1993; MARTINS, 1999; PESSOTTI, 1984) provoca a marginalização e o 

isolamento das pessoas envolvidas. 

 

FRAGMENTO 36 - “daqui a pouco nós teremos escolas e specializadas 
para receber essas pessoas de gêneros um pouco dife rentes”  (P5) 
 
Não é porque ela foi criada por duas lésbicas ou por dois gays que os 
meninos ou as meninas serão gays, travesti ou prostituta. Eu acho que, 
sabe, o que vai acontecer muito é que daqui a pouco nós teremos escolas 
especializadas para receber essas pessoas de gêneros um pouco 
diferentes alguém vai abrir essa perspectiva e ver que pode ganhar muito 
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dinheiro quando montar uma escola que receba filhos adotivos de pais 
diferentes (...) Uma coisa eu já imaginei, veja só, no passado você tinha um 
filho que tivesse uma deficiência diferente e as pessoas não aceitavam na 
escola. Veio a lei e obrigou a incluir o direito às diferenças. Teve esse 
festival todo e agora eles podem se matricular. E olhe que ainda houve uma 
resistência muito grande em relação a isso. Como é que não pode aparecer 
uma escola recebendo essas diferenças, principalmente, em relação a 
gênero? Eu acho que vai ser polêmico mas vai ter que entrar 

 

 

Iniciamos este capítulo perguntando se é possível a articulação do(s) 

discurso(s) oficial(is) pela diversidade sexual e o cotidiano escolar e quais 

são as suas repercussões na escola. Após, o nosso percurso pelas 

entrevistas com os/as professores e as gestoras, podemos dizer que 

estes/as educadores tentam articular o posicionamento pedagógico oficial 

com o qual entraram em contato nos cursos de formação, com referenciais 

construídos em suas vivências familiares, escolares e religiosas com o 

intuito de modificar suas práticas pedagógicas e os contextos educacionais 

onde trabalham tendo em vista a construção de ambientes não-homofóbicos 

e mais inclusivos, no entanto, o(s) discurso(s) oficial(is) pela diversidade 

sexual não é/são “levado/s” passivamente para o cotidiano escolar, 

desencadeia(am) processos de negociação de significados e 

(re)interpretação do posicionamento oficial. 

Neste sentido, percebemos que alguns/as educadores/as resgatam 

as lógicas da prática da orientação sexual na escola, dos direitos humanos e 

da educação inclusiva e as (re)estruturam, em alguns momentos 

desenvolvendo um discurso de caridade cristã; em outros de cunho legalista 

ou de sensibilidade com os/as estudantes que sofrem discriminações. 

Porém, o que mais se destaca – de forma recorrente – em nossa análise é a 

(re)interpretação da lógica dos direitos humanos como um posicionamento 

pela tolerância da diversidade sexual na escola.  

Essa tolerância, como apontamos em diversos momentos, apesar de 

possibilitar o acesso do/a estudante ao ambiente escolar e desencorajar 

práticas homofóbicas explícitas, aparece desvinculada de uma reflexão 

política sobre o papel da escola, as relações de poder ali presentes e acaba 

mascarando práticas pedagógicas heteronormativas invisíveis, que 

tradicionalmente estão presentes na escola  e determinam os modos de se 
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comportar, vestir, falar, os locais proibidos para livre expressão homo-afetiva 

(dispositivos disciplinares) e desencadeiam diferentes tipos de punição para 

aqueles/as que não cumprem as regras – piadinhas, agressão física, 

proibição de entrar na escola, rejeição, não-reconhecimento. Estes aspectos 

realçam a necessidade dos cursos de graduação inserirem em seus 

currículos atividades e disciplinas voltadas para a discussão de temas 

relacionados a gênero e sexualidade e a importância das formações 

continuadas de educadores/as enfatizarem não apenas os conceitos básicos 

da área e os posicionamentos que se deseja elaborar, mas, principalmente, 

enfocarem os discursos já existentes a respeito da sexualidade e da 

diversidade sexual, visando a desconstrução dos mesmos e possibilitando 

aos/às educadores/as desenvolverem uma análise crítica sobre os contextos 

escolares específicos nos quais atua, a sua própria prática e perceberem-se 

como agentes, que podem reproduzir, manter e modificar conjunturas, 

crenças e valores. 
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Considerações finais 
 

 

 

Iniciamos este trabalho pontuando que, atualmente, está em 

elaboração um posicionamento pedagógico oficial oposto ao 

heteronormativo, tradicionalmente presente no contexto educacional, e que 

diversas ações, em nível local e nacional, têm sido desenvolvidas tendo em 

vista a formação de profissionais da educação no campo da diversidade 

sexual e dos direitos de LGBT. Chamamos atenção para a conjuntura atual 

como um momento de deslocamento, de rompimento com uma cultura de 

silenciamento sobre a relação entre sexualidade e educação e a construção 

de um discurso pela diversidade sexual na escola. 

Realçamos que, apesar dessa transição, estudos neste campo 

(TAVARES, 2006; ABRAMOVAY, CASTRO e SILVA, 2004; NOVENA, 2004) 

enfatizam as resistências dos/as docentes ao tema, a homofobia ainda 

presente no campo escolar e as representações sociais estigmáticas sobre 

homossexualidade compartilhadas pelos/as diversos/as agentes sociais que 

constituem a escola. Defendemos, portanto, a necessidade de se conhecer o 

discurso pela diversidade sexual produzido pelos órgãos oficiais de 

educação e analisar como o mesmo é (re)articulado e (re)significado por 

profissionais da rede pública de ensino em Recife, atentando para os 

diálogos estabelecidos entre este posicionamento e outros, como os que 

defendem a educação inclusiva, do campo, a educação em direitos 

humanos, de jovens e adultos, pela construção da cidadania, pela 

diversidade étnico-racial e, inclusive, os heteronormativos. 

Nesse intuito, desenvolvemos na primeira parte da tese uma 

discussão teórica sobre a relação entre sexualidade e educação pautada na 

perspectiva pós-crítica, especialmente, nas reflexões efetuadas pelo pós-

estruturalismo, pelos estudos culturais e pela teoria queer. Vimos que para 
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os autores pós-estruturalistas (FOUCAULT, 2006; 1998; 1988; 1987; 

DERRIDA, 2005; LACLAU e MOUFFE, 2001), os sistemas sociais são 

discursivos, dinâmicos, contingentes, vão sendo constituídos e 

(re)significados ao longo da história, em interação com contextos 

socioculturais, com saberes e com poderes. Tais construções, entretanto, 

não ocorrem de forma passiva, se dão num campo de negociação de 

significados, de lutas hegemônicas entre distintos posicionamentos como se 

estivessem em um jogo (HOWARTH, 2000; HOWARTH e STAVRAKAKIS, 

2000), sendo necessário que a pesquisa nesta área leve em consideração 

as disputas presentes na arena em análise, os deslocamentos ocorridos, as 

relações de equivalência e diferença entre distintos discursos e o processo 

de articulação dos mesmos em torno de um projeto em comum.  

Ao trazer esta discussão para o âmbito da educação, Southwell 

(2008) destaca a importância de se examinar os posicionamentos presentes 

no campo pedagógico, atentar para os conhecimentos instituídos como 

verdades, se produzir teorias contextualizadas e os estudos culturais 

(MOREIRA e CANDAU, 2003; VEIGA-NETO, 2003a; SILVA, 2006; 2004 e 

2000) chamam a atenção para a urgente tarefa de desnaturalização dos 

discursos que circulam no ambiente escolar, a necessidade de se perceber a 

escola como um espaço que deve estar comprometido com a transformação 

das relações sociais, com o reconhecimento das diferenças e a valorização 

das tradições culturais dos diversos grupos que constituem a sociedade, 

principalmente aqueles que historicamente vivem em condição de 

subordinação, como as mulheres, os/as negros/as, os/as moradores de 

comunidades populares, trabalhadores/as rurais, lésbicas, gays, travestis e 

transexuais, entre outros. Esta tarefa exige o questionamento e a 

transformação de práticas organizacionais e pedagógicas normalizadoras, 

ligadas aos padrões sociais das culturas hegemônicas e a introdução de 

novas “tecnologias culturais” (SIMON, 1995) nas instituições escolares que 

favoreçam a criação de espaços centrados na vida coletiva, na contestação 

de conhecimentos tidos como verdades, que possibilitem a construção de 

pensamentos e comportamentos comprometidos com o enfrentamento das 

relações de injustiça e com a eliminação das desigualdades sociais. 
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No que diz respeito às relações entre gênero, sexualidade e 

educação, os estudos queers têm possibilitado análises detalhadas dos 

dispositivos da sexualidade presentes no contexto escolar. Tais pesquisas 

partem do pressuposto que o gênero é uma identidade construída num 

tempo e espaço específicos, que se constitui por meio do corpo, de gestos e 

movimentos estilizados e cotidianamente repetidos criando-se uma 

“aparência de substância” em que os/as agentes sociais passam a acreditar 

(BUTLER, 2003). É produzido por práticas discursivas reguladoras, que no 

contexto de nossa sociedade e, especialmente das escolas, tem servido 

para manter o dogma da heteronormatividade.  

Esse aspecto foi ressaltado em diversos estudos, como o de Epstein 

e Johnson (1998) que mostrou os efeitos da escolarização na maneira de 

falar, vestir e se comportar de docentes e estudantes, servindo como 

elemento neutralizador de estilos pessoais e, principalmente, do corpo. O 

trabalho de Hooks (2001) e de Louro (1995), igualmente, destacam a 

centralidade da escola nos “processos mentais” em detrimento dos 

“emocionais” e sua ação normalizadora na construção das identidades de 

alunos/as e professores/as. Mas, as pesquisas nesta área realçam que os 

discursos sobre gênero e sexualidade que circulam no campo escolar são 

contingentes, influenciados por fatores políticos, históricos, econômicos, pelo 

contexto de produção – sala de aula, reunião de pais, brincadeiras no pátio, 

encontro de professores – e que a escola, também tem se transformado num 

espaço de resistência e articulação de vozes antes silenciadas que, agora, 

começam a ser lentamente ouvidas e legitimadas (MAC NA GHAILL, 1994; 

RASMUSSEN, 2006).  

Com ênfase neste último aspecto, enfocamos, na segunda parte da 

tese, o estudo empírico desenvolvido. Delineamos a nossa metodologia 

como inserida numa proposta de pesquisa pós-estruturalista e nos 

fundamentamos na idéia de racionalidade retrodutiva elaborada por Glynos e 

Howarth (2007), que propõe um formato de investigação composto por três 

momentos interligados: 1) a problematização, 2) a explicação retrodutiva e 

construção da teoria, 3) a persuasão e intervenção. A problematização é 

central para esta perspectiva, envolve o levantamento dos principais 

conceitos e dados empíricos relacionados ao fenômeno estudado, através 



241 

de técnicas de construção e análise dos dados escolhidas e ou 

(re)inventadas a partir do problema (problem-driven research). A explicação 

retrodutiva e construção da teoria envolve ciclos retrodutivos sucessivos, 

onde a hipótese é elaborada e reelaborada com base na explicação das 

lógicas sociais, políticas e fantasmáticas que formam, sustentam e 

transformam o discurso estudado. A persuasão e intervenção envolve 

estratégicas argumentativas para destacar a pertinência da explicação e se 

dá num contexto dialógico que tem, ao mesmo tempo, a intenção de 

convencer o outro – atores acadêmicos e agentes sociais – e a função de 

gerar revisões e aprofundamentos nas elaborações efetuadas.  

Nesse contexto, construímos três corpora de dados. O primeiro foi 

composto por fragmentos discursivos de documentos ligados ao MEC, às 

Secretarias de Educação de Pernambuco e de Recife e a instituições que 

são suas parceiras. O segundo consistiu no conjunto de transcrições das 

entrevistas exploratórias efetuadas com representantes das Secretarias de 

Educação, de ONGs e de instituições acadêmicas que desenvolveram 

projetos/ações de formação de profissionais da educação no campo da 

diversidade sexual. O terceiro foi constituído por transcrições das entrevistas 

com professores/as e gestoras que tiveram contato com tais atividades 

formativas. Os três corpora foram analisados à luz da teoria do discurso da 

Escola de Essex (GLYNOS e HOWARTH, 2007) com apoio de técnicas de 

análise do discurso de “tendências francesas” (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2006). Durante a análise dos dois primeiros enfocamos o 

contexto no qual o discurso se desenvolveu, os fatores que contribuíram 

para o seu surgimento; os posicionamentos presentes no espaço discursivo 

em questão; a teoria que fundamentava o posicionamento central; as 

relações com outros discursos do campo pedagógico; as ações 

desenvolvidas pelas agências oficiais para a veiculação do discurso e os 

agentes autorizados a disseminá-lo. No exame do corpus III, enfocamos a 

(re)articulação e (re)significação do discurso oficial pela diversidade sexual 

no contexto escolar. 

Ao investigarmos as condições de produção do discurso oficial pela 

diversidade sexual no Brasil, percebemos que, dentre os acontecimentos 

que contribuíram para a sua emergência, destacam-se a descoberta da 
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Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e o processo de 

redemocratização do país. O primeiro, exigiu o desenvolvimento de políticas 

públicas no campo da saúde e da educação visando à prevenção às 

doenças sexualmente transmissíveis, o que implicou em ter que se falar 

explicitamente sobre sexualidade e homossexualidade, assuntos 

recorrentemente silenciados e negados no contexto educacional. O segundo 

possibilitou 1. a maior veiculação de temáticas relacionadas à sexualidade 

na mídia e no meio artístico em geral (devido ao progressivo afrouxamento 

da censura); 2. a promulgação da Constituição Brasileira em 1988, que 

garantiu a maior participação da sociedade civil nas decisões do Estado; 3. o 

surgimento de ONGs na cena política nacional – inclusive no contexto do 

Ministério da Educação e de diversas Secretarias Estaduais e Municipais do 

país – relacionadas a distintos movimentos sociais e 4. a participação do 

Brasil como signatário de diversos acordos internacionais ligado ao campo 

dos direitos humanos. Também realçamos a importância desempenhada 

pelos grupos de pesquisa e pelas publicações científicas no campo de 

gênero, sexualidade e educação nesta conjuntura. 

Ao analisarmos os documentos produzidos pelo Ministério da 

Educação sobre diversidade sexual na escola, verificamos que a Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD foi 

instituída em 2004 e constitui um espaço discursivo de elaboração e gestão 

de políticas públicas educacionais fundamentadas na idéia de “Educação de 

Qualidade para Todos” que tem como um dos seus principais objetivos a 

redução das desigualdades sociais. A SECAD articula no mesmo espaço 

diferentes discursos educacionais – pela educação ambiental, pela 

educação indígena, pela eqüidade de gênero, pela diversidade sexual, pela 

proteção à criança e ao adolescente, pela educação em direitos humanos, 

pela diversidade étnico-racial, pela integração escola-comunidade e pela 

educação de jovens e adultos – criando uma cadeia de equivalência entre os 

mesmos em torno do ponto nodal “Educação inclusiva”. Assume 

explicitamente um compromisso com a área de Direitos Humanos e com os 

movimentos sociais do campo de direitos LGBT. Seus textos fundamentam-

se no conceito de qualidade social da educação e em perspectivas pós-

feministas, opondo-se a práticas pedagógicas heteronormativas. Entre os 
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seus eixos de ação, destaca-se o de formação de profissionais da educação 

para diversidade sexual, que tem apoiado financeiramente projetos de 

fundações, instituições de ensino e, principalmente, organizações não-

governamentais neste campo.  

No entanto, verificamos que o MEC não faz uma discussão sobre os 

discursos a respeito da sexualidade já presentes no campo escolar que 

podem funcionar como obstáculos ou pontos de resistência à sua 

perspectiva, sobre a necessidade de se elaborar estratégias para a 

desconstrução de práticas pedagógicas já naturalizadas, correndo-se o 

risco, assim, de passar desapercebida a complexidade do processo de 

formação continuada e a necessidade do acompanhamento permanente 

dos/as profissionais na escola por uma equipe pedagógica experiente, que 

forneça condições para os/as mesmos/as articularem os conceitos e 

propostas discutidas durante os cursos no seu cotidiano de trabalho. Esta 

não é uma ação puramente racional, que depende exclusivamente da boa 

vontade dos/as educadores e da consciência sobre as desigualdades sociais 

e os direitos humanos, é um projeto que, como enfatiza Carvalho, M. (2007), 

precisa envolver os/as mesmos/as num processo de transformação pessoal, 

de questionamento da sua posição-de-sujeito, de reconhecimento de seu 

papel político e de seu compromisso com a justiça. Ao se fazer isso, as 

pessoas se vêem num contexto de conflito entre diferentes e, muitas vezes, 

antagônicos posicionamentos. 

No âmbito da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 

vimos que, após um longo período de silêncio em relação ao tema 

sexualidade e educação, foi criada, em 2007, a Gerência de Políticas de 

Educação em Direitos Humanos, Diversidade e Cidadania – GEDH, espaço 

discursivo responsável, entre outras coisas, pela implementação de ações 

no campo da diversidade sexual na escola. Constatamos que a GEDH 

apresenta-se com papel equivalente ao da SECAD/MEC, enfatizando sua 

função de articulação entre os diferentes setores da própria SE/PE e entre 

Estado/sociedade civil, sendo a lógica da parceria um dos principais pilares 

de seu discurso. Tal lógica, inclusive, se concretiza nas ações de formação 

continuada para profissionais da rede estadual de ensino desenvolvidas 

juntamente com a ONG “Leões do Norte” e com o FAGES/UFPE. Os 
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discursos produzidos por estas instituições, apesar de apresentarem-se 

articulados em torno do ponto nodal “diversidade sexual na escola” e 

compartilharem alguns aspectos em comum – como a ênfase na lógica da 

integração teoria-prática e da formação de multiplicadores – são singulares.  

A “Leões do Norte” articula seu discurso em torno do ponto nodal 

“direitos humanos LGBT”, apóia-se, principalmente, na lógica do combate à 

homofobia, da desconstrução de preconceitos e da parceria 

militância/Estado/academia. O FAGES/UFPE, por sua vez, articula os 

discursos acadêmicos e dos movimentos sociais – pela diversidade de 

identidades sexuais, de gênero, étnico-raciais, de arranjos familiares, a favor 

dos direitos reprodutivos e contra a violência – criando uma cadeia de 

equivalência entre os mesmos em torno do ponto nodal “diversidade de 

identidades”. Apóia-se na lógica do reconhecimento e valorização das 

diferenças e na desconstrução de preconceitos. 

A GEDH articula distintos discursos educacionais – pela diversidade 

sexual, étnico-racial, pela educação ambiental, pelo enfrentamento da 

violência contra mulheres, de proteção à criança e ao adolescente – sob o 

significante “direitos humanos”, criando uma cadeia de equivalência entre os 

mesmos. Estabelece uma fronteira diferencial com gestões governamentais 

anteriores enfatizando a garantia, atualmente, de recursos financeiros na 

área de educação em direitos humanos e a aproximação com a sociedade 

civil. No entanto, ainda apresenta déficits em recursos humanos para 

fomentação de ações de formação continuada, uma vez que não há projetos 

e materiais sobre diversidade sexual elaborados e diretamente gerenciados 

pela Secretaria de Educação de Pernambuco, somente pelas instituições 

parceiras. 

Na Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife, 

vimos que o “Grupo de Trabalho em Orientação Sexual - GTOS” é o setor 

responsável pelas ações sobre sexualidade na rede de ensino. O grupo 

existe há mais de 12 anos, porém, as ações na área da diversidade sexual 

se fortaleceram a partir da gestão do PT, em 2001, que propiciou a interação 

da SEEL/PCR com a Coordenadoria da Mulher/PCR e com ONGs do campo 

LGBT. Desde então, diversos projetos voltados para discussão sobre este 

tema com docentes e estudantes foram desenvolvidos. Neste estudo 
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analisamos os discursos veiculados em cinco projetos: 1) no “Saúde e 

Prevenção na Escola”, ligado ao Ministério da Saúde; 2) no curso de 

formação em gênero e diversidade do FAGES/UFPE; 3) no “Educar para o 

respeito à diversidade sexual”, realizado pelo Instituto Divas e as Loucas de 

Pedra Lilás; 4) no “Educação não-sexista, anti-racista e não homofóbica”, da 

Gestos e 5) no curso “A diversidade é Legal”, do Instituto Papai. Como 

realçado no final do capítulo 6, todos se opõem a posicionamentos 

heteronormativos, pautam-se na lógica da parceria governo/sociedade civil e 

articulam-se sob o significante “diversidade sexual na escola”. Da mesma 

forma que na Secretaria Estadual de Educação, os cursos de formação 

continuada para rede municipal fundamentam-se na lógica da articulação 

teórico-prática e da formação de multiplicadores, incentivando os/as 

cursistas a desenvolverem projetos e intervenções nos contextos de 

trabalho, entretanto, no município houve mais ações voltadas para os/as 

estudantes, aspecto não observado na rede estadual de ensino. 

Ao observarmos os três espaços discursivos – SECAD/MEC, SE/PE 

e SEEL/PCR – percebemos que não há um discurso pedagógico unificado 

sobre diversidade sexual sendo veiculado pelos órgãos oficiais de educação, 

há um posicionamento hegemônico, pautado numa cadeia de equivalência 

entre diferentes discursos em torno do ponto nodal “diversidade sexual na 

escola” e articulado por quatro lógicas sociais principais: da educação 

inclusiva, dos direitos humanos, do reconhecimento das 

diferenças/identidades e a da prática pedagógica da orientação sexual. 

Algumas dessas lógicas aparecem de forma mais sobressalente nos 

posicionamentos de determinadas instituições, porém, em outras emergem 

sobrepostas. 

Por fim, procuramos analisar se esse discurso oficial é articulado no 

campo escolar e como o mesmo é apropriado pelos/as educadores/as. 

Vimos que na tentativa de articulação do posicionamento pedagógico oficial 

“pela diversidade sexual” com o cotidiano de trabalho na escola, os/as 

profissionais resgatam, ao mesmo tempo, as lógicas trabalhadas nos cursos 

de formação e os referenciais construídos em suas vivências familiares, 

escolares e religiosas, desencadeando processos de negociação de 

significados e (re)interpretação do discurso oficial. Alguns, por exemplo, 
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(re)estruturam as lógicas da prática da orientação sexual, dos direitos 

humanos e da educação inclusiva e desenvolvem posicionamentos pela 

caridade cristã, de cunho legalista ou de sensibilidade com os/as estudantes 

LGBTs que são discriminados. Entretanto, o que mais chamou a atenção no 

nosso estudo foi a (re)interpretação da lógica dos direitos humanos como um 

discurso pela tolerância da diversidade sexual na escola – defendendo-se o 

acesso de pessoas LGBTs ao ambiente escolar e o combate a práticas 

homofóbicas – desvinculado de uma reflexão sobre o papel político da 

escola, sobre as micro-relações de poder ali vivenciadas, servindo, muitas 

vezes, para mascarar práticas pedagógicas heteronormativas. Tais 

considerações apontam para a necessidade de inserção nos currículos dos 

cursos de formação inicial e continuada de educadores/as de atividades que 

busquem, além de transmitir os conceitos básicos do novo posicionamento 

oficial, desconstruir as práticas e dinâmicas já existentes e atuantes no 

campo escolar, favorecendo o desenvolvimento da compreensão política e 

da capacidade crítica dos/as educadores/as diante do cenário em questão. 
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APÊNDICE A  

 

TEMAS PARA AS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS  

  

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Instituição: ____________________________________________________________ 

Função: ______________________  Tempo de trabalho: __________________ 

Formação: _____________________________________________________________ 

 

 

 

1) Objetivo e campo de atuação da ONG/Instituição/Órgão. 

2) Componentes da equipe/Divisão dos trabalhos. 

3) Projetos desenvolvidos no campo da sexualidade/diversidade sexual/homofobia na 

escola. 

4) Escolas envolvidas/Características do projeto/ público (alunos, professores, 

diretores, escolas privadas, públicas).  

5) Materiais (documentos, projetos, relatórios, folderes, vídeos etc) 

elaborados/distribuídos sobre o tema. 

6) Obstáculos encontrados nesta área. 

7) Avanços já alcançados. 

8) Setores da Rede Pública de Ensino envolvidos no projeto. Participação da 

Secretaria de Educação Estadual e Municipal. 

9) Parceirias institucionais/tipo. 
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APÊNDICE B  

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM PROFESSORES /AS E 

GESTORES/AS 

 

 
1. Idade:  __________________________  

2. Sexo ( ) Masc ( ) Fem 

3. Em que cidade/estado você nasceu? 

4. Há quanto tempo mora em Recife?  

5. Qual seu estado civil? 

6. Qual a sua religião? 

7. Há quanto tempo você trabalha com Educação? 

8. Qual a sua formação? 

9. Em que instituição de ensino superior estudou? 

10. Em que escola você trabalha? 

11. Há quanto tempo? 

12. Que função desempenha na escola? 

13.  Me fale um pouco sobre sua história escolar, desde a época que você 

era estudante até o contexto atual (como professor/a - gestor/a) e como 

você vê a forma de se lidar com a questão da sexualidade e da 

homossexualidade, desde essa época até os dias de hoje. 

���� Você presenciou ou ouviu falar de alguma situação envolvendo a 

questão da homossexualidade na escola?  

���� Como foi essa situação?  

���� Como a questão da homossexualidade foi tratada? 

���� Envolvendo professores, você sabe de alguma história?  

���� Envolvendo alunos? 

 
 
 
 
14. Agora eu vou colocar algumas situações e eu gostari a que você 
imaginasse como seria se ela estivesse acontecendo na escola em que 
você trabalha 
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a) Imagine que na sua escola tivesse um aluno gay que estivesse 

sendo alvo de brincadeiras (piadas, apelidos, “babau” e outros). 
Como você acha que a escola agiria nesse caso? E você, como 
agiria e como acha que o caso deveria ser tratado? 

 
b) Imagine que as pessoas da escola descobrissem que duas alunas 

são lésbicas e estão namorando. Como você acha que a escola 
agiria nesse caso? E você, como agiria e como acha que o caso 
deveria ser tratado? 

 
c) Imagine que um dos alunos da escola começa a se vestir com 

acessórios ou peças de roupa femininas e pede para ser chamado 
por um nome feminino. Como você acha que a escola agiria nesse 
caso? E você, como agiria e como acha que o caso deveria ser 
tratado? 

 
d) Imagine que dois professores da sua escola decidem viver juntos 

e assumir publicamente a sua relação homossexual.  Como você 
acha que a escola agiria nesse caso? E você, como agiria e como 
acha que o caso deveria ser tratado? 

 
15. Agora eu vou te apresentar algumas imagens e eu g ostaria que 
você dissesse tudo que vem à sua mente quando você vê essas 
imagens.  
Cartões com imagens (ver Apêndice C) 
 
16. Agora eu vou te mostrar e ler alguns textos e g ostaria que você me 
dissesse se concorda ou discorda com eles e por quê ? 
 
 
A) A promoção do convívio direto entre indivíduos dessemelhantes 
representa grandes oportunidades de aprendizado e de crescimento, pois as 
diferenças constituem um importante recurso social e pedagógico (...) Deste 
modo, a valorização e o respeito pela livre expressão afetivo-sexual e de 
identidade de gênero constitui-se um benefício para toda a coletividade. 
(SECAD – Caderno 4 – pg. 44-45) 
 
B) A escola tornou-se um agente de exclusão. O ambiente educacional 
consolida a idealização de uma visão de família e de comunidade que não 
existe: uma família-padrão com pai, mãe e filhos vivendo em harmonia (...) 
Tudo aquilo que não estiver dentro do padrão é tratado com estranheza e 
muitas vezes recusado (...) a diferença adquire um conteúdo negativo. A 
escola brasileira configura-se um importante lugar de opressão, onde existe 
um preocupante quadro de violência a que estão submetidas mulheres e 
jovens GLBT. (Diferentes diferenças – SECAD) 
 
C) Propor, estimular e garantir medidas legislativas, administrativas e 
organizacionais, para que em todo sistema de ensino seja assegurado a 
estudantes e profissionais da educação travestis e transexuais o direito de 
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terem seus nomes sociais, nos documentos oficiais das instituições de 
ensino, assim como nas carteiras estudantis, sem qualquer constrangimento 
para seu/sua requerente, e de usufruírem as estruturas dos espaços 
escolares em igualdade de condições e em conformidade com suas 
identidades de gênero. (Resoluções da Conferência Nacional GLBT – pg. 
44) 
  
D) Inserir, nos livros didáticos, a temática das famílias compostas por 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando recortes de 
raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero e socioeconômica, os 
novos modelos de famílias homoafetivas, com ênfase nos recortes de 
raça/etnia, orientação sexual e identidade de gênero. (Resoluções da 
Conferência Nacional GLBT – pg. 45) 
 
 Nós vamos encerrar agora com algumas perguntas mai s objetivas. 
 
17. Durante o seu curso de graduação, você teve alguma disciplina sobre 

sexualidade humana? Qual? Essa disciplina trabalhou a temática 
homossexualidade/diversidade sexual na escola? 

 
18. Você participou de alguma atividade de formação continuada 

(seminários, cursos, oficinas etc) sobre essa temática? Como e quando 
foi essa atividade? Qual a instituição promotora? O que você achou 
dessa atividade? 

 
19. Na sua escola existe algum trabalho de orientação sexual sendo 

desenvolvido? Esse trabalho discute a temática homossexualidade? 
Como é desenvolvido? Por quem? Com que freqüência? 

 
20. Quais os principais obstáculos encontrados na escola para se 

desenvolver um trabalho de orientação sexual? 
 
21. Quais os principais desafios para a escola quando se trata da 

temática homossexualidade? 
 
22. Você já ouviu falar do programa Brasil sem Homofobia? O que você 

pensa sobre esse programa? 
 
23. Você conhece algum material ou programa produzido pela Secretaria 

de Educação sobre o tema diversidade sexual/homossexualidade? 
Qual? O que você acha desse material? E pelo MEC? 
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APÊNDICE C  

 

FIGURAS APRESENTADAS  DURANTE A ENTREVISTA 

(TÉCNICA PROJETIVA)  

 

 
FIGURA 1 
 
 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4 
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FIGURA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 6 
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FIGURA 7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 8 

 
 



 269 

 
APÊNDICE D  

 

  CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Duas vias: uma sob posse do pesquisador e outra do informante 
 
Declaro que estou ciente de estar participando da pesquisa sobre a 
formação do discurso pedagógico pela diversidade sexual e sua 
rearticulação no campo escolar que está sendo desenvolvida no curso de 
Doutorado em Educação da UFPE pela aluna Anna Luiza A. R. Martins de 
Oliveira (fones: XXXXX). Estou ciente que se trata de uma atividade 
voluntária, que posso desistir a qualquer momento e que a participação não 
envolve remuneração. Também estou ciente que a pesquisa envolve uma 
entrevista com a pesquisadora, gravada em MP3 e a coleta de materiais 
escritos sobre o tema citado acima. Nestes termos, posso recusar e/ou 
retirar este consentimento, informando à pesquisadora, sem prejuízo para 
ambas as partes a qualquer momento que eu desejar. Tenho o direito 
também de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa 
informações que já tenham sido dadas. Fui informado que 1) a pesquisa não 
envolve riscos ou danos à saúde e que a equipe de pesquisa garantirá o 
anonimato e 2) a assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum 
dos meus direitos legais. Caso ainda haja dúvidas, tenho direito de tirá-las 
agora, ou, em surgindo alguma dúvida no decorrer da entrevista, esclarecê-
las, a qualquer momento. Após ter lido e discutido com a pesquisadora os 
termos contidos neste consentimento esclarecido, concordo em participar 
como informante, colaborando, desta forma, com a pesquisa. 
 
Recife, ____/____/20_____. 
 
Assinatura:____________________________________________________
__ 
 
Nome completo do(a) entrevistado(a): 
___________________________________________________________ 
 
Assinatura da pesquisadora (Anna Luiza de Oliveira): 
____________________ 

 

 

 


