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Iguais 

No dia em que ela se declarou a cidade inteira 

Silenciou 

Todos queriam ouvir a resposta 

Águias com seus voos razantes, urubus a espreita 

De um podre instante 

Rezando pelo não nas suas costas 

E ela cantava o seu amor 

Com a sua garganta branca 

E ela jurava o seu amor 

Com sua garganta Santa 

No dia em que a outra decidiu enfrentar o mundo 

Por aquele amor 

Sentiu o peso sobre seus ombros 

Pai, mãe, filho, irmãos, amigos e um casamento 

Antigo 

Julgamentos e seus escombros 

Mas elas se amavam tanto 

Que já não cabia engano 

Mas elas se desejavam tanto 

Mesmo o futuro uma tela em branco 

Nunca foi tarde demais 

O medo, a verdade desfaz 

Águias, urubus, julgamentos, fobias, força bruta 

Tudo é pouco demais 

Código civil, onde se viu, nêgo que enrustiu não 

Separa os iguais                            

                                           Isabella Taviani 
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Paradigmas de Gênero, Performatividades e subversão: uma discussão no contexto 

escolar  

 

RESUMO 

 

A produção sobre o tema — performatividades de gênero femininas no contexto escolar 

— é, até o momento, ainda lacunar. Poucos estudos que abordam a temática de forma 

direta podem ser encontrados. Desta forma, a pesquisa visa compreender, por meio de 

observações e relatos, as trajetórias educativo-profissionais e afetivo-sexuais de 

educandas, autodenominadas não heterossexuais, que sejam receptivas à pesquisa, as 

influências das construções socioculturais e políticas sobre gênero e as orientações 

sexuais na vivência da sexualidade, na sociabilidade e nos processos de formação 

educativo-profissional. O estudo foi realizado em uma escola pública do estado do Rio 

de Janeiro, no município de Niterói, que oferece o curso de formação docente — 

Normal Médio. Parte-se do entendimento de que as construções socioculturais e 

políticas sobre os gêneros e as orientações sexuais circunscrevem a vivência da 

sexualidade de forma plural, plena e móvel, favorecendo, dessa forma, apenas a lógica 

heteronormativa. A metodologia utilizada nesta pesquisa é de caráter qualitativo — 

estudo de caso etnográfico —, e teve como procedimentos metodológicos a realização 

de etnografia e entrevistas com educandas autodenominadas não heterossexuais de 

turmas do ensino Normal Médio da rede pública de ensino. O tratamento dos dados se 

deu por meio de observações das participantes e de sólido referencial teórico sobre as 

temáticas de interesse do estudo. Verificou-se, a partir das observações e relatos das seis 

educandas não heterossexuais entrevistadas, a importância, para a diminuição da 

intolerância sexual e afetiva, para o reconhecimento de si e do outro como sujeito 

afetivo, político e sexual e para o bom relacionamento entre os diferentes educandos, da 

discussão sobre as temáticas da sexualidade, fato que, segundo as entrevistadas, só 

ocorre de forma mais frequente na disciplina de sociologia. Acredita-se que os diálogos 

realizados nas aulas de sociologia e o processo de “ocupação” da escola pelas 

educandas favoreceram a consciência política e crítica sobre as questões de gênero e 

sobre as relações entre educandos não heterossexuais e outros sujeitos que constituem o 

espaço escolar. Diferentes performatividades de gênero ocorrem na escola sem muitas 

restrições das normas heterossexuais. A possibilidade de vivenciar outro desempenho 

afetivo e ou sexual que fuja ao padrão heteronormativo ocorre neste espaço escolar por 

conta das desconstruções sobre os gêneros promovidas pelas discussões realizadas nas 

aulas de sociologia e pela longa permanência diária entre as diferentes educandas, fato 

que favorece a construção de sentimentos, desejos e emoções até então apenas sentidos, 

mas não vivenciados. A atração por sujeitos do mesmo sexo e gênero, segundo as 

entrevistadas, já existia antes da experiência escolar, porém havia mais dificuldade em 

vivenciá-la por conta da intolerância mais acentuada em outros espaços de 

sociabilidade. 

Palavras-chave: Homossexualidade feminina. Gênero. Sexualidade. Educação Sexual. 
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Paradigms of Gender, Performativity and Subversion: a discussion in the school 

context 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The production on the subject - female gender performativity in the school context - is, 

until now, still lacunar. Few studies that approach the subject directly can be found. 

Thus, the research aims to understand, through observations and reports, the 

educational-professional and affective-sexual trajectories of educandas, self-

denominated non-heterosexuals, who are receptive to research, influences of socio-

cultural constructions and policies on gender and sexual orientation in the Sexuality, in 

sociability and in the processes of educational-professional formation. The study was 

carried out in a public school in the State of Rio de Janeiro, in the municipality of 

Niterói, which offers the teacher training course - Medium Normal. It is based on the 

understanding that socio-cultural and political constructions on gender and sexual 

orientation circumscribe the experience of sexuality in a plural, full and mobile way, 

thus favoring only the heteronormative logic. The methodology used in this research is 

qualitative - ethnographic case study - and had methodological procedures to perform 

ethnography and interviews with self-named non-heterosexual students from Normal 

High School classes of the public school system. The treatment of the data was done 

through participant observations and a solid theoretical reference on the topics of 

interest of the study. From the observations and reports of the six non-heterosexual 

students interviewed, the importance, for the reduction of sexual and affective 

intolerance, for the recognition of themselves and of the other as affective, political and 

sexual subject and for the good relationship between the different students, of the 

discussion on the themes of sexuality, fact that, according to the interviewees, occurs 

only more frequently in the discipline of Sociology. It is believed that the dialogues held 

in Sociology classes and the process of "occupation" of the school by the educandas 

favored the political and critical awareness on the issues of gender and on the relations 

between non-heterosexual students and other subjects that constitute the school space. 

Different gender performativities occur at school without major restrictions on 

heterosexual norms. The possibility of experiencing another affective or sexual 

performativity that goes beyond the heteronormative pattern occurs in this school space 

due to the deconstructions about the genres promoted by the discussions carried out in 

the classes of Sociology and the long daily stay between the different students, a fact 

that favors the construction Of feelings, desires and emotions until then only felt, but 

not experienced. The desires for same sex and gender, according to the interviewees, 

existed before the school experience, however, it was more difficult to experience them 

because of the greater intolerance in other spaces of sociability. 

 

 

Keywords: Female Homosexuality. Gender. Sexuality. Sexual Education 
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INTRODUÇÃO 

 

A intenção de discutir questões relacionadas à performatividade de gênero feminina 

surgiu de uma experiência anterior, essencial para o estudo que se segue. Em meados de 

2006, surgiu a oportunidade de participar de observações em dois circuitos de 

entretenimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) como assistente de 

pesquisa de um projeto1 que discutia questões voltadas para as temáticas da juventude e 

da sexualidade. 

 Dada à rica experiência nesses espaços de observação, foi possível me 

aprofundar nas questões relacionadas à temática da homossexualidade feminina, o que 

resultou no trabalho final do curso de graduação em Ciências Sociais na Universidade 

Federal Fluminense, sob o título Lésbicas: um estudo etnográfico, realizado em 

Madureira, bairro do subúrbio carioca, distante cinquenta minutos, aproximadamente, 

do centro da cidade do Rio de Janeiro, e, posteriormente, no trabalho dissertativo, 

produzido no Mestrado em Educação, Cultura e Comunicação da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, intitulado A mulher e o poder da heteronormativa: uma 

discussão no contexto escolar.  

Em 2006, durante a permanência nos espaços de entretenimento homossexual, 

analisei algumas questões que me conduziram à produção da monografia sobre as 

jovens homossexuais frequentadoras daqueles ambientes.  

Durante este trabalho, foi possível perceber, mais especificamente nos relatos 

das homossexuais locais, a existência de vários “tipos” de lésbicas, com 

comportamentos diversos, no que se refere a vestimentas, práticas sexuais, e a grande 

carência explicitada em seus relatos de vida, de um núcleo familiar menos 

preconceituoso e intolerante quando o assunto se tratava de orientação sexual, em 

especial, de homossexualidade. As entrevistadas narraram, de forma enfática e 

entristecida, experiências de discriminação e repressão a qualquer outra forma de 

                                                           
1 O projeto Relations among race, sexuality and gender in different local and national contexts foi elaborado 

originalmente por Laura Moutinho, Omar Ribeiro Thomaz, Cathy Cohen, Simone Monteiro, Rafael Diaz e Elaine 

Salo. O estudo foi realizado em nove centros de pesquisa: USP (São Paulo), Clam/IMS/Uerj (Rio de Janeiro), 

Cebrap (São Paulo), IOC/Fiocruz (Rio de Janeiro), SFSU/CRGS (San Francisco), Center for the Study of Race, 

Politics and Culture (Chicago), AGI/UCT (Cape Town), WITS e OUT (Johannesburgo). O grupo de 

pesquisadores compreende Laura Moutinho (coordenação-geral), Simone Monteiro (coordenação Rio de Janeiro), 

Júlio Simões (coordenação São Paulo), Elaine Salo (coordenação Cidade do Cabo), Brigitte Bagnol (coordenação 

Johannesburgo), Cathy Cohen (coordenação Chicago) e Jessica Fields (coordenação São Francisco). A pesquisa é 

financiada pela Fundação Ford e conta com o apoio do CNPq. 
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vivência da sexualidade que não fosse a classificada, socialmente, como “natural”, 

“normal”. 

No entanto, o que mais chamou a atenção durante as observações foi a questão 

das práticas sexuais vivenciadas pelas lésbicas sob análise. Muitas meninas 

homossexuais entrevistadas apontavam para a bissexualidade, e também para a 

experiência periódica de práticas heterossexuais sem uso frequente de preservativos e 

métodos contraceptivos. 

Durante a pesquisa de campo, foi observado nas jovens homossexuais o esforço 

que faziam para conter os impulsos homoeróticos, as demonstrações de afeto e as trocas 

de carícia em público. Enquanto a maioria dos homossexuais do sexo masculino tendia 

a expor publicamente seus desejos, elas, em grande parte, circunscreviam ao ambiente 

doméstico a vivência da sexualidade. O mesmo acontece com relação às experiências de 

discriminação que, em sua maioria, são mais divulgadas pelos homossexuais do sexo 

masculino. Algumas possíveis causas para este comportamento talvez seja a constante 

discriminação no cotidiano das mulheres, isto é, as discriminações de gênero.  

Diferentemente das lésbicas, os homossexuais masculinos demonstraram 

descontração durante as práticas afetivas (trocas de carícias nos espaços públicos de 

entretenimento mencionados). Observei ainda a forte tentativa de afirmação da 

identidade sexual por parte dos homossexuais masculinos, assim como suas preferências 

e seus desejos homoeróticos. 

As consequências socioculturais de uma sociedade de caráter machista vêm 

atingindo as mulheres, ao longo dos anos, em vários aspectos (sociais, econômicos, 

políticos e culturais) e, principalmente, na prática de sua sexualidade. As educações 

familiar e escolar mostram-se diferenciadas para meninas e meninos quando o assunto é 

sexualidade. 

Enquanto os meninos são incentivados a vivenciarem a sexualidade o mais cedo 

possível, até como uma questão de autoafirmação, as meninas são desencorajadas a 

práticas afetivo-sexuais antes do matrimônio. Ainda se percebe a “importância-

valorização” da virgindade feminina nos discursos e práticas sociais, culturais, 

econômicas, políticas e religiosas de caracteres machistas e patriarcais. 
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Para além da experiência mencionada como bolsista da pesquisa, que me 

possibilitou a elaboração do trabalho monográfico, a produção da dissertação no 

mestrado em Educação, Cultura e Comunicação da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro também abordou a temática da homossexualidade feminina, no entanto, o 

cenário empírico diferenciava-se daquele em que foi realizada a monografia, pois agora 

as discussões sobre as questões da homossexualidade feminina se davam no ambiente 

escolar. Em especial, em uma escola estadual do município de Duque de Caxias, 

Baixada Fluminense, que oferece o curso de formação de professores — nível técnico. 

A dissertação em questão tinha como objetivo compreender as dinâmicas que 

orientam as interações entre jovens que se autodenominam homossexuais e bissexuais 

nos ambientes familiar e escolar, analisando, a partir deste contexto, aspectos de 

vulnerabilidade e de potencialidades das ações educativas relacionadas à 

homossexualidade humana, em especial, a lesbianidade. 

Os dados obtidos permitem identificar que a iniciação sexual das jovens 

autodenominadas homo e bissexuais ocorreu cedo. Elas relataram que a primeira 

experiência sexual aconteceu entre os 13 e 17 anos, ou seja, uma média de idade em 

torno dos 15 anos (três das sete jovens disseram ter iniciado a vida sexual nesta idade). 

Seus parceiros, no entanto, eram maiores de idade, com exceção de um deles. Acredita-

se que a carência de diálogo em torno das questões da sexualidade nos espaços familiar 

e escolar favoreceu a iniciação sexual, de certa forma, precoce e pouco refletida. 

De modo geral, as jovens avaliaram que a relação com os familiares era muito 

conflituosa, por causa da intolerância e da não aceitação da homo e bissexualidade. O 

fato de ser homossexual no espaço familiar era razão para muitos sofrimentos, e o 

diálogo existente neste ambiente sobre sexualidade, quando ocorria, era perpassado pelo 

preconceito e pelos estereótipos a respeito do sujeito que se autodenomina 

homossexual.  

Não se verificava, por exemplo, a possibilidade de um relacionamento afetivo-

sexual de caráter mais estável entre as educandas homo e bissexuais entrevistadas, por 

conta da rejeição e intolerância dos familiares. Assim, percebeu-se que as relações 

afetivo-sexuais dessas jovens, quando aconteciam, configuravam-se sem muitas 

perspectivas futuras.  
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A escola, por sua vez, na figura do corpo técnico-pedagógico, não se apresentava 

como um lugar de acolhimento ou de diálogos sobre as questões da sexualidade. 

Segundo as jovens, a escola era um local de perseguição e de muita discriminação aos 

sujeitos que se percebiam homo e bissexuais.  

As discussões a respeito da educação sexual e da sexualidade como um todo não 

ocorriam no espaço escolar de maneira formal, percebeu-se que tais discussões ocorrem 

por meio de atitudes intolerantes demonstradas pela escola e por alguns educandos 

autodenominados heterossexuais. Não havia um espaço efetivo no currículo escolar para 

debates sobre educação sexual, afetividade e, principalmente, homossexualidade 

feminina. 

A interação dessas jovens homo e bissexuais com outras educandas com a 

mesma identidade sexual se caracterizava por um grande apoio e respeito. Havia certo 

“acordo de proteção” entre elas aos “ataques” homofóbicos ocorridos no espaço escolar. 

A troca de experiências sobre o processo de se assumir homo ou bissexual e sobre as 

interações afetivo-sexuais e familiares era o assunto mais comum entre elas, que 

buscavam a todo o momento informações e auxílio para a vivência de suas sexualidades 

com menos culpa e receio. 

A produção do tema performatividades de gênero femininas no ambiente escolar 

é, até o momento, lacunar. Poucos estudos que abordam a temática de forma direta 

podem ser encontrados, o que favorece a pertinência desta pesquisa. Assim, os objetos 

de estudo empírico e teórico do estudo em questão serão analisados a seguir. 

O objeto empírico constitui-se em: relatos de educandas autodenominadas não 

heterossexuais, participantes de um curso de formação docente em nível médio — 

Normal Médio — de uma escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro. Pretende-se 

analisar, nesses relatos, como as construções socioculturais e políticas sobre os gêneros 

e as diferentes orientações sexuais influenciam na vivência da afetividade, da 

sexualidade e nos processos de formação educativo-profissional dessas jovens.  

O objeto teórico caracteriza-se por pesquisas que discutem gênero, sexualidades e 

educação sexual a partir dos anos 1970, com especial atenção aos estudos nos ambientes 

da escola e da família. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa tem como objetivo central compreender a influência das construções 

socioculturais e políticas sobre gênero e orientações sexuais na vivência da sexualidade, 

na sociabilidade e nos processos de formação educativo-profissional de jovens 

educandas, autodenominadas não heterossexuais, de um curso de formação docente de 

nível médio — Normal Médio —, com idade, em sua maioria, na faixa etária entre 15 e 

18 anos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Os objetivos específicos são: 

 Identificar práticas, no cotidiano escolar educativo, que reforcem ou não os 

estereótipos de gênero e de orientações sexuais, (des)favorecendo, assim, a 

vivência da sexualidade de forma plena, móvel e plural. 

 Analisar e categorizar os aspectos que marcam a relação de educandas, 

autodenominadas não heterossexuais, com o corpo técnico pedagógico do curso 

Normal Médio e com outros educandos. 

 Reconhecer outras formas de vivenciar a feminilidade para além da socialmente 

autorizada e analisar fatores que favorecem-potencializam e/ou as tornam 

vulneráveis no ambiente escolar e familiar. 

 Relatar/descrever possíveis experiências de violência e discriminação 

vivenciadas na família e nos cursos, fruto de estereótipos de gênero e de 

identificações sexuais socialmente normatizados. 

  

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede estadual do Rio de 

Janeiro, que possui curso de formação docente em Nível Médio, e que, nas visitas 

realizadas preliminarmente pela pesquisadora para a apresentação do projeto, 

manifestou interesse e disponibilidade de aceitá-la. 

A escolha do curso de Formação Docente em Nível Médio se justificou pelos 

seguintes fatores: 

 Esses cursos iniciam a formação do profissional docente. 
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 Participam desses cursos uma quantidade significativa de mulheres, tanto na 

condição de educandas como na de educadoras. 

 Os cursos e a área de Educação na qual se inserem visam à formação humana, 

social, e têm (devem ter) nessa formação a atenção voltada para valores que se 

contrapõem a processos excludentes e perversos como a homofobia. 

 Portanto, observa-se como relevante ouvir e analisar relatos de educandas 

autodenominada não heterossexuais sobre suas vivências no cotidiano desses cursos. 

Nesta pesquisa, foi utilizado o método etnográfico, em especial, o estudo de caso 

etnográfico, e foram realizadas entrevistas em profundidade com jovens do sexo 

feminino que apresentaram disponibilidade e desejo em participar do estudo. 

Nos primeiro, segundo e terceiro capítulos deste trabalho, houve a preocupação 

de realizar discussões mais específicas sobre as questões da sexualidade, do gênero e da 

homossexualidade, particularmente, da lesbianidade. Nos capítulos, a sexualidade e a 

homossexualidade foram apresentadas de forma analítica, abordando a sua história, de 

acordo com Foucault, e as questões que envolvem as performatividades de gênero, de 

acordo com aspectos evidenciados nas leituras de Butler (2003) e Louro (2007). Além 

disso, foram discutidas as construções socioculturais sobre as categorias — gênero e 

orientação sexual — e como elas influenciam nas diversas performances dos sujeitos 

sociais. 

O quarto capítulo mostra a análise dos diversos posicionamentos sobre a 

temática da educação sexual na escola e a discussão sobre a questão da sexualidade 

como tema transversal ainda pouco abordado na prática educativa cotidiana. O capítulo 

teve como objetivo, também, abordar a questão da formação docente e possíveis 

experiências de discriminação/acolhimento vivenciadas por educandos que não se 

autodenominam heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais e polissexuais 

perante o corpo administrativo-pedagógico, os educandos autodenominados 

heterossexuais e, principalmente, os educadores sexuais.  

No quinto capítulo foi descrito o método utilizado para a constituição desta 

pesquisa. O primeiro momento destinou-se à descrição da etnografia segundo autores 

clássicos que versam sobre o tema. Após sua conceituação, foi retratada a forma como 

se deu a referida proposta metodológica neste estudo, mais precisamente na escola onde 
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foi desenvolvida. Nesse capítulo ainda foram relatadas as observações realizadas 

durante a permanência em campo, destacando a participação das cinco jovens 

entrevistadas. Nele está também a descrição do local observado, dos sujeitos sociais que 

os constituem e de suas práticas. 

Para a identificação das educandas assumidamente não heterossexuais, a 

pesquisadora contou com o apoio da escola e com a permissão da Direção e da equipe 

pedagógica, inclusive para que se pudesse utilizar um questionário, que foi respondido 

pelas educandas, de forma anônima.  

Esse questionário não indagou apenas sobre a orientação sexual, mas também 

sobre o interesse e a disponibilidade de participação na pesquisa. No caso de educandas 

menores de idade, o questionário foi respondido após autorização, por escrito, dos 

responsáveis legais. Este procedimento foi adotado com sucesso na pesquisa 

implementada no mestrado. 

 Por fim, os dados resultantes das entrevistas foram cuidadosamente organizados 

e analisados sob os temas: escola e sexualidade; escola e abordagem da temática – 

sexualidade; família e sexualidade; sexualidade e disciplina curricular, educandas 

homossexuais e educadores; educandas homossexuais e outros alunos; educandas 

homossexuais e profissionais da escola; primeira experiência homossexual, escola e 

diferentes performatividades afetivo-sexuais; primeira experiência homossexual na 

escola; homossexualidade após o curso de formação docente de nível médio e a futura 

educadora e as questões da sexualidade. 

 

ANTECEDENTES RELEVANTES  

 

Para além da relevância dos estudos realizados, há outras razões muito significativas 

para a discussão que se pretende desenvolver neste estudo de doutorado. Ao realizar 

uma busca exploratória nos portais Scielo, Capes e Biblioteca Digital Brasileira de teses 

e dissertações, pôde-se perceber, ainda, uma menor produção de estudos voltados para 

as questões da homossexualidade feminina, quando comparada à de textos e estudos 

sobre a homossexualidade masculina. 
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A partir de uma investigação bibliográfica na plataforma Scielo Brasil, no banco da 

Capes e da Biblioteca Digital Brasileira de teses e dissertações, no período entre 2009 e 

2015, configurou-se possível encontrar trabalhos sobre lesbianismo, lesbianidade, 

educação, sexualidade, homossexualidade feminina e educação sexual. Porém, foram 

eleitos apenas os estudos centrados no recorte temporal supracitado e que tinham, como 

palavras-chave, as categorias mencionadas. 

  

PLATAFORMA – SCIELO BRASIL  

 

Os estudos selecionados foram organizados por categorias, objetivando sua melhor 

visualização. Com relação à categoria homossexualidade feminina, foram encontrados 

oito artigos, porém apenas três preenchiam os requisitos de terem sido produzidos entre 

os anos de 2009 e 2013 e de possuírem como palavra-chave tal categoria. Os três artigos 

mencionados tratam das seguintes questões: as especificidades da homossexualidade 

feminina no encarceramento (BARCINSKI, 2012); a invisibilidade de lésbicas e 

mulheres bissexuais na área da assistência integral à saúde da mulher (VALADÃO; 

GOMES, 2011); o olhar das lésbicas mais velhas e suas percepções sobre o que 

significa a homossexualidade feminina e o lugar que ela ocupa na trajetória de vida 

dessas mulheres (ALVES, 2010). 

No que se refere à categoria lesbianismo, foram encontrados três artigos, mas 

apenas dois atenderam aos requisitos de ter como palavra-chave esta categoria e serem 

produzidos no período de 2009 a 2013. Os dois artigos pretenderam: discutir, a partir da 

literatura de Cassandra Rios, a ideia de ser lésbica como algo estável (LIRA, 2013); 

analisar fatores que podem interferir de maneira substancial no processo de saúde da 

população LGBT (CARDOSO; FERRO, 2012). 

Para a categoria lesbianidade, foram encontrados dois artigos, tendo sido 

utilizado apenas um, por possuir como palavra-chave esta categoria e ter o ano de 2009 

como referência. O artigo em questão trata de realizar uma análise discursiva da 

telenovela Senhora do destino (Rede Globo, 2004-2005) (BORGES; SPINK, 2009). 

  Com as palavras homossexualidade e educação, foram encontrados oito artigos, 

sendo utilizados apenas dois, por apresentarem estas como palavras-chave. Os dois 

artigos possuem como objetivo refletir sobre quanto as participantes da pesquisa 
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reproduzem e reforçam, no espaço escolar, os discursos hegemônicos de controle das 

sexualidades pautados na tentativa de fazer prevalecer a heterossexualidade como a 

única forma de inteligibilidade sexual, em detrimento de outras formas de manifestação 

da sexualidade (TEIXEIRA-FILHO; RONDINI; BESSA, 2011), e verificar o uso do 

palavrão, a ofensa e a conotação expressa e entendida, mais especificamente referente a 

mecanismos de homofobia entre adolescentes na escola (ROSELLI-CRUZ, 2011). 

  Ao utilizar as palavras-chave sexualidade e educação sexual, foram encontrados 22 

artigos, porém apenas onze tinham estas como palavras-chaves e o período de referência 

os anos de 2009 a 2013.  

  Os onze artigos pretendiam: descrever o trabalho de educação sexual dos(as) 

professores(as), e apreender os valores e as atitudes destes(as) em relação à sexualidade 

de adolescentes no espaço escolar (QUIRINO e ROCHA, 2013); integrar ensino e 

serviço de saúde ao desenvolvimento da autonomia do cuidado, à construção de 

vínculos e ao intercâmbio de conhecimento com os adolescentes (BAUMFELD, 2012); 

investigar as concepções que mães de jovens com DI têm sobre a sexualidade deles e 

como elas irão refletir na adoção de práticas de educação sexual (LITTIG et al., 2012); 

retratar e analisar o desenvolvimento da sexualidade de crianças em situação de risco 

(YANO; RIBEIRO, 2011); analisar sob a ótica dos educadores de escolas públicas do 

Ensino Fundamental como o tema “orientação sexual” vem sendo incorporado nas 

práticas pedagógicas (ALMEIDA et al., 2011); contribuir com o desenvolvimento de 

programas de treinamento para educadores em sexualidade, especificamente para 

aqueles preocupados com a inclusão de expressões sexuais não normativas no contexto 

educacional (MOSCHETA; MCNAMEE; SANTOS, 2011); conhecer as percepções dos 

adolescentes sobre o desenvolvimento da sua sexualidade (FREITAS; DIAS, 2010); 

identificar a forma pela qual professores do Ensino Fundamental compreendem a 

sexualidade/sexo na escola (MORALES; BATISTA, 2010); conhecer a percepção de 

adolescentes acerca das ações de orientação sexual realizadas em uma escola pública do 

interior do Rio Grande do Sul e identificar fragilidades e potencialidades das ações 

(FONSECA; GOMES; TEIXEIRA, 2010); identificar como os pais vivenciam a 

educação sexual de seus filhos adolescentes (ALMEIDA; CENTA, 2009). 

 Dentre os métodos utilizados nesses onze artigos, destacam-se a etnografia, a 

análise de conteúdo temática, o método criativo e sensível e o discurso do sujeito 
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coletivo. Os instrumentos de coleta mais frequentes foram entrevistas, grupo focal e 

observações participantes. 

BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES E DA BIBLIOTECA 

DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES (BDTD) 

 

Na busca nos bancos de teses e dissertação da Capes e da BDTD, utilizando a 

palavra-chave homossexualidade feminina, foram encontrados dois estudos que se 

enquadravam no recorte temporal de 2009 a 2013. Estes tinham como objetivo 

descrever a masculinidade como um atributo corporal das mulheres, que não constitui, 

no entanto, uma identidade de gênero específica. Pelo contrário, ela expressa uma 

articulação particular entre sexo e gênero, a qual se materializa corporalmente através 

de uma composição de masculino e feminino (MEINERZ, 2011), e compreender, a 

partir do discurso de profissionais atuantes no Posto de Saúde da Família de Recife, 

aspectos que favorecem ou dificultam a aproximação de mulheres com práticas 

homoeróticas dos serviços de saúde (MELO, 2010). 

Ao utilizar a palavra-chave lesbianismo, foram encontrados dois estudos sobre 

os processos de opressão e discriminação interseccional, cotidianamente vivenciados 

pela mulher negra lésbica (MARCELINO, 2011) e as relações lésbicas retratadas nas 

obras Loving Her e The Color Purple (CALABRE, 2010). 

Nas categorias homossexualidade e educação, foram encontrados quinze estudos 

que atendiam ao recorte temporal de 2009 a 2013 e possuíam como palavras-chave estas 

categorias. Tais estudos têm o objetivo de: analisar as trajetórias de vida, a partir das 

narrativas dos profissionais da dança que atualmente se reconhecem homossexuais, são 

formados em educação física e trabalham com a dança (NASCIMENTO, 2013); analisar 

um grupo de homens, a maioria deles com idade acima de 40 anos, que se identificam 

como homoafetivos e que se reúnem, sistematicamente, na cidade de Porto Alegre – RS 

com o objetivo de compartilhar experiências, desejos e angústias vivenciadas 

(DUARTE, 2013); avaliar a atuação de mulheres como técnicas esportivas no Brasil 

(FERREIRA, 2012); mostrar como a mulher ortodoxa judia é representada no cinema 

israelense (SZLAK, 2011); analisar o enunciado que articula a masculinidade 

homossexual a comportamentos efeminados (LOPES, 2011a); traçar breves notas sobre 

algumas movimentações de drag queens e outras artistas da travestilidade que tiveram 
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lugar na cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 2009 e 2010 (LOPES, 2011b); 

compreender o processo de transformação dos grupos sociais formados por gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros no Brasil contemporâneo 

(SOUSA NETTO, 2011); problematizar os discursos de objetificação dirigidos a 

homens idosos que exercem práticas homoeróticas, tratando de compreender de que 

maneira se produzem estratégias de contestação às significações desqualificantes sobre 

a (homo)sexualidade e o envelhecimento (POCAHY, 2011); refletir sobre a imagem do 

artista na obra de Silviano Santiago, mais precisamente sobre a figura do narrador-

escritor da novela Uma história de família (1992), em abordagem comparativa com 

outros artistas, cuja produção e aparecimento na mídia problematizaram as primeiras 

décadas do HIV/AIDS, tais como Cazuza e o artista visual Leonilson, que posavam 

midiaticamente como perigosos (VIANA, 2011); investigar as representações que 

professores(as) do Ensino Médio de duas escolas públicas paulistanas têm sobre 

homossexualidade e diversidade sexual no cotidiano escolar, buscando-se um 

aprofundamento teórico e interpretativo (SILVA JUNIOR, 2010); buscar uma 

compreensão da homossexualidade como uma construção social, a partir dos 

pressupostos da Teoria das Representações Sociais (ALEXANDRINO, 2010); desvelar 

os significados atribuídos por pais e mães heterossexuais à homossexualidade de 

filhos(as), para construirmos sentidos e estendê-los à comunidade em geral, aos demais 

pais e mães de homossexuais e aos profissionais de Saúde e Educação (BORGES, 

2009); esboçar um panorama sobre elementos do cotidiano das relações sociais que 

permeiam a questão da homossexualidade masculina de jovens urbanos, moradores da 

cidade de São Paulo (CARVALHO-SILVA, 2009); verificar como são tratados os 

problemas relacionados às diferenças em sala de aula e suas consequências, indagando a 

postura dos professores em situações diversificadas, nas quais é possível verificar 

diferenças e preconceitos (PENA, 2009); demonstrar como a mancha é objeto/signo 

adequado, usado por todos e cada um dos três dramaturgos, na representação do doente 

de AIDS; e, finalmente, refletir no palco o esboroamento da realidade, através de seu 

sentido impreciso e sem uma fronteira delimitável (SERRA MARTINS, 2009). 

Os métodos mais utilizados nos estudos acima foram análise de conteúdo, análise 

categórica, método cartográfico e etnografia. 

Ao utilizar as palavras sexualidade e educação sexual, foram encontrados 21 

estudos que versavam sobre: a importância da inclusão de temas como gênero e 
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sexualidade na formação de professores da Região da Campanha na perspectiva de uma 

Educação para a sexualidade, que contemple um viés mais amplo, levando em conta os 

aspectos culturais, sociais e históricos em relação a esses temas (HAMPEL, 2013); a 

função sexual feminina e a presença de depressão e ansiedade; a associação entre 

disfunção sexual feminina (DSF), depressão e ansiedade, e a identificação das variáveis 

relacionadas com os domínios: desejo, excitação, orgasmo e dor durante a relação 

sexual (LUCENA, 2013); como as redes sociais on-line que permitem postagens 

anônimas podem ser utilizadas por professores e alunos para a promoção da Educação 

Sexual visando atender as necessidades e as expectativas dos jovens diante de um tema 

transversal notavelmente considerado tabu, exigindo estratégias pedagógicas mais 

eficientes do que aquelas tradicionalmente oferecidas (COSTA, 2013); aspectos da 

Educação Sexual na formação do indivíduo (KONRATH, 2012); as propostas oficiais 

de educação sexual para adolescentes e jovens, previstas em documentos federais e 

estaduais no estado de São Paulo (SFAIR, 2012); o processo de construção do 

preconceito sexual com base nas condutas sexuais de antigas civilizações e nas 

diretrizes da educação sexual no Brasil (SOUA, 2012); as políticas de inclusão nos 

campos da Saúde e da Educação e sua abrangência para os que convivem com o vírus 

HIV/AIDS (FACHINI, 2012); os discursos e as práticas sobre educação em sexualidade 

que se produzem contemporaneamente e que têm a escola como lócus mediante um 

estudo de caso (CERQUEIRA, 2012); os conteúdos pedagógicos de educação sexual 

presentes em um programa televisivo que abordava intencionalmente a temática da 

sexualidade humana em um canal aberto da televisão brasileira (ANDRADE, 2011); 

como nossa sociedade tem tratado o tema educação sexual de seus cidadãos (FOSSEY, 

2011); se professores trabalham o tema sexualidade em sala de aula e, se trabalham, 

identificar a metodologia de trabalho e as dificuldades enfrentadas (MARTINS, 2011); 

as narrativas de um grupo de crianças da quarta série do Ensino Fundamental de uma 

escola municipal da cidade do Rio Grande – RS sobre as questões de corpos, gêneros e 

sexualidades (OLIVEIRA, 2010); a compreensão de professores de biologia a respeito 

das possibilidades e/ou dificuldades que enfrentam no desenvolvimento da educação 

sexual (SANTOS, 2010); as categorias e pressupostos éticos e estéticos para uma teoria 

da sexualidade em Schopenhauer, relacionando elementos conceituais, filosóficos e 

políticos aos atuais discursos e práticas acerca da educação e sexualidade (ROMEIRO, 

2010); as representações que professores(as) do Ensino Médio de duas escolas públicas 

paulistanas têm sobre homossexualidade e diversidade sexual no cotidiano escolar, 
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buscando-se um maior aprofundamento teórico e interpretativo (SILVA JUNIOR, 

2010); as representações e atitudes relacionadas à baixa adesão à vacina contra hepatite 

B por adolescentes na faixa etária de 11 a 19 anos do município de Santa Luzia – MG 

(CARVALHO, 2010); a categoria Emancipação em obras de Paulo Freire como 

subsídio a uma proposta de educação sexual (DECKER, 2010); as contradições, 

possibilidades e limitações da educação sexual na disciplina de ciências nas escolas de 

Ensino Fundamental (BONFIM, 2009); como o tema “orientação sexual” vem sendo 

incorporado nas práticas pedagógicas (ALMEIDA, 2009); a visão da criança em relação 

a sua sexualidade: concepções formadas, experiências, sentimentos gerados e efeitos 

sobre seu desenvolvimento (LAGES, 2009). 

A maioria dos estudos sobre sexualidade e educação sexual tinha como métodos a 

análise documental, a análise estrutural de narração, a análise de conteúdo-modalidade 

temática, a análise temática do discurso e a etnografia. 

Pôde-se perceber, a partir das referidas buscas, que a maioria dos estudos é de 

natureza qualitativa e se utilizou, de forma mais frequente, dos seguintes métodos: 

etnografia, análise de discurso, análise de conteúdo, análise documental e método 

cartográfico. 

As técnicas e instrumentos de pesquisa variaram entre observação participante, 

entrevistas abertas e semiestruturadas, grupo focal e questionários. 

Deste modo, percebeu-se que, apesar de existirem trabalhos que versem sobre as 

questões da sexualidade e da orientação sexual, pouco ainda se produz sobre o tema 

lesbianidade, em específico, tornando assim a abordagem deste assunto circunscrita a 

alguns poucos autores.  

Das buscas realizadas sobre a questão da homossexualidade feminina, apenas 

dois estudos contemplaram a temática de forma efetiva. São eles: os processos de 

opressão e discriminação interseccional, cotidianamente vivenciados pela mulher negra 

lésbica (MARCELINO, 2011); e as relações lésbicas retradadas nas obras Loving Her e 

The Color Purple (CALABRE, 2010). 

Caprio (1965) já apontava, em sua obra Homossexualidade feminina, a 

existência de uma grande lacuna registrada no setor das obras de consulta sobre o tema 

— o tópico jamais recebeu uma fração sequer da atenção atribuída à questão da 
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homossexualidade masculina. Posteriormente, em 1976, o assunto foi levantado 

novamente por duas autoras (LAGO; PARAMELLE, 1976). No entanto, elas vão um 

pouco além da mera menção sobre a ausência de discussões a respeito da temática e 

realizam considerações analíticas sobre o porquê desse fato ocorrer. Mencionam o 

caráter machista da sociedade patriarcal e seu desprezo às questões da mulher. 

Verifica-se ainda hoje, conforme as consultas realizadas, menor produção das 

temáticas voltadas para a sexualidade feminina, o que corrobora a relevância social e 

científica da proposta de estudo em questão, qual seja, entender as diferentes 

performatividades de gênero femininas em uma escola que ofereça o curso de formação 

docente de nível médio. 

 

Capítulo 1 – ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DA SEXUALIDADE 

COMO FENÔMENO SOCIAL  

 

Este primeiro capítulo tem como pretensão compreender dois grandes conceitos 

para o estudo em questão. São eles: sexualidade e homossexualidade. Desta forma, 

optou-se por introduzir o capítulo abordando o conceito sexualidade, seus aspectos 

históricos, os dispositivos de poder diante do tema e a questão do matrimônio como 

vínculo conjugal socialmente desigual para homens e mulher.  

Após a discussão da temática sexualidade, houve a preocupação de compreender 

a questão da homossexualidade como fenômeno social, os aspectos históricos que 

caracterizam o conceito e as contribuições intelectuais do teórico Foucault para o 

entendimento da questão. Depois da compreensão geral sobre o conceito, o destaque foi 

dado à questão da homossexualidade no Brasil e, em especial, à da homossexualidade 

feminina, temática de interesse deste estudo. 

Segundo Michel Foucault (2013), a partir do século XVII, aproximadamente, 

estabeleceu-se a compreensão coletiva de que as práticas sexuais e a vivência da 

sexualidade se constituem objeto de controle social e poder. 

 O autor problematiza essa hipótese repressiva sobre as práticas sexuais trazendo 

alguns elementos para reflexão. Entre esses elementos, destacam-se os seguintes fatos: a 

repressão ter sido iniciada no século XVII; o poder repressivo manifestar-se por meio da 
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interdição, censura e negação; e o discurso dito como crítico sobre a repressão ser 

apenas um disfarce do “poder” para a manutenção da interdição, do controle. 

 Foucault acreditava que se gerou um discurso científico sobre o sexo com o 

objetivo de ser o único autorizado a versar sobre o tema com propriedade. Entretanto, 

fazia-se oportuno analisar, segundo o autor, sob quais formas, por quais canais, e por 

meio de quais discursos o poder atinge as diferentes formas de conduzir-se em termos 

de vivência da sexualidade.  

Esta preocupação é legitima para Foucault, pois é a partir destas análises que se 

pode verificar se tais produções discursivas sobre o sexo revelam a verdade sobre ele 

ou, de forma contrária, revelam inverdades com o intuito de ocultá-lo, propositalmente, 

gerando uma vontade de saber, artificialmente criada, que serviria para fortalecer e 

legitimar ainda mais os atores e as instituições, que representam “o poder”, a falar sobre 

o tema. 

 A partir desta reflexão, algumas questões apresentam-se como oportunas. São 

elas: 

 De que forma o poder penetra e controla os prazeres cotidianos, as relações 

afetivo-sexuais e o desejo? 

 Quais são os efeitos desse poder sobre os corpos, sobre os sujeitos sexuais? 

Entende-se que no século XVII a abordagem do tema — sexo — ficava mais 

circunscrita ao vocabulário autorizado. Novas formas de dizer, permitidas pela 

decência, filtraram as palavras, as enunciações. 

[...] definiu-se de maneira muito mais estrita onde e quando era possível falar 

dele (sexo); em que situações, entre quais locutores, e em que relações 

sociais; estabeleceram-se, assim, regiões, e não de silêncio absoluto, pelo 

menos de tato e discrição: entre pais e filhos, por exemplo, ou educadores e 

alunos, patrões e serviçais. É quase certo ter havido aí toda uma economia 

restritiva. Ela se integra nessa política da língua e da palavra — espontânea 

por um lado e deliberado por outro — que acompanhou as redistribuições 

sociais da época clássica. (FOUCAULT, 2013, p. 24) 

No entanto, no nível do discurso ocorre o inverso, constroem-se discursos 

variados em sua forma e objeto para abordar o tema. Cria-se e incentiva-se a prática 

discursiva variada sobre o sexo pelas próprias instituições de poder. A pastoral católica 
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e do sacramento, por exemplo, após o Concílio de Trento favorece a confissão das 

práticas sexuais de forma pormenorizada.  

O sexo, segundo a nova pastoral, não deve mais ser mencionado em 

prudência; mas seus aspectos, suas correlações, seus efeitos devem ser 

seguidos até as mais finas ramificações: uma sombra num devaneio, uma 

imagem expulsa com demasia lentidão, uma cumplicidade mal afastada entre 

a mecânica do corpo e a complacência do espírito: tudo deve ser dito. 

(FOUCAULT, 2013, p. 25) 

 Entende-se, desta forma, que a colocação do sexo em discurso inicia-se em uma 

tradição ascética e monástica. Tudo relacionado ao tema deveria passar pelo crivo 

interminável da palavra. A pastoral cristã interdita determinadas palavras, expressões, 

criando um discurso moralmente aceitável e tecnicamente útil para a abordagem da 

proposição, tendo-se como objeto principal não a construção do discurso, mas a 

sujeição dos corpos. 

Outra instituição do poder é a ciência, reconhecida pelo autor por discorrer sobre 

o assunto, no entanto, não mais de forma a dicotomizá-lo entre o que seria moral e 

imoral, mas de forma a tornar o discurso sobre o sexo racional, científico.  

No século XVIII, nasce uma vontade política, econômica, técnica de falar sobre 

o sexo com o intuito de analisá-lo, contabilizá-lo, classificá-lo e especificá-lo por meio 

de pesquisas científicas de cunho quantitativo, em sua maioria.  

Deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de uma maneira que não seja 

ordenada em função da demarcação entre o lícito e o ilícito, mesmo se o 

locutor preservar para si a distinção (é para mostrá-lo que servem essas 

declarações solenes e liminares); cumpre falar de sexo como de uma coisa 

que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em 

sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo 

padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. Sobreleva-se ao 

poder público; exige procedimentos de gestão; deve ser assumido por 

discursos analíticos. (FOUCAULT, 2013, p. 31) 

 Percebe-se que através da econômica política da população forma-se uma teoria 

sobre o sexo, uma maneira de proceder sexualmente ancorada no padrão 

heteronormativo. Acredita-se que cada um deve ser capaz de “controlar” seus desejos, 

suas práticas sexuais. Desta forma, o sexo torna-se objeto de controle do sujeito, do 

Estado, e das instituições sociais diversas como a escola, por exemplo. 

 O discurso interno da instituição escolar possui dispositivos de constrangimentos 

às formas de vivência da sexualidade que não correspondem à estabelecida como 

“normal”, ou seja, a heterossexual. Entende-se que a sociedade moderna não intimidou 
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os discursos sobre o sexo, pelo contrário, favoreceu a fala sobre ele, no entanto, 

legitimando algumas e mantendo à margem outras falas, outros atores sociais não 

autorizados pelo “poder”. 

A preocupação em falar sobre sexo tem como pretensão prioritária o controle da 

natalidade, a reprodução da força de trabalho explorada, a formatação de relações 

sociais que garantam a lógica social, econômica, política, cultural e moral da sociedade 

capitalista. 

Até o final do século XVIII verificam-se três grandes códigos reguladores da 

prática sexual: o direito canônico; a pastoral cristã; e a lei civil. Estes códigos 

estabeleciam o que seria ilícito e o que seria lícito sobre a temática e centravam-se nas 

relações matrimoniais.  

[...] o dever conjugal, a capacidade de desempenhá-lo, a forma pela qual era 

cumprido, as exigências e as violências que o acompanham, as caricias 

inúteis ou indevidas as quais servia de pretexto, sua fecundidade ou a 

maneira empregada para torná-lo estéril, os momentos em que era solicitado 

(períodos perigosos da gravidez e da amamentação, tempos proibidos da 

quaresma ou das abstinências), sua frequência ou raridade: era sobretudo isso 

que estava saturado de prescrições. O sexo dos cônjuges era sobrecarregado 

de regras e recomendações. A relação matrimonial era o foco mais intenso 

das constrições; era sobretudo dela que se falava; mais do que qualquer outra 

tinha que ser confessada em detalhes. Estava sob estreita vigilância: se 

estivesse em falta, isto tinha que ser mostrado e demonstrado diante de 

testemunha. (FOUCAULT, 2013, p. 44) 

 Entretanto, a sociedade industrial moderna não negou as sexualidades 

periféricas, como se acredita, pelo contrário, reconheceu-as e controlou-as a partir de 

seus dispositivos e instituições de poder como a medicina, a psiquiatria, a pornografia, a 

prostituição. 

Assegura, com isso, a proliferação de prazeres específicos e a multiplicação de 

sexualidades diferentes. Porém faz-se importante atentar para o fato de que o que se 

verifica é uma falsa ignorância sobre o que se interdita, com o objetivo de isentar-se do 

compromisso com o “ilícito”.  

 

1.1 Aspectos históricos sobre a sexualidade como fenômeno social  

 

A história da sexualidade, no que diz respeito à sua repressão, possui, segundo Foucault, 

dois marcos históricos. O primeiro centra-se no século XVII: “nascimento das grandes 
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proibições, valorização exclusiva da sexualidade adulta e matrimonial, imperativos de 

decência, esquiva obrigatória do corpo, contenção e pudores imperativos da linguagem” 

(FOUCAULT, 2013, p. 126). O segundo, ocorrido no século XX, data o surgimento da 

flexibilização dos mecanismos de repressão, e percebe-se então a transição das 

proibições sexuais e uma nova compreensão, mais fluida, no tocante às relações pré-

nupciais e extramatrimoniais, além do fim de grande parte dos tabus em torno da 

sexualidade infantil. 

 Contudo, o autor destaca que as técnicas de repressão da sexualidade tiveram 

início antes do século XVII. O princípio de formação de tais práticas data do 

cristianismo medieval, ou até mesmo do século XIV, a partir do Concílio de Latrão, por 

meio das confissões obrigatórias. 

 No fim do século XVIII nasce uma nova proposta de pensar o sexo, afastando-se 

da interpretação eclesiástica. A pedagogia, a medicina, a economia farão do sexo um 

elemento neutro, uma temática a ser “administrada” pelo Estado. Todos os corpos 

sociais e individuais tratarão de pensá-lo. 

 A pedagogia, por exemplo, pensava-o de forma específica, ou seja, tinha como 

objetivo analisar as questões relacionadas à sexualidade infantil. A “pedagogização do 

corpo da criança” entendia que esses seres eram suscetíveis a uma atividade sexual que 

poderia ser “devida ou indevida” cabendo, desta forma, à escola e à família 

encarregarem-se da condução a este potencial sexual “incerto”. A medicina, em 

contrapartida, pensava-o a partir da fisiologia sexual singular das mulheres. A 

demografia, contudo, pensava o sexo com o fim de regular a taxa de natalidade. “E as 

campanhas sobre a natalidade deslocam, de outra forma e em outro nível, o controle das 

relações conjugais, cujo exame a penitência cristã empreendera com tanta obstinação” 

(FOUCAULT, 2013, p. 128). 

 Transfere-se, assim, a regulação sobre o sexo, sobre a sua “normalidade”, à 

instituição médica, deslocando o dualismo morte-castigo, centrado na prática religiosa 

da vigilância, para o dualismo vida-doença, regulado pela prática da medicina. “A carne 

é transferida para o organismo” (p. 128). 
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 Esta mudança ocorreu na passagem do século XVIII para o século XIX, 

favorecendo a seguinte transformação: passa-se a dividir a medicina como medicina do 

sexo e medicina geral do corpo. 

 Percebe-se, com isso, o favorecimento à autonomia das práticas sexuais para 

além do corpo, enfim, inaugura-se uma medicina da sexualidade. As “doenças” 

relacionadas à sexualidade deveriam ser contidas, visando-se evitar a transmissão, que 

poderia se estender às gerações futuras.  

 Inicia-se a administração do sexo, da reprodução. Acredita-se, por exemplo, que 

uma hereditariedade carregada de várias doenças tinha como resultado um pervertido 

sexual. “[...] faça-se uma busca na genealogia de um exibicionista ou de um 

homossexual e se encontrará um ancestral hemiplégico, um genitor tísico ou um tio com 

demência senil” (FOUCAULT, 2013, p. 129). 

 Explicava-se, desta forma, também, que uma perversão sexual desfavoreceria as 

gerações futuras, provocando, por exemplo, raquitismo dos filhos e esterilidade das 

gerações futuras. “O conjunto perversão-hereditariedade-degenerescência constituiu o 

núcleo sólido das novas tecnologias do sexo” (FOUCAULT, 2013, p. 130). 

 A posição singular da psicanálise, no fim do século XIX, rompe com o sistema 

da degenerescência, com a tecnologia médica específica do instituto sexual, e livra-a das 

relações com a hereditariedade existente até os anos 1940. A psicanálise foi a única 

ciência que defendeu a dissociação entre sexo, perversão, doença e hereditariedade.  

 As técnicas de controle do sexo atingiram mais a classe dominante, pois é na 

família burguesa que se destacam, inicialmente, o controle sobre a sexualidade infantil e 

juvenil, e a medicalização sobre a sexualidade feminina. A família burguesa foi alertada 

de forma inicial sobre as patologias sexuais, a necessidade de vigiá-las e a importância 

imediata de construir instrumentos de correção e descendência. 

 A primeira figura que se torna elemento de controle e vigilância no que se refere 

à sexualidade é a mulher nervosa e sua cura, depois se destaca a criança envolvida por 

serviçais, preceptores, governantas. Ambas — a mulher e a criança — tinham o dever 

de preservar a descendência sadia da família burguesa. 
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 A classe dominada, entretanto, escapa por um longo período do controle da sua 

sexualidade, porém esse controle chega a ela lentamente, em três etapas: 

1. A partir dos problemas/efeitos da natalidade. 

2. Quando a instituição familiar, em 1830, torna-se elemento de controle 

político e de regulação econômica, sujeitando, dessa forma, a classe 

proletária por meio de uma ação moralizante. 

3. No fim do século XIX, quando se desenvolve o controle judiciário e 

médico das perversões, em razão de um zelo total com a sociedade. 

A atuação jurídica e médica, entretanto, atingiu de maneira diferenciada lugares 

distintos, além de utilizar diferentes instrumentos de controle. Não ocorreu uma 

política sexual única. A vigilância e o controle do sexo não foram pensados para 

circunscrever o prazer dos sujeitos, pelo contrário, pareceram construir técnicas para 

favorecer o prolongamento da vida sexual. 

 Verifica-se, com isso, a falta de ocorrência de uma repressão do sexo sobre a 

classe dominada, mas inicialmente percebe-se um cuidado com o corpo, o vigor, a 

longevidade da classe dominante. O cuidado com o corpo sexual e com as futuras 

gerações surge nesta classe. 

Foi nela que se estabeleceu, em primeira instância, o dispositivo de 

sexualidade como nova distribuição dos prazeres, dos discursos, das 

verdades e dos poderes. Deve-se suspeitar, nesse caso, de autoafirmação 

de uma classe e não de sujeição de outra: uma defesa, uma proteção, um 

reforço, uma exaltação, que mais tarde foram estendidos — à custa de 

diferentes transformações — aos outros como meio de controle 

econômico e de sujeição política. (FOUCAULT, 2013, p. 134-5) 

 O investimento burguês na sexualidade tinha como fim fazer valer o alto preço 

político de seu corpo, de suas sensações, prazeres, saúde, vida. No século XVIII, a 

classe dominante oferece destaque ao seu corpo, com o intuito de torná-lo alvo de 

cuidado, cultivo, preservação para o favorecimento do seu valor diferencial. 

 A burguesia cultivou o sexo atribuindo-lhe poder, saúde futura, descendência 

saudável.  

Deve-se, ao contrário, vê-la, a partir da metade do século XVIII, 

empenhada em se atribuir uma sexualidade e construir para si, a partir 

dela, um corpo específico, um corpo “de classe” com uma saúde, uma 

higiene, uma descendência, uma raça: autossexualização do seu próprio 
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corpo, encarnação do sexo em seu corpo próprio, endogamia do sexo e do 

corpo. Havia, sem dúvida, diversas razões para isso. (FOUCAULT, 2013, 

p. 136) 

 Acredita-se, assim, que essa preocupação burguesa visava diferenciá-la dos 

demais grupos sociais. Enquanto a aristocracia demarcava a sua diferença pelo sangue, 

ou seja, pelos seus antecedentes, a burguesia prezava a sua descendência, pela sua 

saúde.  

 Há uma preocupação genealógica e de autoafirmação, por isso ocorre uma 

transposição burguesa dos temas da nobreza. Levava-se em conta, no processo de casar-

se, não apenas questões econômicas e sociais, mas doenças e taras de parentes. 

As famílias portavam e escondiam uma espécie de brasão invertido e sombrio, 

cujos quartéis infamantes eram as doenças ou as taras da parentela, a paralisia 

geral do avô, a neurastenia da mãe, a tísia da caçula, as tias histéricas ou 

erotômanas, os primos de maus costumes. (FOUCAUL, 2013, p. 136) 

 A valorização do corpo relaciona-se com o processo de afirmação da hegemonia 

burguesa como classe dominante física e sexualmente, além de econômica e política. 

Para demarcar seu diferencial, sua hegemonia e sua consciência de classe, a burguesia 

reafirma seu corpo sexual por meio de um corpo e de uma sexualidade sadios. 

 Porém, ao afirmar a saúde do seu corpo sexual, a burguesia marginalizou a 

classe trabalhadora, em todos os sentidos, e, para que essa classe fosse percebida 

também como sujeitos sexuais, foram necessários conflitos que envolveram coabitação, 

proximidade, contaminação, epidemias, prostituição, doenças venéreas. Fez-se 

imprescindível a consolidação de uma tecnologia de controle para manter esses corpos 

sexuais “patológicos” sob vigilância. 

 Desta forma, reconhece-se a necessidade de vigilância sobre esses corpos por 

aparelhos administrativos e técnicos como escola, instituições de assistência, 

previdência, mantendo, assim, a classe trabalhadora submetida à burguesia. 

 Faz-se importante, dessa forma, reconhecer que há sexualidades de classe, que a 

sexualidade se origina na burguesia e gera, em seus fluxos, em seus desalojamentos, 

efeitos de classe específicos.  

 Entende-se, então, por sexualidade:  

[...] o conjunto dos efeitos produzidos nos corpos, nos 

comportamentos, nas relações sociais, por um certo dispositivo 
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pertencente a uma tecnologia política complexa, deve-se reconhecer 

que esse dispositivo não funciona simetricamente lá e cá, e não 

produz, portanto, os mesmos efeitos. (FOUCAULT, 2013, p. 139) 

 Compreende-se, assim, que ocorre uma universalidade da sexualidade, mas de 

forma distinta, dependendo da classe social. Há, também, uma generalização do 

dispositivo de sexualidade a partir de uma origem burguesa, com consequências na 

classe dominada. 

 A diferenciação social passa a depender, então, do grau de repressão que se 

vivencia. No fim do século XIX, a burguesia distingue sua sexualidade daquela dos 

proletários, na tentativa de construir uma identidade sexual singular, específica, de 

proteção ao corpo. 

 A construção dessa identidade sexual de classe definirá e limitará a sexualidade, 

iniciando-se, assim, uma interdição geral. Surge, com a burguesia, o dispositivo da 

sexualidade que: 

Por um lado, vai justificar sua extensão autoritária e coercitiva, colocando o 

princípio de que toda sexualidade deve ser submetida à lei, ou melhor, que 

ela só é sexualidade por efeito da lei: não somente é preciso submeter a vossa 

sexualidade a lei, mas não tereis uma sexualidade a não ser por vos 

submeterdes a lei. (FOUCAULT, 2013, p. 140) 

 Entende-se, de certa forma, que essa repressão à sexualidade será diferenciada 

por classe. Entretanto, a diferenciação social não se dará pelas especificações sexuais 

dos corpos, mas pelo grau de repressão a que eles estão submetido. 

 As interdições são diferenciadas dependendo da classe. O discurso do fim do 

século XVIII, que se preocupava com o cuidado do corpo, da saúde, passará a ser contra 

a repressão da sexualidade, do sexo e dos desejos, pois, agora, essa repressão 

transforma-se em causa de graves patologias. 

 A psicanálise incumbe-se de fazer com que o sujeito sexual reprimido explicite 

seus desejos mais profundos, dando “fim”, desta forma, ao rigor do recalque. 

Assim, a psicanálise, como prática terapêutica reservada, desempenhava em 

relação a outros procedimentos, um papel diferenciador, num dispositivo de 

sexualidade agora generalizado. Os que tinham perdido o privilégio exclusivo 

de se preocupar com sua própria sexualidade têm, doravante, o privilégio de 

experimentar mais do que outros o que interdita, e possuir o método que 

permite eliminar o recalque. (FOUCAULT, 2013, p. 142) 

 Contudo, verifica-se que toda a “luta” contra a repressão sexual representa uma 

estratégia do próprio dispositivo de sexualidade. A psicanálise, no dispositivo de 
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sexualidade: “[...] é mecanismo de fixação da sexualidade sobre o sistema de aliança; 

coloca-se em posição adversa em relação à teoria da degenerescência; funciona como 

elemento diferenciador na tecnologia geral do sexo” (FOUCAULT, 2013, p. 142). 

 O incentivo à fala constante sobre as questões da sexualidade tem como objetivo 

restringir práticas sexuais e circunscrever os desejos na tentativa de produzir sujeitos e 

corpos docilizados, segundo as normas heterossexuais, burguesas e masculinas. 

1.1.2 Os dispositivos de poder perante a temática da sexualidade 

 

Para Foucault, historicamente existem duas formas de produzir a verdade sobre 

o sexo. A primeira pertenceria a sociedades como China, Japão, Índia, Roma e árabes-

muçulmanas. O prazer, nestas sociedades, era levado em consideração em relação a si, 

ao corpo-alma em questão. Tal saber, denominado ars erótica, deveria permanecer no 

âmbito do secreto, pois, segundo a tradição, caso demonstrado, perderia a eficácia e a 

virtude. 

Na arte erótica, as possibilidades de prazer são descobertas pelo próprio corpo, 

não por um paradigma de referência que dita o que é permitido ou proibido dentro da 

esfera sexual. O prazer é desenvolvido em relação a si mesmo, ocorrendo, assim, a 

construção de amplo conhecimento sobre o corpo e suas inúmeras possibilidades. 

A segunda estaria relacionada às sociedades ocidentais que desenvolveram, em 

contrapartida, uma ciência da sexualidade, baseada na confissão das práticas e desejos 

sexuais. Verifica-se que no período compreendido como Idade Média, o indivíduo é 

encorajado e obrigado, de certa forma, a confessar suas práticas afetivo-sexuais. 

Desde a Idade Média, pelo menos, as sociedades ocidentais colocaram a 

confissão entre os rituais mais importantes de que se espera a produção de 

verdade: a regulamentação do sacramento da penitência pelo Concilio de 

Latrão em 1215; o desenvolvimento das técnicas de confissão que vem em 

seguida; o recuo, na justiça criminal, dos processos acusatórios; o 

desaparecimento das provações de culpa (juramentos, duelos, julgamentos de 

Deus); e o desenvolvimento dos métodos de interrogatório e de inquérito; a 

importância cada vez maior ganha pela administração real na inculpação das 

infrações — e isso às expensas dos processos de transação privada — a 

instauração dos tribunais de Inquisição, tudo isso contribui para dar à 

confissão um papel central na ordem dos poderes civis e religiosos. 

(FOUCAULT, 2013, p. 67) 

A confissão, então, passa a ser no Ocidente uma das técnicas mais eficazes na 

produção da verdade. Ela gera efeitos em vários campos, como na justiça, medicina, 
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pedagogia, nas relações familiares, nas relações amorosas, entre outros, além de 

produzir efeitos nos sujeitos que a realizam. 

Mas, pouco a pouco, a partir do protestantismo, da contrarreforma, da 

pedagogia do século XVIII e da medicina do século XIX, perdeu sua situação 

ritual e exclusiva: difundiu-se; foi utilizada em toda uma série de relações: 

crianças e pais, alunos e pedagogos, doentes e psiquiatras, delinquentes e 

peritos. (FOUCAULT, 2013, p. 72) 

A confissão, portanto, transcende a prática da descrição do ato sexual, e 

pretende-se, com ela, registrar os pensamentos, as obsessões, as imagens, os desejos, as 

formas de como se obtém o prazer, com o intuito de analisá-lo sob a ótica da ciência 

sexual que postulará a forma saudável de comportar-se sexualmente. 

O ritual de confissão nos moldes científicos caracterizou-se pelo “fazer falar” 

que, de acordo com Foucault, é a combinação da confissão com o exame de um 

conjunto de sinais e de sintomas decifráveis pelo postulado de uma causalidade geral e 

difusa que atribui a um simples acontecimento na condução sexual a causa de vários 

distúrbios. Como, por exemplo, aos maus hábitos da criança às doenças que vão 

consumindo as forças do adulto, levando-o à desnutrição progressiva, à debilidade e à 

inanição, até causar-lhe a morte. 

A interpretação da confissão sobre o sexo caberia àquele que a escuta, único 

dono de fato da verdade. Coube a este a medicalização das práticas confessadas e a sua 

interpretação como patologias indispensáveis ao diagnóstico eficaz que tinha como fim 

a “cura”.  

Para Foucault (2013), o poder não é “uma certa potência de que alguns sejam 

dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 

determinada.” (p. 103) 

Com relação ao sexo, o poder como estratégia complexa apresenta-se de forma 

negativa através de práticas de rejeição, exclusão, recusa, ocultação e mascaramento; 

dita regras; delimita o que seria ilícito e lícito com relação à prática sexual.  

O poder sobre o sexo faz funcionar uma lei de proibição, censura do que não se 

encontra na esfera do lícito. Este poder encontrar-se-ia em todas as instituições e 

esferas, do Estado à família, e a face formal do poder se chamaria direto. 

 No entanto, faz-se frágil pensar o poder como representação jurídica. Verifica-

se, ainda hoje, o equívoco de se pensar o poder circunscrito a uma representação do 
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poder-lei, do poder-soberania, e é desta imagem que se faz imprescindível a 

ressignificação para compreender, de fato, a analítica do poder.  

Segundo o autor, para desconstruir a imagem que se tem do poder, dever-se-ia 

compreender que este acontece a partir de várias posições e em meio a relações 

desiguais e fluidas. Que as relações de poder são imanentes às relações econômicas, 

científicas, afetivo-sexuais. Que não há na relação de poder, na dualidade dominador- 

dominado, correlações de forças distintas que se constituem e atuam nos aparelhos de 

produção, nas famílias etc., e que servem de suporte aos efeitos que transitam no corpo 

social. 

As relações de poder são intencionais e não subjetivas, pois onde há poder há 

resistência, interlocutora irredutível deste. As correlações de força existem em função 

de uma multiplicidade de pontos de resistência que equivalem a adversários. Há 

resistência em toda relação de poder, distribuída de maneira irregular no tempo e no 

espaço, gerando, às vezes, indivíduos e grupos resistentes, porém, móveis e passageiros. 

Com relação ao sexo, o que se faz interessante analisar é: como o discurso sobre 

ele serve de suporte ao poder? Desta forma, é importante pensar o poder seguindo os 

passos subsequentes:  

 O conhecimento acerca da sexualidade não é desinteressado, mas existe a 

partir de exigências econômicas e ideológicas. 

 A dicotomia dominador-dominado e seus deslocamentos ao longo da 

história existem como forma de dominação e resistência à lógica 

econômica vigente. 

Desta forma, entende-se que as instituições sociais sofrem influência no que se 

refere à manutenção da lógica do controle sexual (família, escola, Estado). Os discursos 

sobre o sexo são múltiplos, fragmentados, são instrumentos e efeitos do poder, pontos 

de resistência e agentes favoráveis a ele. 

Trata-se, em suma, de orientar, para uma concepção do poder que substitua o 

privilégio da interdição pelo ponto de vista do objetivo, o privilégio da 

interdição pelo ponto de vista da eficácia tática, o privilégio da soberania pela 

análise de um campo múltiplo e móvel de correlações de forca, onde se 

produzem efeitos globais, mas nunca totalmente estáveis, de direito. O 

modelo estratégico, ao invés do modelo do direito. É isso, não por escolha 

especulativa ou preferência teórica; mas porque é efetivamente um dos traços 
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fundamentais das sociedades ocidentais o fato de as correlações de força, que 

por muito tempo tinham encontrado sua principal forma de expressão na 

guerra, em todas as formas de guerra, terem-se investido, pouco a pouco, na 

ordem do poder político. (FOUCAULT, 2013, p. 113) 

Segundo Foucault, a sexualidade caracteriza-se como: “Um ponto de passagem 

particularmente denso pelas relações de poder; entre homens e mulheres, entre jovens e 

velhos, entre pais e filhos, entre educadores e alunos, entre padres e leigos, entre 

administração e população” (FOUCAULT, 2013, p. 114). 

 Existe uma política sexual concernente ao gênero, ao sexo, à orientação sexual, à 

idade, à cor/raça, à classe social que serve para a manutenção do poder vigente. A partir 

do século XVIII, Foucault destaca quatro fenômenos que favorecem as ordens do saber 

e do poder sobre o sexo. 

 O primeiro seria a histerização do corpo da mulher — processo pelo qual o 

corpo feminino foi objeto de análise, atribuindo-se a ele uma patologia 

específica como o nervosismo, a histeria. 

 O segundo seria a pedagogização do sexo da criança — acredita-se, a partir 

deste fenômeno, que a criança traz em si uma atividade sexual indevida e natural 

que deve ser regulada pelas instituições sociais e responsáveis.  

 O terceiro estaria ligado à socialização das condutas de procriação — restrições 

à ação de reproduzir por meio de medidas sociais ou fiscais que 

responsabilizariam os pares. 

 O quarto seria a psiquiatrização do prazer perverso, acreditando-se que toda 

conduta sexual que foge à normatização heterossexual seria patológica, enfim, 

procurava-se uma intervenção médica para tais anomalias. 

 Entende-se que nesta sociedade toda relação de sexo deve ser substituída por um 

dispositivo de aliança: matrimônio, sistema de parentes, mecanismo de transmissão dos 

bens e dos nomes. 

 No entanto, as sociedades ocidentais modernas, a partir do século XVIII, 

substituíram o dispositivo de aliança pelo dispositivo de sexualidade, que funciona de 

acordo com técnicas fluidas e móveis. Para este dispositivo, o que importa são as 
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sensações corporais, a qualidade dos prazeres, a natureza das impressões. Ele liga-se à 

economia através do corpo que consome e produz variadas formas de prazer. 

 

1.1.3 O matrimônio 

 

Para Foucault, o casamento não é apenas uma forma matrimonial, mas um vínculo 

conjugal. A maneira de viver a dois é universal, na maioria das vezes em seu valor, e, 

singular, em suas dinâmicas de resistência e intensidade.  

 O casamento teria como finalidades, para a maioria dos autores que Foucault 

consultou para a compreensão do fenômeno, a procriação e o compartilhar da 

existência. No entanto, nem todos os pensadores, filósofos, o viam dessa forma.  

 Musonius, estoico da época imperial, não percebia o casamento tendo como fim 

a procriação. Alegava que, se fosse apenas para procriar, o sujeito poderia unir-se a uma 

progenitora com este intuito, e logo separar-se. Para o pensador, o essencial sobre 

vínculo conjugal era o companheirismo e a cumplicidade.  

 Se eles assim não fazem é porque o essencial está para eles na comunidade: 

 um companheirismo de vida em que se trocam cuidados recíprocos, em que 

 se rivaliza em atenção e benevolência um com o outro, e onde os dois 

 cônjuges podem ser comparados aos dois animais de uma equipagem que não     

 avançam se cada um olhar na própria direção. (FOUCAULT, 2013, p. 153) 

 A procriação seria uma consequência do companheirismo. O pensador 

acreditava que há naturalmente um desejo entre os sexos opostos que os levam à junção 

dos seus corpos e à união conjugal.  

 Hirócles, porém, pensava o casamento como fruto da natureza binária do 

homem. A natureza impulsiona o indivíduo a casar-se e relacionar-se socialmente. Para 

este pensador, o homem é ao mesmo tempo conjugal e plural; o ato de casar-se era tido 

como um dever. 

 Os epicuristas e os cínicos eram, a princípio, contra o casamento, e os estoicos, a 

favor. Casar ou não casar nem sempre foi objeto de reflexão. Suas vantagens e 

desvantagens também nem sempre foram questões de análise. 
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 Epicteto, outro pensador que refletiu sobre o casamento, argumentava que este é 

um dever universal para aquele indivíduo que pretende uma vida útil para os seus 

próximos, para ele e para a humanidade em geral. 

 Este filósofo defendia o casamento alegando que se os sujeitos se recusassem a 

casar, de onde viriam os cidadãos... Quem seria seus educadores... O casamento seria 

para ele uma obrigação social da qual ninguém deveria se furtar, tal como dos deveres 

políticos, religiosos e familiares. “Que o prazer seja subordinado a esses deveres como 

um ministro, uma serva, a fim de provocar nosso ardor, a fim de nos conter nos atos 

conformes à natureza” (FOUCAULT, 2013, p. 157). 

 Para Epicteto, seria natural casar-se. A razão deveria estar submetida a esse 

“instinto” natural. O casamento, entretanto, apresentava-se como exigência para todos, 

uma escolha de vida universal, convergente à natureza humana, útil à maioria. “O 

casamento liga o homem a si próprio enquanto ser natural e membro do gênero 

humano” (FOUCAULT, 2013, p. 157). 

 Segundo os epicuristas, diferente dos estoicos, ninguém era obrigado a se casar. 

A questão de casar-se sempre foi objeto de preocupação dos filósofos que tinham como 

fim os cuidados com a alma, o domínio de suas paixões e a tranquilidade de espírito, 

questões dificilmente conquistadas com o casamento, que, para eles, gerava agitação e 

perturbação. 

 O pensador Musonius, ao contrário dos epicuristas, via o casamento como algo 

compatível à prática filosófica. Ele acreditava que a vida conjugal e a vida do filósofo 

constituíam uma coisa única. 

Aquele que quiser ser filósofo, diz ele, deve casar-se. Ele o deve porque a 

função primeira da filosofia é de permitir viver conformando-se à natureza; 

ele toma por mestre e guia aquilo que convém ao ser humano em 

conformidade com a natureza. Mas ele o deve também mais do que ninguém; 

pois o papel do filósofo não é simplesmente o de viver segundo a razão; ele 

deve ser, para todos os outros, um exemplo dessa vida racional, e um mestre 

que a ela conduz. O filósofo não poderia ser inferior àqueles que ele deve 

aconselhar e guiar. Se ele se furtasse ao casamento, se mostraria inferior a 

todos aqueles que, obedecendo à razão e seguindo a natureza, praticam, por 

cuidado de si próprios e dos outros, a vida matrimonial. Esta, longe de ser 

incompatível com a filosofia, constitui para ela uma obrigação redobrada: em 

face de si mesmo, é o dever de dar à própria existência uma forma 

universalmente válida e, em face dos outros, a necessidade de oferecer-lhes 

um modelo de vida. (FOUCAULT, 2013, p. 158-9) 
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 O papel do filósofo para o autor seria o de viver conforme a natureza e acatar as 

suas demandas. Isto daria à existência uma forma universalmente válida e um exemplo 

de bem viver. 

 Epicteto, entretanto, era contra o casamento para os filósofos.  

Epicteto traça, aliás, um quadro familiar do casamento e de seus 

inconvenientes. Em sua verve banal ele está em conformidade com o que se 

tinha dito durante tanto tempo sobre os aborrecimentos do casamento, que 

perturbam a alma e desviam da reflexão; casado, fica-se amarrado pelos 

deveres privados: deve-se esquentar a água da marmita, levar os filhos à 

escola, prestar serviço ao sogro, arranjar para a mulher a La, o óleo, um 

grabato e uma taca. (FOUCAULT, 2013, p. 159) 

 Estes afazeres, para o autor, sobrecarregariam o filósofo e desfavoreceriam o 

encontro com ele mesmo. Este não deveria estabelecer vínculo com a esfera privada, 

pois estaria vinculado ao gênero humano. Sua família é a humanidade. O filósofo tinha 

compromisso com a família universal, não com uma família em particular, o que 

ocorreria caso viesse a se casar. 

 Segundo Epicteto, se todos os homens fossem sábios e conhecessem a 

“verdade”, o casamento não seria um empecilho ao “fazer” filosófico, pois os cônjuges, 

filhos, parentes também seriam filósofos e seres educados. 

 Os filósofos da época imperial não eram contra o matrimônio, almejavam apenas 

resignificar o vínculo normalmente estabelecido entre os cônjuges. 

 A arte de ser casado não é simplesmente, para os esposos, uma maneira 

 racional de agir, cada qual por seu lado, visando um fim que os dois parceiros 

 reconhecem e onde se reúnem; trata-se de uma maneira de viver como casal e 

 de ser apenas um; o casamento exige certo estilo de conduta em que cada 

 um dos cônjuges leva a própria vida como uma vida a dois, e em que, juntos, 

 eles formam uma existência comum. (FOUCAULT, 2013, p. 161) 

 O comportamento dos cônjuges não deveria ser um dever, mas uma aspiração 

própria do vínculo assumido entre esposos. Estes possuem papéis complementares e não 

devem se privar um do outro. Em um bom casamento, há a necessidade de um estar 

com o outro. 

 O filósofo Musonius, por exemplo, versava sobre a dificuldade de os cônjuges se 

separarem, o que caracterizava a amizade peculiar de um casal. 

[...] Nenhuma ausência, diz ele, é tão difícil de suportar como a do marido 

para a mulher e, para o marido, a da esposa; nenhuma presença possui tal 

poder para abrandar a tristeza, aumentar a alegria e remediar o infortúnio. A 
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presença do outro está no coração da vida de casamento. (FOUCAULT, 

2013, p. 162) 

 O bom casamento, para Musonius, estava na forma idêntica de ser racional, na 

atitude moral e na virtude. O casamento por amor seria uma unidade ética, e apenas os 

matrimônios constituem esta unidade.  

[...]. No vínculo conjugal que marca tão fortemente a vida de cada um, o 

cônjuge, enquanto parceiro privilegiado, deve ser tratado como um ser 

idêntico a si e como um elemento com o qual se forma uma unidade 

substancial. Tal é o paradoxo dessa temática do casamento na cultura de si, 

tal como foi desenvolvida por toda uma filosofia: nela, a mulher-esposa é 

valorizada como o outro por excelência; mas o marido deve reconhecê-la 

também como formando unidade com ele. (FOUCAULT, 2013, p. 165) 

Entende-se que há vários argumentos que justificam o vínculo conjugal como a 

necessidade de procriação, o compartilhar da existência, a cumplicidade e as afeições 

entre os sujeitos, porém a ponto central sobre o vínculo em pauta deveria deter-se em 

como tornar duas existências em uma só.  

O comportamento ético, fiel entre os cônjuges não deveria ser um dever, mas 

uma característica própria do vínculo assumido entre eles. 

 

1.1.4 A mulher e o vínculo conjugal 

 

 Na Idade Média, a abordagem do sexo, durante o ato de confessar-se, foi 

desfavorecida pela regulação de posições, frequência, gestos, estado da alma dos 

cônjuges. O adultério, por exemplo, era visto como consequência da incapacidade de se 

autogovernar. 

 Passa-se, assim, à conjugalização do sexo, que tem como objetivos: a procriação 

e a não prática do sexo extraconjugal. A noção de prazer sexual fora do casamento 

torna-se inconcebível. 

 A lembrança do que se é, ou seja, uma parte de Deus, e a consciência do vínculo 

com o outro devem servir de princípio permanente à iniciação sexual apenas depois do 

matrimônio. Relações e prazeres sexuais deveriam estar ligados à conjugalidade. 

 Para Epicteto, o adultério fragilizava o laço do homem com sua vizinhança, com 

seus amigos, com a humanidade, com sua cidade.  
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 Se, ao rejeitarmos essa fidelidade para a qual nascemos, construímos 

 armadilhas para a mulher de nosso vizinho, o que fazemos? Nada de 

 diferente do que destruir e suprimir, não é verdade? A quem? Ao homem 

 fiel, digno, religioso. E isso é tudo? E as relações de boa vizinhança, não as 

 suprimimos? E a amizade, e a cidade, também não as suprimimos? O 

 adultério causa dano ao próprio sujeito e aos outros homens enquanto seres 

 humanos. (FOUCAULT, 2013, p. 172) 

 Musonius, porém, não acreditava em simetria conjugal na ordem dos direitos e 

das relações e prazeres sexuais. Para ele, ainda parece legítimo e natural que o homem, 

na condução da família, possuísse mais direitos quando comparado à esposa. Caso 

fossem permitidas ao homem relações extraconjugais, e à mulher não, esta demonstraria 

mais habilidade no quesito autogovernar-se, supondo assim que fosse mais capaz que o 

homem de conduzir a casa, a família. 

Se a mulher conseguisse dominar seus desejos e o homem não, a função de 

dirigir a casa não deveria ser dele, assim como o vínculo conjugal — sistema que 

equilibra as obrigações, a direção no uso dos prazeres. O casamento, desta forma, era 

percebido como uma lei de dupla interdição. 

 Alguns pensadores analisam de forma menos rígida a instituição casamento.  

 Para que o homem seja, de fato, aquele que prevalece, é preciso que ele 

 renuncie a fazer aquilo que se interdita a mulher. Nessa arte estoica do 

 casamento, para a qual Musonius propôs um modelo tão estrito, requer-se 

 uma forma de fidelidade: ela obriga do mesmo modo o homem e a mulher. 

 (FOUCAULT, 2013, p. 173) 

 No texto Economia do pseudo, Aristóteles recomenda aos esposos proceder de 

forma honesta entre eles. A infidelidade, segundo o texto, deve ser perdoada ou 

resolvida no interior do vínculo do casamento e não no âmbito dos direitos e 

prerrogativas. 

 Plutarco, por exemplo, aconselha as esposas a serem tolerantes com os prazeres 

extraconjugais de seus maridos, a “fecharem” os olhos para tais práticas. Segundo ele, a 

esposa deveria pensar que o esposo quando procura prazeres com “outras” está agindo 

de forma respeitosa com ela. Ele estaria preservando-a dos excessos e equívocos. 

 O casamento como vínculo de afeição, respeito e contrato jurídico, embora exija 

uma fidelidade simétrica entre o casal, também será palco de negociações com relação à 

afeição do marido para com a mulher, e a prudência desta perante ele. 
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 O casamento pensado como monopólio do prazer abre reflexões para a análise 

de tal prazer. De acordo com Plutarco, o marido deveria ter sempre em mente que não 

se pode ter a esposa como se fosse amante. Para o pensador, “comportar-se muito 

ardentemente com a própria mulher é tratá-la como adúltera” (FOUCAULT, 2013, p. 

178). 

 A tradição cristã retomará este posicionamento de Plutarco. Lembrando-se de 

que para ele o casamento deveria ter como objetivo atrelar duas almas, procriar para 

benefício da cidade. 

 Ao refletir sobre a instituição social casamento, inúmeras questões surgem a 

partir da leitura destes pensadores. Algumas delas são:  

 Como deve se conduzir os cônjuges ante a prática dos prazeres...  

 Como a estrutura matrimonial irá realizar a regulação dos prazeres...  

 É ela o único espaço de prazer legítimo... 

 Aristóteles, no seu terceiro livro sobre economia, indica a forma como o marido 

e a esposa deveriam se conduzir como cônjuges. “... muita moderação e respeito; 

prescreve-lhe falar com ela na língua de um homem de boa educação que só se permite 

ações legítimas e honrosas; ele o aconselha a tratar sua esposa com reserva e 

delicadeza” (FOUCAULT, 2013p. 179). 

 Para Musonius, as duas grandes finalidades do casamento seriam: a procriação e 

a ordenação de uma vida comum e plenamente compartilhada. 

 [...] as relações sexuais só poderiam ocorrer legitimamente se tivessem 

 essa procriação como objetivo; quanto aquelas que só têm como 

 finalidade o prazer, elas são injustas e contrárias à lei mesmo quando 

 ocorrem no casamento. (FOUCAULT, 2013, p. 179-80) 

 A segunda finalidade do casamento, que seria a ordenação de uma vida comum e 

plenamente compartilhada, também encontra convergência com as ideias de Plutarco. 

Ao diferenciar a mulher casada das outras, ele alega que aquilo que a distingue é “o que 

a liga exclusivamente a seu marido, e que a destina particularmente a ele: sua constância 

e sua afeição” (FOUCAULT, 2013, p. 181). 



43 
 

 O pudor caracterizaria, desta forma, a exclusividade da ligação entre os esposos. 

O pensador Plutarco oferecia conselhos às esposas que reafirmavam ideais machistas. 

Esses conselhos, mais tarde, foram bem acolhidos pela pastoral cristã. 

 [...] uma boa esposa não deve, por si mesma, tomar a iniciativa em relação a 

 seu marido; mas também não deve se mostrar aborrecida com as iniciativas 

 do marido; a primeira atitude teria algo de atrevido que lembra a cortesã, mas 

 na segunda haveria uma arrogância inamistosa. (FOUCAULT, 2013, p. 181) 

 Esboça-se, com isto, uma forma de proceder por parte da esposa com seu 

marido. Outros conselhos com relação à primeira prática sexual depois do matrimônio 

também foram ofertados.  

 Para Plutarco, “um prazer físico demasiado vivo, experimentado no início do 

casamento, pode expor a afeição ao desaparecimento quando esse prazer terminar; é 

melhor que o amor deva sua vitalidade ao caráter dos esposos e à disposição de seu 

espírito.” (FOUCAULT, 2013, p. 182) 

 Assim, sugere-se uma codificação das relações morais entre cônjuges. 

Recomenda-se reserva para a esposa e, consequentemente, comunicação entre ambos 

por meio da afetividade, não do prazer. 

 Percebe-se, assim, que os objetivos dos conselhos de Plutarco visavam 

monopolizar, por meio do casamento, as relações sexuais, e fazer com que os cônjuges 

estivessem na contramão da economia do prazer pelo prazer, e que o sexo fosse 

realizado apenas para a procriação. 

 Platão também pensa o casamento como meio de produzir sujeitos para a 

proteção da cidade. Para o cristianismo, por exemplo, só o casamento legitima a prática 

sexual. Acreditava-se que ao circunscrever o prazer ao casamento os cônjuges 

demonstravam domínio de si, autocontrole. 

1.2 ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 

COMO FENÔMENO SOCIAL 

 

1.2.1 Aspectos históricos sobre a homossexualidade segundo Foucault 

 

Ao analisar o fenômeno social homossexualidade à luz das teorizações de Foucault, 

alguns conceitos, de antemão, precisam ser destacados. São eles: sujeito, poder, 
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disciplina, controle, desejo, prazer, corpo e moral, embora, neste texto, sejam apenas 

citados, necessitando, seguramente, de outro momento para discuti-los em suas 

densidades.  

A abordagem da homossexualidade como fato social, percebido pela maioria das 

sociedades como um fenômeno antinatural, ganha, em Foucault, grandes contribuições. 

O autor, em alguns de seus textos, ao refletir sobre as práticas sociais que constituem as 

instituições sociais como a escola e a família, por exemplo, aponta para o fato de essas 

práticas favorecerem a disciplina e o controle dos corpos, dos desejos e dos prazeres por 

meio do ensino dos “saberes” proferidos pelos discursos utilizados, na maioria das 

vezes, para a manutenção do poder vigente.  

Foucault acreditava que a escola, quase sempre, realiza a “docilização” dos 

corpos através de práticas disciplinares e de vigilância, almejando, com isso, o controle 

da sexualidade, dos desejos. Para o autor, a questão da sexualidade, em especial, sofre 

duplo controle, pois além de tratar da busca pelo prazer realizado por um corpo, no 

singular, trata também do corpo que procria, ou seja, que se torna múltiplo.  

A homossexualidade, por sua vez, apesar de se remeter a corpos que, 

aparentemente, não procriarão “naturalmente”, explicita uma forma de subjetivação não 

autorizada pela maioria das culturas, e, mais que isso, percebida como antinatural. 

Porém, como destacou o autor, nem sempre a homossexualidade foi pensada como uma 

orientação sexual marginal.  

1.2.2 Contribuições de Foucault para a compreensão da homossexualidade  

 

Segundo Foucault, para os gregos, o amor por alguém do mesmo sexo e, 

consequentemente, a prática homossexual não eram pensados em oposição ao amor e à 

prática heterossexual. O amor, desta forma, era percebido como único, e o desejo 

inclinava-se àquele que exibia formas estéticas mais belas, independente do sexo 

biológico. O fato de interessar-se sexual e afetivamente por alguém do mesmo sexo não 

era um ponto moralmente problematizado, como nos dias atuais. A questão que 

assolava os gregos não estava ligada ao fato de indivíduos do mesmo sexo se 

relacionarem de modo afetivo e/ou sexualmente, mas sim ao controle dos impulsos 

sexuais e afetivos, ao controle de si mesmo perante o objeto de desejo.  
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Os gregos não opunham, como duas escolhas excludentes, como dois tipos de 

comportamento radicalmente diferentes, o amor ao seu próprio sexo ao amor 

pelo sexo oposto. As linhas de demarcação não seguiam tal fronteira. A 

oposição entre um homem temperante e senhor de si e aquele que se entregava 

aos prazeres era, do ponto de vista da moral, muito mais importante do que 

aquilo que distinguia, entre elas, as categorias de prazer as quais era possível 

consagrar-se mais livremente. Ter costumes frouxos consistia em não saber 

resistir nem as mulheres nem aos rapazes, sem que este último caso fosse mais 

grave do que o outro. (FOUCAULT, 2012, p. 237) 

A bissexualidade, inclusive, era percebida como uma experiência temporária, 

como uma forma de desejar, de relacionar-se, que poderia ocorrer por um corpo do 

mesmo sexo ou por um corpo do sexo oposto, dependendo, exclusivamente, da beleza 

expressa pelo corpo em questão.  

[...] convém observar que eles não reconheciam nela (bissexualidade) duas 

espécies de “desejos”, “duas pulsões”, diferentes ou concorrentes, 

compartilhando o coração dos homens ou seus apetites. Podemos falar de sua 

“bissexualidade” ao pensarmos na livre escolha que eles se davam entre os dois 

sexos, mas essa possibilidade não era referida por eles a uma estrutura dupla, 

ambivalente e “bissexual” do desejo. A seus olhos, o que fazia com que se 

pudesse desejar um homem ou uma mulher era unicamente o apetite que a 

natureza tinha implantando no coração do homem para aqueles que são 

“belos”, qualquer que seja o seu sexo. (FOUCAULT, 2012, p. 238) 

A grande questão que se coloca após analisar que para os gregos o amor entre os 

“iguais” não era compreendido em oposição ao amor entre indivíduos do sexo oposto e, 

mais que isso, que não havia impedimentos de ordem moral na relação homossexual é 

saber o que traz inquietude a respeito da relação homossexual, inclusive no século IV 

a.C., por parte de alguns, tornando-se um “problema” para a maioria das sociedades?  

Com relação a alguns relatos de Platão, Foucault afirmou existirem indícios das 

supostas causas que problematizaram a relação homossexual. Um ponto evidente é o 

fato de o amor homossexual ter sido visto como livre, ou seja, de a conduta entre os 

amantes não se estabelecer a partir da instituição social — o casamento.  

Sabe-se que, entre os casados, a conduta fiel da mulher, em sua maioria, era 

condição irredutível para a manutenção e a boa relação de grande parte dos casamentos. 

Já na relação entre os homossexuais, a conduta dos envolvidos dependia da consciência 

individual, pois não havia um dispositivo de controle, como o casamento, por exemplo, 

para regular esta forma de união. 

Outra questão apontada por Foucault, a partir de relatos platônicos, sobre um 

possível “problema” da relação entre indivíduos do mesmo sexo, era a não diferença de 
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idade e de status social e cultural entre eles. Tais diferenças eram percebidas como 

válidas nas relações homossexuais, e algo que fugisse a elas era ironicamente criticado. 

[...] as relações que podem se estabelecer entre um homem mais velho que 

terminou a sua formação — e que se supõe desempenhar o papel social, moral 

e sexualmente ativo — e o mais jovem, que não atingiu seu status e que tem 

necessidade de ajuda, de conselhos e de apoio. Essa diferença no cerne da 

relação era, em suma, o que a tornava válida e pensável. Por causa dela 

valorizava-se essa relação, por causa dela essa relação era questionada; e lá 

onde ela não era manifestada procurava-se encontrá-la. (FOUCAULT, 2012, p. 

246) 

No entanto, uma relação entre dois indivíduos do mesmo sexo que 

descaracterizasse este modelo, ou seja, que não explicitasse, através das diferenças de 

idade e de status, o polo ativo e o polo passivo da relação, também era razão de crítica. 

Sem dúvida, pelas razões que veremos — e que dizem respeito à polaridade 

considerada necessária entre a atividade e a passividade —, a relação entre dois 

homens feitos será mais facilmente objeto de crítica ou de ironia: é porque a 

suspeita de uma passividade, sempre malvista, é particularmente mais grave 

quando se trata de adulto. (FOUCAULT, 2012, p. 245) 

Além da importância de existirem as diferenças de idade e de status em uma 

relação entre indivíduos do mesmo sexo, para que ela não fosse malvista, os envolvidos 

precisavam realizar um jogo de sedução socialmente estabelecido, como dizia Foucault, 

uma prática de corte. 

[...] essas práticas definem o comportamento mútuo e as respectivas estratégias 

que os dois parceiros devem observar para dar às suas relações uma forma 

“bela”, estética e moralmente válida. Elas fixam o papel do erasta e do 

erômeno. O primeiro tem a posição da iniciativa, ele persegue, o que lhe dá 

direitos e obrigações: ele tem que mostrar seu ardor, e também tem que 

moderá-lo; ele dá presentes, presta serviços; tem funções a exercer com relação 

ao amado; e tudo isso o habilita a esperar a justa recompensa; o outro, o que é 

amado e cortejado, deve evitar aceitar demasiadas honras diferentes, conceder 

seus favores às cegas e por interesse, sem pôr à prova o valor de seu parceiro; 

também deve manifestar reconhecimento pelo que o amante fez por ele. 

(FOUCAULT, 2012, p. 247) 

Apesar da prática de corte, algo que se assemelhava ao processo de sedução, 

realizada por indivíduos do sexo oposto, quando ocorria interesse estético e/ou 

espiritual, poderiam, após a conquista, iniciar um namoro e posteriormente um 

casamento.  

Tal percurso (corte/sedução, namoro, casamento), por completo, não acontecia 

da mesma forma com os sujeitos que se interessavam pelo mesmo sexo. O casamento 

delimitava o espaço de cada um dos esposos. Percebia-se, com predominância, que a 

mulher casada se situava, na maioria das vezes, no espaço doméstico, enquanto o 
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homem circulava pelos espaços públicos. Entre os sujeitos do mesmo sexo essa lógica 

espacial não se aplicava. 

[...] o lugar dos dois cônjuges era cuidadosamente distinguido (o exterior para 

o marido, o interior para a esposa, as dependências dos homens de um lado, as 

das mulheres de outro). Com o rapaz, o jogo se desenrola em um espaço muito 

diferente: espaço comum, pelo menos a partir do momento em que a criança 

atinge certa idade — espaço da rua e dos lugares de reunião com alguns pontos 

estratégicos importantes (como o ginásio); mas espaço onde cada um se 

desloca livremente. (FOUCAULT, 2012, p. 248-9) 

A ética dos prazeres sexuais é outro ponto de divergência entre os casais hétero e 

homossexuais. No caso do casamento entre indivíduos do sexo oposto, percebia-se a 

hegemonia do homem, em sua maioria, no tocante à administração do prazer, do 

patrimônio, da casa. Já na relação entre os “iguais”, essa ética seguia estratégia 

específica, levando em consideração a liberdade do outro, sua possibilidade de recusa e 

aceitação. 

A fugacidade da beleza e da idade na relação homossexual era um ponto de 

suma inquietação entre os amantes e de precariedade sobre esta maneira de relacionar-

se. A idade avançada e a perda da beleza física e, consequentemente, de uma forma de 

amor entre esses sujeitos deveriam, segundo os gregos, gerar entre eles o sentimento da 

amizade, conduta que seria percebida como nobre e satisfatória moralmente. 

[...] o temor, o duplo temor, expresso tão frequentemente no amante, de ver o 

amado perder a sua graça e, no amado, de ver os namorados se afastarem. E a 

questão que é colocada então é aquela da conversão possível, moralmente 

necessária e socialmente útil, do vínculo de amor (destinado a desaparecer) em 

uma relação de amizade, de philia. Esta se distingue da relação de amor da qual 

é possível e desejável que ela surja; ela é duradora e não tem outro termo que o 

da própria vida, e ela apaga as dissimetrias que estavam implicadas na relação 

erótica entre o homem e o adolescente. (FOUCAULT, 2012, p. 252) 

Segundo os gregos, o Eros (o amor) existia tanto na relação homo como na 

relação heterossexual, porém, a conduta sexual entre os casados estava prescrita pelo 

casamento, fato que não ocorria entre os amantes do mesmo sexo. Esses precisavam 

buscar o princípio de regulação das suas condutas na própria relação de afeição 

estabelecida com o outro. Com isto, surgiu a problematização sobre como deveria ser a 

forma de amar entre esses sujeitos e como deveriam ser suas condutas no cuidado de si 

e do outro para a manutenção da relação. 

 Desde os socráticos ocorrem discussões filosóficas sobre o amor entre os 

“iguais”; alguns discursavam a favor, outros, desqualificavam-no. Pretende-se, a seguir, 
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explicitar alguns argumentos sobre o tema, segundo a perspectiva de diferentes filósofos 

do século IV a. C. 

Os argumentos favoráveis à união entre indivíduos do sexo oposto 

direcionavam-se, em sua maioria, pelo viés do “natural”. A união entre indivíduos do 

sexo oposto era pensada como naturalmente “adequada”. A exemplo dos animais, 

geraria a descendência e consagraria a única forma de amor pleno, através do 

matrimônio, ao contrário da relação homossexual. 

Em suma, o amor pelos rapazes é situado, alternadamente, sobre os três eixos 

da natureza: como ordem geral do mundo, como estado primitivo da 

humanidade e como conduta racionalmente ajustada a seus fins; ele perturba o 

ordenamento do mundo, ocasiona condutas de violência e de embuste e, 

finalmente, ele é nefasto para os objetivos do ser humano. Cosmológica, 

“política” e moralmente, esse tipo de relações transgride a natureza. 

(FOUCAULT, 2013, p. 213) 

Conforme mencionou Foucault em seu livro História da sexualidade III. O 

cuidado de si, os diálogos estabelecidos por Platão e seus contemporâneos já denotavam 

a fragilidade e a percepção, algumas vezes desfiguradas, sobre o amor entre pessoas do 

mesmo sexo. Acreditava-se que este, por exemplo, apoiava-se apenas na beleza física, 

na fugacidade do corpo juvenil. “Até o limiar da velhice, uma mulher guarda seus 

encantos — quando menos, baseando-os em sua longa experiência. O rapaz, por sua 

vez, só é agradável por um momento” (FOUCAULT, 2013, p. 216).  

Segundo Cáricles, um filósofo contemporâneo de Sócrates, não havia na relação 

homossexual a reciprocidade que ocorria na relação heterossexual, pois a primeira não 

era “natural”, não tinha como fim a procriação, a vida comum. 

Na relação sexual com uma mulher, afirma, “há uma troca igual de gozo”; e os 

dois parceiros se separam após terem se dado, um ao outro, a mesma 

quantidade de prazer. A esse fato da natureza corresponde um princípio de 

conduta: não é obter para si todo o prazer, mas sim compartilhá-lo, fornecendo 

ao outro tanto quanto se experimenta. Certamente, essa reciprocidade do prazer 

é um tema já muito conhecido que a literatura amorosa ou erótica 

frequentemente utilizou. [...] A reciprocidade do prazer numa troca em que se 

atenta para o gozo do outro, velando por uma igualdade tão rigorosa quanto 

possível entre os dois parceiros, inscreve na prática sexual uma ética que 

prolonga a da vida comum. (FOUCAULT, 2013, p. 220) 

Para este filósofo, a homossexualidade não atingia o amor pleno, pois este 

encontrava-se apenas na consagração do casamento, “instituição legítima da fidelidade”, 

sem contar o fato de não favorecer a prática da procriação. 
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[...] essa corrente única do amor, que pode encontrar no casamento sua 

realização perfeita, não poderia tomar lugar, pelo menos em sua forma 

completa, na relação com os rapazes. (FOUCAULT, 2013, p. 204). 

A relação homossexual, além de não atingir o verdadeiro amor, de ser percebida 

como um simulacro da relação heterossexual, desfavorecia, segundo os filósofos que 

versavam contra o amor entre os iguais, a vida social e a forma de existência 

considerada humana e racional que se dava pelo vínculo matrimonial. 

A naturalidade do casamento, embora fosse contestada por algumas escolas 

filosóficas, e nos cínicos em particular, tinha sido habitualmente fundamentada 

sobre uma série de razões: o encontro indispensável do macho e da fêmea para 

a procriação; a necessidade de prolongar essa conjunção numa ligação estável 

para assegurar a educação da progenitora; o conjunto das ajudas, comodidades 

e prazeres que a vida a dois, com seus serviços e suas obrigações, pode 

proporcionar; e, finalmente, a formação da família como o elemento de base 

para a cidade. Quanto à primeira dessas funções, a união entre o homem e a 

mulher implicava um princípio que é comum a todos os animais; e quanto às 

outras, ela marcava as formas de uma existência que era em geral considerada 

como propriamente humana e racional. (FOUCAULT, 2013, p. 153) 

Porém, nem todos os filósofos testemunharam contra o amor homossexual, 

alguns fizeram sua defesa. Calicrátidas, por exemplo, outro filósofo do século IV a.C., 

alegava que os laços entre sujeitos do mesmo sexo se davam pelo amor, pela atração, 

pelo desejo de interação sem qualquer justificativa “natural” de que os corpos deveriam 

se unir para a procriação e, dessa forma, para a imortalidade da raça humana.  

Cáricles via, nas relações entre homem e mulher, uma natureza hábil que 

estabelece séries através do tempo para contornar a morte. Calicrátidas, no 

amor pelos rapazes, reconhece a força do vínculo que, ao ligar e combinar 

triunfa sobre o caos. (FOUCAULT, 2013, p. 214) 

O amor pelos iguais também é defendido pelo argumento de que a filosofia, 

como ciência, queria conhecer mais, logo, as interações entre sujeitos do mesmo sexo 

proporcionariam novos saberes, novas sensações e sentimentos não experimentados até 

então na relação heterossexual. 

Quando, ao separar-se das artes particulares, a filosofia começou a interrogar-

se sobre todas as coisas, ela encontrou, a fim de transmitir a sabedoria que ela 

proporciona, o amor pelos rapazes — que é também o amor pelas belas almas, 

suscetíveis de virtude. (FOUCAULT, 2013, p. 214) 

Calicrátidas, além de não concordar com a ideia de que somente no amor 

heterossexual havia reciprocidade, no sentido de que o prazer ocorria 

concomitantemente entre os amantes, também defendia ser a beleza feminina pura 

aparência, puro engano, pois na verdade a mulher precisava usar de muitas artimanhas 
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como maquiagem, joias, enfeites etc. para se fazer atraente aos olhos de um sujeito do 

sexo oposto. 

Basta olhar de perto, as mulheres são “feias”, intrínsecas, “verdadeiramente” 

(althos): seu corpo é “sem graça” e seu rosto ingrato como o dos macacos. Para 

mascarar essa realidade, é-lhes necessário um grande esforço: maquiagem, 

vestes, penteado, joias, enfeites; elas se dão, para os espectadores, uma beleza 

de aparência que um olhar atento é suficiente para dissipar. (FOUCAULT, 

2013, p. 219) 

Ao mencionar que a beleza da mulher era enganosa, colocou-se em dúvida a 

reciprocidade do prazer na relação heterossexual, pois, segundo o filósofo, se a mulher 

ludibriava a respeito de sua aparência, poderia também fingir a sensação de prazer, 

diferente do que ocorria, segundo Calicrátidas, na relação homossexual masculina. 

A beleza dos rapazes não é impregnada dos perfumes da mirra nem de odores 

enganosos e artificiais; e o suor dos rapazes cheira melhor do que toda a caixa 

de unguentos de uma mulher. Às seduções enganosas da toalete feminina, 

Calicrátidas opõe o quadro do rapaz que não se preocupa com nenhuma 

afetação: cedo, de manhã, ele salta da cama, lava-se com água pura; não 

necessita de espelho nem usa pente; joga sua clâmide sobre os ombros; 

apressa-se em ir à escola; e, na palestra, ele se exerce com vigor, sua, toma um 

banho rápido; e depois de ter ouvido as lições de sabedoria que lhe são dadas 

ele rapidamente adormece sob o efeito das boas fadigas do dia. (FOUCAULT, 

2013, p. 221) 

A fugacidade e fragilidade do amor entre indivíduos do mesmo sexo, para 

Calicrátidas, era um engano, pois, após o ser em aprendizagem tornar-se adulto, 

retribuiria o amor que recebeu de seu mestre, de forma tão simétrica que se 

assemelharia a uma imagem refletida no espelho. Nessa relação, agora entre adultos, 

iguais, o companheirismo, a amizade e a virtude reinariam. 

A restituição, pelo amado, da afeição que recebera, sempre fizera parte da ética 

pederástica, quer seja sob a forma de ajuda na infelicidade, de cuidados durante 

a velhice, de companheirismo no decorrer da vida, ou de sacrifício imprevisto. 

(FOUCAULT, 2013, p. 222) 

 

1.2.3 Homossexualidade no Brasil 

 

 Segundo Mott (2009), a homossexualidade já existia no Brasil muito antes da 

colonização. Os índios que habitavam a terra santa, os tupinambás, tinham em sua vida 

coletiva mulheres denominadas pela tribo como “tibira”, por serem sáficas e 

desempenharem as tarefas socialmente atribuídas aos homens.  
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O padrão de sociedade heteronormativa e patriarcal não é oriundo das 

sociedades indígenas anteriores à colonização. Esta forma de viver em sociedade nada 

mais era e é do que uma imposição dos europeus que passaram a habitar o Novo Mundo 

a partir do século XVI. As sociedades existentes até então no país não tratavam de 

maneira pejorativa a questão da homossexualidade, dos casais homossexuais e das 

famílias homoparentais. Os pares de mulheres homossexuais nas sociedades tupinambás 

viviam como um casal “normal”, aptos a serem percebidos como uma família e terem 

filhos. 

 No Brasil, os inquisidores puderam encontrar muitas mulheres homossexuais, 

oriundas ou não de sociedades indígenas. O estado da Bahia, por exemplo, abrigava um 

considerável número de lésbicas. 

A primeira a se confessar perante o Visitador foi Paula de Sequeira, aos 20 de 

agosto de 1591. Nascida em Lisboa, tinha então 40 anos. Disse que há dois 

anos vinha recebendo cartas de amor de uma viúva chamada Felipa de Souza, 

com a qual trocara alguns abraços e beijos, chegando a ter “ajuntamento 

carnal uma com a outra, por diante, ajuntando seus vasos naturais (vaginas), 

tendo deleitação”. Acrescentou um detalhe, certamente mediante pergunta do 

Inquisitor: “Usava ela, confessante, sempre de modo como se ela fora 

homem, pondo-se em cima”. E que antes de ir para sua casa, lhe contou a dita 

Felipa de Souza que tinha pecado no dito modo com Paula Antunes, Maia de 

Peralto e com outras muitas mulheres e moças, altas e baixas, e também 

dentro de um mosteiro. E que em Salvador havia muita murmuração da muita 

conversação que a dita Felipa tinha com a dita Paula Antunes. Embora 

culpada, mais acusou do que se inculpou. (MOTT, 1987, p. 26) 

As primeiras relações homossexuais, relatadas no país, entre as mulheres, 

caracterizavam-se pelo traço marcadamente genital. No Brasil, não apenas na Bahia, 

houve casos de relações homossexuais entre mulheres. 

... em Pernambuco algumas mulheres foram incriminadas por praticarem o 

“abominável pecado da sodomia”. Entre elas, outra mameluca, Maria 

Lucena, que foi vista duas vezes deitada sobre as índias Vitória e Margarida, 

escravas numa fazendo de Olinda, fazendo movimentos típicos das safistas. 

Logo que se perceberam descobertas por uma indiscreta “voyeurista”, diz o 

documento, “rogaram que se calasse”. Incorrigível, outra vez Maria Lucena 

foi denunciada, agora por uma índia sertaneja, Mônica, que disse viver entre 

os brancos desde que aos quatro anos de idade foi pilhada em sua aldeia. 

Disse mais, que a mameluca era infamada de “dormir carnalmente com as 

negras da casa” e que ela própria, numa noite, foi espiá-la, encontrando 

Maria Lucena com Margarida “no chão, uma sobre a outra, fazendo 

movimentos e sinais como faz um homem com mulher, conhecendo ela 

denunciante bem-estarem ambas tendo ajuntamento carnal”. Sua reação foi 

típica de uma cristã intolerante: “não podendo sofrer aquela torpeza, cuspiu 

nelas, dizendo-lhes que não faziam aquilo por falta de homens”. E pela 

manhã lhe rogou Lucena que se calasse. (MOTT, 1987, p. 28) 
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Comparando-se a atuação do Santo Ofício na Europa com a que aconteceu no 

Brasil, verifica-se que as penas impostas às mulheres homossexuais brasileiras foram 

ínfimas em relação às atribuídas às lésbicas europeias. Muitas foram queimadas junto ao 

processo que as inculpava, perdendo-se assim o registro de execução.  

Sobre o fim da punição das sáficas, pelo Santo Ofício, Mott menciona: 

... 1646 representa uma data capital na história do mundo luso-brasileiro, pois 

neste ano, aos 22 de março, o Conselho-Geral da Inquisição de Lisboa 

decidiu que “o Santo Ofício” não devia tomar conhecimento dos atos 

sodomíticos entre mulheres. Tal deliberação foi tomada após um século de 

existência do terrível Tribunal, numa quadra em que os Inquisidores 

perseguiram cruelmente os homossexuais masculinos, levando à fogueira 

uma dezena de “fanchonos” só no ano de 1644. Assim sendo, somos forçados 

a concluir que em Portugal a homossexualidade feminina sempre gozou de 

muito maior clemência e tolerância do que a homossexualidade masculina: 

antes de 1646 raríssimos são os processos de mulheres-sodomitas existentes 

na Torre do Tombo, não havendo registro de nenhuma lésbica lusitana que 

tenha sido queimada pelos tribunais religiosos. A partir de 1646 a Inquisição 

deixa de perseguir o tribadismo, apesar de manter a pena de morte aos 

homossexuais masculinos e o degredo às raras mulheres convencidas na 

prática da cópula anal heterossexual. (MOTT, 1987, p. 31) 

O fim da punição à lesbianidade favoreceu a liberdade e, de certa forma, a 

autonomia da mulher no que tange aos seus sentimentos. No entanto, esta mesma 

“alforria” fez com que os dados sobre o amor sáfico e os relacionamentos homossexuais 

femininos ocorridos ao longo da História se perdessem.  

Além das indígenas lésbicas mencionadas anteriormente, e de algumas 

estrangeiras que moravam no Brasil, há na história da lesbianidade do país vários casos 

de freiras safistas. Um exemplo bem descrito do que foi mencionado é:  

... no recolhimento de Macaúbas, nas Minas Gerais, na visita 

episcopal de 1733-34, denunciava-se que foram encontradas até 

quatro freirinhas dormindo na mesma cela, algumas dormindo juntas 

com outras na mesma cama. (MOTT, 1987, p. 32) 

A questão da lesbianidade do ponto de vista sócio-histórico sempre suscitou 

muitas questões. Entre elas: 

● quantas mulheres não foram violentadas na sua identificação homossexual 

por familiares, médicos, educadores, entre outros, ao longo da História? 

● quantas mulheres autodenominadas lésbicas foram obrigadas, pela família 

de origem ou por controle social, a constituírem laços de matrimônio 

heterossexual, impedindo-as de assumirem sua orientação sexual? 
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Sendo o casamento uma instituição crucial no funcionamento de nossa 

sociedade, desde priscas eras e nas díspares culturas, tanto os sodomitas 

quanto as fanchonas eram irremediavelmente compelidos ao matrimônio 

heterossexual, dada a invisibilidade da situação do celibatário, sobretudo da 

celibatária, em sociedades organizadas por rígida divisão sexual do trabalho. 

As mulheres precisavam de um homem para sustentá-las e protegê-las; os 

homens precisavam das mulheres para lhes darem herdeiros legítimos, cuidar 

de sua alimentação e vestuário. Hoje em dia, com os enlatados, máquinas de 

lavar roupa, profissionalização da mulher e igualdade de direitos, o 

casamento é muito menos imprescindível que na época de nossos avós. Não 

obstante, muitos homossexuais de ambos os gêneros ainda se casam, seja por 

pressões familiares e sociais, temor do estigma de ficar solteirão ou titia, ou, 

como salientava o dr. Dourado, optam pelo “casamento disfarce”, uma 

espécie de álibi ou camuflagem da prática homossexual clandestina. (MOTT, 

1987, p. 60-1) 

 É possível, no entanto, já no contexto das décadas finais do século XX, 

visualizar outros formatos socioculturais sobre o matrimônio; família; e atribuições 

sociais de gênero. Um grande número de mulheres opta, ou é levado pela situação 

socioeconômica na qual se encontra, por trabalhar fora do ambiente doméstico, 

mulheres que passam a prover o sustento econômico e emocional dos filhos sem 

qualquer ajuda do pai biológico, ou de qualquer outro indivíduo do sexo masculino. 

Famílias constituídas por casais de homossexuais femininas são cada vez mais 

frequentes na sociedade hoje, mas ainda suscetíveis às várias formas de expressões da 

violência de gênero. 

Enquanto aqui no Brasil a oposição religiosa e as posições machistas, sexistas 

e homofóbicas dos parlamentares têm sido as principais responsáveis pelos 

entraves à aprovação da PCR (Parceria Civil Registrada), quase vinte países 

já aprovaram leis que asseguram amparo a uniões civis entre homossexuais, e 

Holanda (1/4/2001), Espanha (29/6/2005), Bélgica (30/1/2003) e Canadá 

(28/6/2005) reconhecem a possibilidade de casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo, com plenos direitos parentais no caso dos dois primeiros países 

mencionados. De país na ponta das lutas sociais contemporâneas, o Brasil 

junta-se aos países fundamentalistas no que diz respeito à garantia de direitos 

de ordem da família para homossexuais e transgêneros. (UZIEL et al., 2006) 

Pensar o relacionamento homossexual como instituição estéril é um grande 

problema criado pelas sociedades de caráter heterossexista, que acreditam ser a relação 

heterossexual e a família nuclear as únicas formas “saudáveis” de interação afetiva, 

sexual e familiar. 

1.2.4 Homossexualidade feminina 

 

O termo homossexualidade é de origem grega, o prefixo (homo) significa mesmo. A 

palavra lésbica é oriunda da ilha de Lesbos, localizada no mar Egeu, próximo à Grécia. 

Atualmente, a ilha chama-se Mitilene. 
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Por volta de 590 a.C., muitas das jovens que habitavam a ilha de Lesbos eram 

discípulas de uma renomada poetisa grega da época, chamada Safo, autora de nove 

livros de poemas que, no século XI, foram, majoritariamente, queimados em Roma por 

ordem do papa Gregório VII. Safo se percebia homossexual, e incentivava o amor entre 

as mulheres através de suas poesias e das várias manifestações afetivas entre elas. 

Percebe-se, assim, que os termos hoje utilizados para a identificação de um 

homossexual do sexo feminino têm relação tanto com a ilha habitada por Safo e suas 

discípulas quanto com o próprio nome da poetisa.  

 

Contemporaneamente, vários são os termos populares, registrados nos 

dicionários eróticos e de palavrão, utilizados no Brasil para se referir às 

lésbicas. Eis alguns deles: fancha, fanchona, fissureira, fressureira, gal, lady, 

machão, machona, machuda, madrinha, moquetona, mulher-macho, pacona, 

paraíba, pitomba, roçadeira, roçona, saboeira, sandalinha, sapatão, sapatilha, 

sapatona. Além desses termos populares e regionais, registrem-se os eruditos 

já citados: lésbica, lésbia, lesbiana, safista, tríbade, homossexual. Muitas 

preferem os termos gay e “entendida”, alegando não serem nem 

discriminatório nem impostos pela medicina, mas autoadotados pela 

comunidade homossexual. Quanto ao lesbianismo, também o vocabulário 

popular é variado, quase sempre utilizando verbetes que sugerem a fricção 

dos corpos das tribades no ato amoroso: bate prato, fazer aruá, fazer urna, 

fazer sabão, fazer roçadinho, fressura, roçar, sapataria, sapateado. (MOTT, 

1987, p. 11-12) 

As variações de palavras relacionadas à poetisa Safo — safismo, sáfico e safista 

— e à ilha de Lesbos — lesbianismo, lesbismo, lesbiana e lésbica — também foram 

utilizadas como sinônimo de tribadismo, palavra igualmente grega, usada por alguns 

estudiosos de origem médica, no início dos estudos sobre a questão da lesbianidade, que 

significa o ato de duas mulheres “roçarem” suas vaginas uma na outra. O termo 

popularizou-se no Brasil como “roçadinho”. 

A partir destas inúmeras denominações para o homossexual feminino, qual seria 

a “definição”, ou seja, o modo mais adequado de “classificá-la”? Esta preocupação 

justifica-se, uma vez que não se pode esquecer o significado político e cultural que uma 

mesma palavra pode ter, dependendo do contexto que é usada. 

Em 1970, o grupo Radicalesbians, oriundo dos Estados Unidos, afirmou:  

Uma lésbica é a revolta de todas as mulheres, condensada no ponto de 

explodir. É a mulher que começa muitas vezes em tenra idade a agir de 

acordo com sua compulsão interior, tornando-se um ser humano mais 

completo e livre do que sua sociedade quer permiti-la. As lésbicas, portanto, 
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não estão dispostas a aceitar as limitações e opressões que lhes são impostas 

pelo mais básico papel social: o papel de fêmea. (WOLF, 1979, p. 63) 

O grupo Coletivo de Lesbianas de Barcelona, de forte expressão europeia, 

abordou a questão, em 1977, da seguinte forma: 

[...] a lésbica é a mulher que se identifica como mulher, que se erige como 

sujeito e objeto de sua própria sexualidade, que se reivindica mulher em 

função de si mesma, que subverte todos os esquemas e papéis que deram 

lugar a normas sexuais estabelecidas. Em definitivo, a lésbica é a mulher que 

de qualquer forma e sob qualquer circunstância se rebela contra as limitações 

e opressões impostas pelo papel considerado o mais inferior da sociedade: o 

papel feminino. (ENRIQUEZ, 1978, p. 177) 

Entende-se, a partir das citações acima, que a palavra lésbica parece ser a mais 

adequada e a mais utilizada pelos movimentos que levam em consideração a 

significação político-revolucionária de sua identificação afetivo-sexual oposta às 

concepções heteronormativas de caráter patriarcal, que acreditam ser a mulher o sexo 

passivo e subjugado ao gozo masculino.  

A sexualidade não somente está ligada ao ato sexual propriamente dito, mas às 

diversas formas de prazer e reciprocidade afetiva que dependem da maneira pela qual os 

indivíduos relacionados percebem o mundo.  

Assim, a lesbianidade está ligada às questões de ordem político-cultural, e será 

favorecida ou não por esta ordem, dependendo do contexto cultural em que está situada. 

As interações sexuais, nos relacionamentos homossexuais femininos, podem 

ficar em segundo plano, pelo fato de se acreditar que esse tipo de relação acontece, na 

maioria das vezes, a partir de uma forte amizade que une casais de homossexuais 

femininas. 

 A lesbianidade caracteriza-se, entre outras coisas, pela ampla comunicação 

entre as envolvidas: ternura, carinho, sutilezas e amor. A questão do sexo entre as 

lésbicas pode vir a ser uma consequência da cumplicidade, da amizade sincera e do 

amor que envolve uma grande parte das homossexuais. “Não é o homossexualismo, mas 

o homoemocionalismo que constitui o centro e a própria essência do amor das mulheres 

entre si” (MOTT, 1987, p. 14). 

A relação lésbica caracteriza-se por ser mais duradoura quando comparada aos 

relacionamentos de grande parte dos homossexuais masculinos. A interação sexual das 
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lésbicas, quando acontece, envolve a busca do prazer em sentido mais amplo, enquanto 

a dos homossexuais masculinos pode circunscrever-se às áreas genitais. 

Segundo Mott (1987, p. 15), “lésbica é a mulher que alimenta forte emoção e 

afeto por outra mulher, incluindo ou não relações eróticas”. Esta característica menos 

“sexualizada” dos casais homossexuais femininos pode ser atribuída, de alguma forma, 

à cultura de intensa repressão sexual às mulheres.  

Dada à milenar repressão sexual a que estiveram subjugadas as filhas de Eva 

após a tentação da maçã – escravidão que inclui cintos de castidade, 

amputação de clitóris, costura dos grandes lábios vaginais, aprisionamento 

em conventos e torres incomunicáveis, confinamento nos recônditos das 

cozinhas e quartos de bordar, obrigando-se as virgens a total ignorância, 

inexperiência e passividade sexuais, obviamente que não poderíamos esperar 

que o homoerotismo feminino fosse tão sôfrego, genital, perverso e visível 

quanto o dos amantes da pederastia. Apesar da história registrar alguns casos 

de lésbicas mais afoitas em realizar seus impulsos libidinosos, boa parte das 

mulheres homossexuais do passado talvez não tenha se permitido intimidades 

eróticas com suas amadas, tamanha a repressão e o controle a que estavam 

subjugadas. Várias das lésbicas de nossa história certamente se incluiriam 

nesta categoria, posto que embora tenham vivido fortes emoções com outras 

mulheres — as famosas “amizades particulares” — não há documentos 

comprobatórios de que tal emoção chegou ao delírio do orgasmo 

compartilhado. (MOTT, 1987, p. 15) 

Entende-se que assumir-se homossexual em nossa cultura significa, em muitos 

casos, passar a ser constante alvo de discriminação e “estigmatização” por quase todas 

as instâncias sociais. 

A rejeição cultural ao lesbianismo é tão forte que, mesmo tendo 

experimentado grande prazer e satisfação no ato homoerótico, algumas 

mulheres sentem verdadeiro pânico em autoidentificar-se como lésbicas, daí 

várias falarem ou mesmo já terem tentado o suicídio. Boa parte dessa 

intolerância deve ser creditada à homofobia imposta até hoje pela Igreja 

Católica. (MOTT, 1987, p. 142) 

Toda a repressão à prática homossexual, principalmente à homossexual 

feminina, por parte da família de origem, fez com que um percentual significativo das 

mulheres que se sentiam atraídas por outras, e que gostavam de se relacionar 

sexualmente com elas, acabasse silenciando este sentimento e desejo.  

Um silêncio rompido por vezes pelo suicídio, que simbolizava a morte ao desejo 

tão repudiado, pelo adoecimento, ou por um relacionamento heterossexual que não 

correspondia aos anseios que tinham por uma relação de cumplicidade e de amor em seu 

sentido mais profundo.  

Raríssimas são as famílias que aceitam e convivem bem com um de seus 

membros que optou pela homossexualidade. O mais comum é a intolerância e 
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o inconformismo, sobretudo quando ainda tem a esperança de entregar a filha 

ornada com véu e grinalda nas mãos de um varão... (MOTT, 1987, p. 145). 

 Estudos mais recentes demonstram a correlação entre homossexualidade e 

suicídio, ou a tentativa deste, entre jovens homossexuais. 

No que tange à orientação sexual, inúmeros estudos mostram que a taxa de 

suicídios é elevada entre os adolescentes LGBT. Nos Estados Unidos, os 

jovens homossexuais (de ambos os sexos) representam um terço de todos os 

suicídios juvenis [enquanto os homossexuais constituem no máximo 5 ou 6% 

da população]. (O’CONOR, 1995, p. 13) 

            A dependência emocional de algumas homossexuais à família de origem, 

também dificulta o processo de identificação e aceitação, pelo fato de desejarem um 

indivíduo do mesmo sexo. Assim, várias lésbicas, antes de se assumirem homossexuais, 

costumam vivenciar diversas experiências heterossexuais, que, em alguns casos, podem 

caracterizar-se por experiências desfavoráveis ao que tange à sexualidade.  

 

... E exatamente por serem os sexos tão antagônicos e opostos em nossa 

cultura judaico-cristão, várias passaram por experiências traumáticas, seja 

pela truculência com que foram tratadas na cama e fora dela, seja pela 

arrogância e falta de sensibilidade do macho garanhão, padrão característico 

das sociedades falocráticas onde as pessoas são divididas em sexo forte e 

sexo frágil. (MOTT, 1987, p. 148) 

Percebe-se que a família, ao rejeitar uma filha pelo fato de não se perceber 

heterossexual, pode desfavorecer essa jovem, tornando-a mais suscetível a vivenciar 

experiências não felizes no que diz respeito às suas emoções e à sua afetividade.  

Tornar-se vítima de ações homofóbicas, em diferentes espaços de sociabilidade, 

em geral faz com que essas jovens fiquem mais vulneráveis às tentativas de 

autodestruição, refutem os próprios desejos e afetos e sintam-se culpadas por não se 

perceberem heterossexuais. 

Entende-se, assim, que a sexualidade sempre foi objeto de controle social por 

parte das instituições sociais burguesas. A proibição a práticas afetivo-sexuais que não 

correspondam ao padrão heteronormativo evidencia outras formas de vivenciar a 

sexualidade, deslocando-as para regiões tidas como antinatural, ilícitas, ilegais. Isto 

configura mais uma estratégia da classe burguesa para a manutenção da ordem social, 

econômica, cultural capitalista.  
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Gera-se um discurso científico sobre as questões da sexualidade como 

mecanismo de manutenção do poder da classe dominante. Os efeitos do discurso que 

revela o que é ilícito e o que e licito mantem os eleitos marginais no lugar de 

subjugação, de exclusão, gerando, assim, as sexualidades periféricas.  

A sociedade, desta forma, faz o controle, a partir de dispositivos e instituições 

que asseguram assim a proliferação de sexualidades e orientações sexuais tidas como 

abjetas. 

Segundo Foucault há dois marcos sobre a história da sexualidade. O primeiro 

estaria situado por volta do século XVII onde as proibições sobre práticas, desejos e 

afetos eram asseguradas pelas instituições religiosas e sociais de peso. O segundo, 

inserido por volta do século XX, caracterizava-se pela flexibilização das sexualidade, 

dos dispositivos de poder frente ao tema.  

A partir do século XVIII ocorre uma substituição do dispositivo de aliança pelo 

dispositivo de sexualidade. Este se liga a economia através do corpo que consume 

variadas mercadorias afetivo-sexuais. 

A questão da homossexualidade nem sempre foi vista como um “desvio” ao 

longo da história, ela passa a ser “problema” quando sai do campo tido como natural, da 

atração por corpos opostos que tem como “objetivo” a procriação. 

A questão que assolava os gregos, no século IV a.C., segundo Foucault, não era 

a homossexualidade, mas o controle dos impulsos sexuais e afetivos sobre si mesmo e, 

consequentemente, sobre o objeto de desejo. Para Platão, segundo Foucault, o problema 

do amor homossexual era o fato de não ter um vínculo conjugal como o matrimonio, 

desta forma, não se tinha como ter formas de controle sobre os cônjuges homossexuais.  

A indiferença com relação a idade, ao status social e cultural nas relações 

homossexuais também era tida, entre alguns filósofos, como fator contrário a sociedade. 

A ética do prazer também era distinta entre os homossexuais, não havia ninguém 

aparentemente subjugado. Segundo alguns filósofos gregos a relação homossexual 

prejudicaria o vínculo conjugal.  

Entende-se que as contribuições trazidas por Foucault são muito pertinentes para pensar 

as questões da sexualidade e da homossexualidade na contemporaneidade. Mecanismos 
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e dispositivos de controle encontram-se presentes de várias formas nas relações afetivo-

sexuais atuais, designando práticas e formas de vivenciar a sexualidade que são tidas 

como “normais” e outras percebidas como “anormais” porque fogem ao padrão 

heterossexual.  

A ideia de que as relações homossexuais são inférteis e promíscuas, existia nos 

séculos antes de cristo e faz-se ainda muito presente nos dias atuais em discursos e 

práticas da maioria das instituições e sujeitos socais. Porém, percebe-se hoje resistências 

e subversões sexuais e de gênero mais frequentes e acolhidas por grupos sociais de 

relevância. Perceber-se não heterossexual, nesta sociedade, ainda é fator de preconceito, 

sofrimento, discriminação, no entanto, visualiza-se a cada dia o fortalecimento de 

grupos que mesmo não se identificando como iguais respeitam-se e relacionam-se de 

forma produtiva e prazerosa. 
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Capítulo 2 – ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DAS CONSTRUÇÕES 

DE GÊNERO 

 

Este segundo capítulo preocupou-se em compreender a categoria — gênero — de forma 

ampla, com especial ênfase nas discussões teóricas apresentadas por Louro e Butler. 

Parte-se da perspectiva de que as categorias sexo e gênero são construções 

socioculturais e que, além das performatividades de gênero e sexual socialmente 

autorizadas, há outras que são tidas como subversivas, pelo fato de não corresponderem 

ao padrão socialmente construído sobre as “identidades” de gênero e sexual de caráter 

heterossexual exclusivo. 

O conceito de gênero adotado no presente texto baseia-se nas discussões 

apontadas pela escritora Guacira Louro (2007), e está ligado à trajetória do movimento 

feminista contemporâneo. Manifestações contra a opressão da mulher ocorreram em 

diversos momentos da História. No entanto, quando se pensa em movimento feminista 

no Ocidente, deve-se reportar ao século XIX. 

O primeiro marco do movimento feminista ocorreu de forma simbólica com o 

sufragismo, ou seja, movimento que buscava o direito da mulher ao voto. O segundo 

momento emblemático do movimento feminista deu-se por volta de 1960, quando surge 

a produção intelectual comprometida com as discussões de gênero e com a 

problematização do conceito realizadas por teóricas militantes e críticos da discussão. 

Por volta de 1968, período de efervescência social, preocupado em expressar a 

insatisfação do grupo com os arranjos sociais e políticos intelectuais desinteressados das 

questões da mulher, surgem, neste contexto, livros, jornais, revistas preocupados em 

discutir as questões relacionadas aos gêneros. 

Algumas obras hoje clássicas — como, por exemplo, Le deuxieme sexe, de 

Simone de Beauvoir (1949), The feminine mystique, de Betty Friedman 

(1963), Sexual politics, de Kate Millett (1969) — marcaram esse novo 

momento. Militantes feministas participantes do mundo acadêmico vão trazer 

para o interior das universidades e escolas questões que as mobilizavam, 

impregnando e “contaminando” o seu fazer intelectual — como estudiosas, 

docentes, pesquisadoras — com a paixão política. Surgem os estudos da 

mulher. (LOURO, 2007, p. 16) 

 Tornar visível o sujeito que sempre foi negligenciado pela sociedade, ou seja, a 

mulher, foi a grande bandeira dos estudos feministas. As segregações sofridas pelas 

mulheres geraram invisibilidade, inclusive como sujeitos que produzem ciência.  
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 A marginalização da mulher foi construída a partir de discursos que 

caracterizavam o espaço privado como espaço feminino. Obviamente, já havia mulheres 

ocupando espaços fora do lar, no entanto, suas atividades eram rigidamente controladas 

por homens e percebidas como afazeres de suporte ao fazer masculino. As atividades 

mais comuns realizadas pelas mulheres eram as de auxílio, assistência, cuidado, e as 

direcionadas à educação. 

 Estudos voltados para as áreas das ciências sociais passaram a se preocupar 

com as desigualdades sociais, políticas, econômicas e jurídicas demonstrando, com isso, 

a opressão sofrida pela mulher. 

 Torna-se comum, nesses espaços acadêmicos, as discussões sobre à situação da 

mulher. Costumava-se tê-la como elemento periférico à questão masculina que sempre 

se apresentava como central. As produções intelectuais femininas, no entanto, 

pretendem a desconstrução da supremacia masculina, a partir de um discurso 

politicamente engajado ao movimento feminista. 

[...] levantaram informações, construíram estatísticas, apontaram lacunas em 

registros oficiais, vieses nos livros escolares, deram voz aquelas que eram 

silenciosas e silenciadas, focalizaram áreas, temas e problemas que não 

habitavam o espaço acadêmico, falaram do cotidiano, da família, da 

sexualidade, do doméstico, dos sentimentos. (LOURO, 2007, p. 19) 

Desta forma, os estudos feministas revelaram seu caráter político na feitura de 

suas análises. 

Pesquisas passavam a lançar mão, cada vez com mais desembaraço, de 

lembranças e de histórias de vida; de fontes iconográficas; de registros 

pessoais; de diários; cartas; e romances. Pesquisadoras escreviam na primeira 

pessoa. Assumia-se, com ousadia, que as questões eram interessantes, que 

elas tinham origem numa trajetória histórica específica que construiu o lugar 

social das mulheres e que o estudo de tais questões trilha (e tem) pretensões 

de mudança. (LOURO, 2007, p. 19) 

 Verifica-se, assim, a impossibilidade de pensar as questões femininas em 

quadros teóricos pré-formatados que privilegiam o homem. Argumentos que justificam 

as desigualdades de gênero baseando-se nas representações sobre as diferenças 

biológicas passam a ser vistos apenas como justificativa para fortalecer a desigualdade.  

 Faz-se imprescindível destacar que não são as características biológicas as 

causas para as desigualdades de gênero, mas as representações socioculturais que se 

fazem delas. Para pensar as problemáticas voltadas aos gêneros deve-se perceber o que 

se construiu social, cultural, política, econômica e culturalmente sobre os sexos. 
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2.2.1 Considerações sobre gênero segundo Judith Butler 

 

Entende-se como ponto relevante para pensar as questões de gênero, dentre outros, os 

aspectos que determinam a categoria — mulher — e o sujeito feminino. É oportuno 

destacar nesta reflexão que o termo mulher não designa uma identidade única, estável, 

fixa. Ser mulher não é tudo que o sujeito é, outras variantes constituem um sujeito como 

raça, classe social, entre outras.  

 Compreende-se que o sujeito se torna mulher, não nasce mulher, e mais que 

isto, o ato de tornar-se não está relacionado à biologia, ou seja, para tornar-se mulher 

não é preciso ser do sexo feminino. Os traços de gênero estão equivocamente atrelados 

ao aspecto fisiológico do corpo.  

Se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o 

termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero 

da pessoa transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o 

gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos 

diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 

modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 

discursivamente construídas. (BUTLER, 2003, p. 21) 

 Assim como o sujeito é constituído por diversas variantes, a opressão 

vivenciada pela mulher também não possui forma única. O patriarcado varia de cultura 

para cultura, de um grupo social para o outro. 

  Desta forma, a política feminista deve considerar a perspectiva plural das 

identidades. A ideia de representatividade só tem sentido quando compreende o sujeito 

“mulheres”, a priori, como plural. 

 Entende-se que a representação política não pode estabelecer critérios para a 

construção dos sujeitos e a representação apenas se estender ao que pode ser 

reconhecido como sujeito. Ou seja, o poder jurídico produz o que representa, os sujeitos 

que não apresentam determinados critérios, previamente estipulados, não são 

representados, em sua maioria. 

 Assim, percebe-se que são os sistemas políticos que produzem os sujeitos com 

traços de gênero determinados em conformidade com um eixo diferencial de 

dominação, subordinação.  
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 Compreende-se como gênero um conjunto de significados culturais assumidos 

pelo corpo sexuado, sem determinação biológica que os circunscreva a um 

comportamento específico. O termo é construído sócio, cultural, política e 

economicamente.  

 A esta percepção é que se deve a preocupação anterior de não pensar a 

categoria — mulher — dirigida apenas a corpos tidos como femininos. O fato de se 

reconhecer apenas dois gêneros relaciona-se à ligação estabelecida entre a equivocada 

associação sexo-gênero. 

 O gênero é independente do sexo, é um artifício fluido. O sexo, porém, não é 

uma superfície neutra, está falsamente situado em um domínio pré-discursivo, por isso 

relaciona-se, circunscreve-se, sexo-gênero como se o gênero desse significado ao sexo. 

Esta relação assegura, de forma errônea, a estabilidade interna e a estrutura binária do 

sexo.  

O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 

interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substancia, de uma classe natural de 

ser. (BUTLER, 2003, p. 69) 

 A construção do gênero carrega a bipolaridade — livre-arbítrio e determinismo 

— assumida por um masculino universal, descorporificado, e um feminino de 

corporalidade renegada. 

 Desta forma, compreende-se como relevante destacar a seguinte questão: em 

que medida as práticas reguladoras de formação e divisão do gênero constituem a 

identidade, a coerência interna do sujeito, e, a rigor, o status autoidêntico da pessoa? 

 Entende-se que as práticas reguladoras geram identidades coerentes por meio 

de uma matriz heteronormativa. Assim, se dá a heterossexualização do desejo 

construído a partir da produção de oposições discriminadas e assimétricas entre 

feminino e masculino compreendidas como atributos de macho e fêmea. 

 A construção da identidade é efeito de práticas discursivas comprometidas com 

a manutenção da heteronormatividade. Entende-se como identidade de gênero a relação 

entre sexo, gênero, prática sexual e desejo, resultado de uma prática reguladora 

identificada como heterossexualidade compulsória. 



64 
 

A regulação binária da sexualidade suprime a multiplicidade subversiva de 

uma sexualidade que rompe as hegemonias heterossexual, reprodutiva e 

médico-jurídica. (BUTLER, 2003, p. 47) 

 Deste modo, uma questão apresenta-se como oportuna para reflexão: quais são 

as regras que governam a relação sexo-gênero-desejo? 

... não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero; essa 

identidade é performativamente constituída, pelas próprias “expressões” tidas 

como seus resultados. (BUTLER, 2003, p. 56) 

 Segundo a antropologia estruturalista de Lévi-Strauss, o sexo está para a 

natureza assim como o gênero para a cultura, porém compreende-se que ambos são 

construções socioculturais, que podem servir para a manutenção da dominação.  

Se a perspectiva de Lévi-Strauss fosse verdadeira, seria possível mapear a 

transformação do sexo em gênero, localizando o mecanismo cultural estável 

— as regras de intercambio do parentesco — que efetua essa transformação 

de modo regular. Nessa visão, o sexo vem antes da lei, no sentido de ser 

cultural e politicamente indeterminado, constituindo, por assim dizer, a 

matéria-prima cultural que só começa a gerar significação por meio de e após 

sua sujeição as regras de parentesco. (BUTLER, 2003, p. 74) 

 O discurso natureza-cultura concebe como natureza o feminino e como cultura 

o masculino. Diante disto, quem daria significado à natureza, diria que o seu lugar seria 

a cultura, o masculino.  

2.2.2 Gênero e sexo: construções socioculturais 

 

A categoria gênero passou a se diferenciar da categoria sexo graças às feministas anglo-

saxãs. 

Ao dirigir o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não há, contudo, 

a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos sexuados, 

ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a 

construção social e histórica produzida sobre as características biológicas. 

(LOURO, 2007, p. 22) 

 Gênero refere-se a como as características sexuais são vistas, valorizadas e 

percebidas em determinada sociedade. As desigualdades não são consequências das 

diferenças biológicas, mas das construções sociais e históricas de uma sociedade 

específica. 

 É no âmbito das relações sociais que também se constroem os gêneros. Assim, 

uma das preocupações do movimento feminista foi passar a discutir as questões 
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femininas em relação ao gênero masculino. Contudo, ao analisar os conceitos, devem-se 

levar em consideração as diferentes culturas e os movimentos históricos. 

 Ao considerar as diversas culturas, passa-se a pluralizar os gêneros. As 

concepções de gênero variam de cultura para cultura, de raça, religião, classe, etnia. O 

termo gênero, a priori, estava comprometido com os debates anglo-saxões. Não poderia 

ser transposto para o Brasil, por exemplo, sem apropriar-se das questões típicas da 

sociedade brasileira.  

 No final de 1980, o termo chega timidamente ao Brasil. Ao discutir a categoria, 

devem-se destacar as redes de poder que, por meio das instituições sociais, consagram 

as hierarquias entre os gêneros. 

 O problema de remeter a discussão aos papéis socialmente construídos a reduz 

aos sujeitos e às relações sociais, embora seja muito mais ampla do que a redução 

sugere. A categoria gênero deve ser pensada como constituinte da identidade do sujeito. 

Os sujeitos possuem identidades plurais e integram as instituições sociais que, por sua 

vez, são constituídas pelos gêneros e são constituintes dos gêneros.  

 Estas práticas e instituições que constroem os sujeitos são generificadas, 

atravessadas pelos gêneros. Produzem-se a partir das relações de gênero, de classe. Os 

discursos sobre os gêneros, em grande parte, incluem as questões ligadas à sexualidade. 

 Dentre as várias identidades que constituem os sujeitos, temos a identidade de 

gênero e a identidade sexual. Esta é uma invenção social que se estabeleceu a partir de 

vários discursos sobre o sexo. 

Nenhuma identidade sexual — mesmo a mais normativa — é automática, 

autêntica, facilmente assumida; nenhuma identidade sexual existe sem 

negociação ou construção. Não existe, de um lado, uma identidade 

heterossexual lá fora, pronta, acabada, esperando para ser assumida e, de 

outro, uma identidade homossexual instável, que deve se virar sozinha. Em 

vez disso, toda identidade sexual é um constructo instável, mutável e volátil, 

uma relação social contraditória e não finalizada. (BRITZMAN, 1996, p. 74) 

 Os sujeitos ao longo das suas experiências também vão se identificando como 

masculino e feminino e, deste modo, compondo suas identidades de gênero. Essas 

identidades se cruzam a todo tempo, são fluidas, móveis, desalojadas. 

[...] é crucial manter uma conexão não causal e não redutiva entre gênero e 

sexualidade. Exatamente devido ao fato de a homofobia operar muitas vezes 

através da atribuição aos homossexuais de um gênero defeituoso, de um 
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gênero falho ou mesmo abjeto, é que se chamam os homens gays de 

“femininos” ou se chamam as mulheres lésbicas de “masculinas”. (BUTLER, 

apud MAC NA GHAILL, 1996, p. 198) 

 Butler e outros estudiosos acreditam que a categoria — gênero — deva ser 

pensada para a lógica heterossexual, pois caso se pense o conceito para a lógica 

homossexual este sujeito será visto como gênero defeituoso, desviante. 

 A homofobia pode ser percebida como terror em relação à perda do gênero. O 

homossexual não se enquadraria como mulher ou como homem nos padrões de gêneros 

estabelecidos. Assim, compreende-se que a sexualidade é regulada por meio da censura 

dos gêneros. 

 Faz-se imprescindível desconstruir a oposição entre o binarismo: masculino-

feminino. É comum se ter uma percepção dicotomizada sobre os gêneros. Costuma-se 

conceber homem-mulher como universos apenas em oposição, não em relação um ao 

outro, como também deveriam ser pensados. 

 É de suma relevância desalojar esta lógica hierarquizada. O pensamento 

moderno é marcado pela lógica dicotômica, em que o primeiro elemento homem-

mulher, por exemplo, é percebido como superior ao segundo. Desconstruir esta linha de 

pensamento não será tarefa simples. 

 Uma das formas de desalojar a dicotomia (homem-mulher, dominador-

dominado) seria demonstrar que cada polo complementa o outro e que cada um é plural 

e múltiplo em si mesmo. Subverter a polaridade rígida dos gêneros significa questionar 

a dualidade e a unidade interna, a singularidade de cada polo. 

Desconstruir a polaridade rígida dos gêneros, então, significaria 

problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna de cada 

um. Implicaria observar que o polo masculino contém o feminino (de modo 

desviado, postergado, reprimido) e vice-versa; implicaria também perceber 

que cada um desses polos é internamente fragmentado e dividido (afinal não 

existe a mulher, mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas entre 

si, que podem ou não ser solidárias, cúmplices ou opositoras). (LOURO, 

2007, p. 32) 

 A noção de que o segundo elemento é derivado do primeiro é equivocada, pois 

subalterniza o segundo. Esta lógica torna os elementos fixos e imutáveis, quando na 

verdade são móveis, relacionados, fluidos. Tal dualidade foi construída, não é inerente, 

logo, pode ser desconstruída. 
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 Considera-se oportuno no processo de desconstrução, historicizar o surgimento 

e a manutenção da polaridade e da hierarquia que essa lógica dual expressa. Nesta 

perspectiva, sempre o sujeito masculino é padrão, referência para perceber o “outro”. 

Assim, o “outro” será sempre derivação do quadro de referência, que é masculino. 

 Há um caráter heterossexual presente no conceito de gênero que estreita ainda 

mais a concepção binária e não reconhece outras formas de vivenciar a feminilidade e a 

masculinidade. Percebe-se, então, a necessidade de reconhecer a pluralidade em cada 

polo, na tentativa de atender às formas diferentes de viver a feminilidade e a 

masculinidade. 

 É importante perceber o caráter desalojado das identidades de gênero, a 

mobilidade incessante dessas identidades a partir dos diferentes discursos, 

representações, relações. 

 

2.2.3 Performatividades subversivas 

 

Uma performatividade de gênero subversiva ocorre dentro dos termos da própria 

heteronormatividade, dentro do tabu do incesto. 

Se a subversão for possível, será uma subversão a partir de dentro dos termos 

da lei, por meio das possibilidades que surgem quando ela se vira contra si 

mesma e gera metamorfoses inesperadas. (BUTLER, 2003, p.164) 

 Um corpo hermafrodita ou intersexuado, por exemplo, recusa as medidas 

reguladoras da categorização sexual. Pensar a diversidade de prazeres fora do contexto 

de inteligibilidade imposto pelos sexos unívocos na relação primaria é forma de 

subversão. Deste modo, o sexo unívoco está para o poder assim como o poder está para 

ele.  

Para Foucault, “a sexualidade se situa sempre no interior das matrizes de 

poder, sempre produzida ou construída no bojo de práticas históricas 

específicas, tanto discursivas como institucionais, e que o recurso a uma 

sexualidade antes da lei é ilusório e cúmplice das políticas sexuais 

emancipatórias”. (BUTLER, 2003, p. 170) 

 Diante disso, faz-se oportuno refletir sobre quais estruturas e convenções 

concretas produzem e regulam os prazeres de corpos intersexuais?  
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 Uma possível resposta seria: as leis reguladoras do sexo unívoco que subjugam 

outras formas de vivenciar a sexualidade que não seja a heterossexual. 

Ao mencionar sobre o corpo hermafrodita: ao invés de entender seu corpo 

anômalo como a causa de seu desejo, sua aflição, seus casos e suas 

confissões, devemos ler esse corpo como o signo de um a ambivalência 

insolúvel, produzida pelo discurso jurídico sobre o sexo unívoco. (BUTLER, 

2003, p. 174) 

 Outra questão relevante seria pensar se a presença da lei interditora da 

homossexualidade, do tabu do incesto, produz prazeres subversivos na forma 

compulsória. 

 Poder-se-ia pensar a partir do seguinte caminho: a lei exige conformidade a sua 

noção de natureza, ela não é imposição cultural feita. A diversidade de naturezas ganha 

sua legitimidade por meio da naturalização (binária e assimétrica) dos sexos, corpos. O 

pênis, por exemplo, como símbolo do poder, como signo naturalizado. O discurso 

reprodutivo também é outro exemplo quando associa o sexo masculino como agente 

ativo da relação entre os gêneros.  

O desejo de determinar o sexo conclusivamente, e de determina-lo como um 

sexo em vez de outro, parece assim advir da organização social da 

reprodução sexual através da construção de identidades e posições claras e 

inequívocas dos corpos sexuados em relação uns aos outros. (BUTLER, 

2003, p. 192) 

 O sexo é discursivamente construído e difundido por um sistema de 

significações opressivo para as mulheres e para não heterossexuais. A linguagem, ao 

nomear a diferença sexual. gera essa aparência de divisão natural. O conjunto de 

relações sociais compulsórias naturaliza o sexo. 

A nomeação do sexo é um ato de dominação e coerção, um ato performativo 

institucionalizado que cria e legista a realidade social pela exigência de uma 

construção discursiva-perceptiva dos corpos, segundo os princípios da 

diferença sexual. (BUTLER, 2003, p. 200) 

 O sujeito, ao ser nomeado de um determinado sexo, vê-se obrigado a 

corresponder à ideia de natureza construída artificialmente por meio do discurso de 

diferenciação dos sexos-gêneros que, na verdade, são categorias políticas, culturais, 

sociais, econômicas, e não fatos sociais. 

 Não é natural a associação homem-público e mulher-privado. Essas 

associações são construções políticas estabelecidas por uma classe para manter a 
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dominação. Desconstruir o sistema do sexo binário resultaria na percepção de muitos 

sexos. 

 Existem tantos sexos quanto indivíduos, porém, esta percepção tornaria o sexo 

algo individual, o que desfavoreceria o sistema coercitivo do binarismo. O sexo não 

poderia operar mais como categoria coercitiva, generalização útil, como vem operando 

no sistema binário masculino versus feminino. 

 Reconhecer a diversidade de sexos resultaria em compreender que os gêneros 

também não são binários, e sim variados. Desta forma, as diferentes identificações de 

gênero e sexual não seriam tratadas de modo hierárquico, tendo como padrão de 

referência o modelo heterossexual. Acredita-se que a compreensão da diversidade de 

sexos diminuiria práticas e representações preconceituosas sobre os sujeitos que se 

declaram não heterossexuais. 

 

2.2.4 Considerações sobre as identidades de gênero 

 

 Como as identificações de gênero são construídas? 

... as identificações múltiplas podem constituir uma configuração não 

hierárquica de identidades mutáveis e superpostas que questionam a primazia 

de quaisquer atribuições unívocas de gênero. Na formulação de Lacan, a 

identificação é compreendida como fixada na disjunção binária entre ter e ser 

o falo, com a consequência de que o termo excluído do binário assombra e 

perturba continuamente a postura coerente dos sujeitos. O termo excluído é 

uma sexualidade excluída que contesta as pretensões autorreferentes do 

sujeito, bem como suas afirmações de conhecer a fonte e o objeto de seu 

desejo. (BUTLER, 2003, p. 120) 

 O corpo, assim, é o espaço incorporado das identificações de gênero. Entende-

se que tais identificações são inconstantes, fluidas, e não fixas, como se pensa. E que o 

modelo heteronormativo limita a sexualidade e gera intolerância a outras formas de 

identificações que fogem ao padrão de gênero binário masculino versus feminino.  

 Para a psicanálise, o processo de incorporação das identificações de gênero 

heterossexuais estaria ligado à melancolia, à perda do corpo desejante.  

Compreende-se que a introjeção é trabalho do luto, mas é a incorporação, que 

denota a resolução mágica da perda, que caracteriza a melancolia. Enquanto a 

introjeção funda a possibilidade da significação metafórica, a incorporação é 

antimetafórica, precisamente porque mantém a perda como radicalmente 

inominável; em outras palavras a incorporação é não somente uma 
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impossibilidade de nomear ou admitir a perda, mas corroí as condições da 

própria significação metafórica. (BUTLER, 2003, p. 123) 

 Segundo Lacan, aqueles que se autorreconhecem heterossexuais viveriam um 

estado de heterossexualidade melancólica, pois a bissexualidade seria uma condição 

“natural”. 

... no caso do tabu do incesto heterossexual, mediante o qual se estabelece a 

identidade heterossexual, a perda é experimentada como tristeza. Já no caso 

da proibição do incesto homossexual mediante a qual se estabelece a 

identidade heterossexual, a perda é preservada por intermédio de uma 

estrutura melancólica. A perda do objeto heterossexual argumenta Freud, 

resulta no deslocamento desse objeto, mas não do objetivo heterossexual; por 

outro lado, a perda do objeto homossexual exige a perda do objetivo e do 

objeto. (BUTLER, 2003, p. 125) 

 A recusa à homossexualidade ocorreria, também, por meio da incorporação à 

heterossexualidade melancólica. 

É claro que um homossexual, para quem o desejo heterossexual é 

impensável, bem pode preservar essa heterossexualidade por meio de uma 

estrutura melancólica de incorporação, pela identificação e incorporação do 

amor que não é nem reconhecido nem pranteado. Mas aqui fica claro que a 

recusa heterossexual a reconhecer a atração homossexual primaria é imposta 

culturalmente por uma proibição da homossexualidade que não tem paralelo 

no caso do homossexual melancólico. Em outras palavras, a melancolia 

heterossexual é instituída e mantida culturalmente, como o preço de 

identidades de gênero estáveis relacionadas por desejos opostos. (BUTLER, 

2003, p. 126) 

 Entretanto, as identidades de gênero seriam construídas por meio dos tabus do 

incesto e da homossexualidade. A estratégia do desejo seria, então, a transfiguração do 

corpo desejante. 

 Deve-se, assim, colocar em dúvida a questão da identidade natural. A ação 

social dos corpos retira os significados naturais atribuídos aos sexos, porém, as normas 

sobre o sexo dão à heterossexualidade compulsória uma falsa naturalidade e 

originalidade. 

 A linguagem é um meio de representação e produção das categorias opressivas 

do sexo, dos corpos. Como o processo de tornar-se algo não é fixo, mas fluido, 

nenhuma categoria descreveria o que é uma identidade masculina e uma identidade 

feminina nem a categoria homem nem a categoria mulher. 

 Entende-se, assim, que ocorre subversão interna em que o binarismo 

masculino-feminino é deslocado, multiplicado a ponto de não fazer mais sentido. É 
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imprescindível pensar a criação de novas maneiras de ser um corpo, linguagens novas, 

novas categorias, a partir das anteriores, fixas, singulares. 

Todo discurso que estabelece as fronteiras do corpo serve ao propósito de 

instaurar e naturalizar certos tabus concernentes aos limites, posturas e 

formas de troca apropriados, que definem o que constitui o corpo. (BUTLER, 

2003, p. 226) 

 Entendem-se como fronteiras do corpo os limites do socialmente hegemônico, 

as quais também constroem o sujeito singular por exclusão, o ser abjeto. Compreende-

se por abjeto: “aquilo que foi expelido do corpo, descartado como excremento, tornado 

literalmente ‘outro’” (BUTLER, 2003, p. 230). A partir dessa expulsão, estabelecem-se 

formas hegemônicas e marginais, abjetas. 

 É por meio dessa expulsão que o estranho se consolida. O estabelecimento do 

não eu como abjeto estabelece os limites do corpo, que são os primeiros contornos do 

sujeito. A fantasia torna-se controlada pela política de superfície do corpo. Regula-se a 

sexualidade nos termos da estrutura obrigatória da heterossexualidade reprodutora. 

 Desta forma, vê-se como oportuno questionar: há de fato um núcleo interno e 

organizador do gênero que produz uma performatividade específica? 

Consideremos o gênero, por exemplo, como um estilo corporal, um ato, por 

assim dizer, que tanto é intencional como performativo, onde performativo 

sugere uma construção dramática e contingente do sentido. (BUTLER, 2003, 

p. 240) 

 Entende-se assim que há inúmeros gêneros, porém as performatividades que 

subverterem a lógica heterossexual terão resultados punitivos.  

 Conforme o contexto sócio-histórico, produzem-se vários estilos corporais 

regulados punitivamente. O desempenho tem como objetivo manter o gênero em sua 

estrutura binária. A performance determina o sujeito, mas quando desalojada, revela a 

possibilidade de transgressão ao binarismo. 

É precisamente nas relações arbitrárias entre esses atos que se encontram as 

possibilidades de transformação do gênero, na possibilidade da incapacidade 

de repetir, numa deformidade, ou numa repetição parodística que denuncie o 

efeito fantasístico da identidade permanente como uma construção 

politicamente tênue. (BUTLER, 2003, p. 243) 

 Estabelecer uma identidade de gênero singular é uma ficção. As noções de 

sexo, masculinidade, feminilidade são construções que ocultam outras possibilidades 

performativas fora da estrutura da heterossexualidade compulsória.  
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 Pensar em identidade de gênero no singular é um grande equívoco pois há 

várias formas de vivenciar a feminilidade e a masculinidade que fogem ao padrão de 

gênero binário (masculino X feminino). São os sistemas políticos e sociais que 

produzem os traços de gênero conforme os interesses da classe burguesa, heterossexual, 

branca e masculina. 

  As identidades de gênero constituem-se pela relação entre sexo, gênero, 

pratica sexual e desejo. Em nossa sociedade, as regras, as práticas reguladoras que 

dirigem essa relação são de caráter heterossexual e, desta forma, geram as identidades 

de gênero heterossexuais. 

 A homofobia caracteriza-se pelo horror a perda do paradigma de gênero que se 

construiu a partir do modelo heteronormativo. Este horror ancora-se na perspectiva de 

gênero binária e hierárquica, onde o gênero masculino é percebido como superior. 

 Assim, percebe-se que as identificações de gênero e sexual são construídas por 

meio do tabu do incesto e da homossexualidade. Pergunta-se, desta forma, quais são as 

fronteiras do corpo? Os limites das peformatividades sexual e de gênero? Entende-se 

que as fronteiras constroem os seres tidos como abjetos ao definirem a noção de 

normalidade sexual, afetiva e de gênero.  

 Em sociedade como esta, a regulação da sexualidade é feita nos termos 

obrigatório da heterossexualidade reprodutora. Geralmente as performatividades sexuais 

e de gênero são referências para a determinação da orientação sexual, o que é um grande 

equívoco quando se pensa na pluralidade de formas de vivenciar a sexualidade. A 

perspectiva de gênero binário pune, através das leis reguladoras da sexualidade 

heterossexual, outras performatividades que subvertem o padrão heteronormativo. 
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Capítulo 3 – A QUESTÃO DA SEXUALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Este capitulo tem a preocupação de destacar a ocultação, o silenciamento das 

discussões relacionadas a sexualidade na escola.  Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

indicam a abordagem de alguns aspectos relativos a prática sexual, as DSTs, a gravidez 

precoce.  

Porém, a preocupação com a diversidade sexual e de gênero permanece presente 

na pratica educativa cotidiana, no currículo escolar ao partirem do pressuposto que 

todos os educando se percebem heterossexuais.  

Não há, de forma sistematizada, a promoção de formações doentes voltadas para 

as temáticas da sexualidade, com isto, a promoção de discussões e debates sobre as 

questões das diferentes orientações sexuais, dos gêneros, da afetividade se mantem 

encobertas. 

As escolas, em sua maioria, caracterizam-se por ocultar as discussões sobre 

sexualidade ou orientação sexual no processo ensino-aprendizagem. Segundo Louro 

(2007), a escola, ao negligenciar os temas da sexualidade, corrobora com o preconceito 

e o não reconhecimento das diversidades. 

A ocultação da discussão tem como objetivo a manutenção da 

heteronormatividade. Como afirma Louro (2007): 

A ignorância (chamada por alguns de inocência) é vista como a mantenedora 

dos valores ou dos comportamentos bons e confiáveis. A negação dos 

homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba por confiná-los às 

“gozações” e aos “insultos” dos recreios e dos jogos, fazendo com que, deste 

modo, jovens gays e lésbicas só possam se reconhecer como desviantes 

indesejados ou ridículos. (LOURO, 2007, p. 68) 

A ênfase na orientação heterossexual é uma das maneiras de silenciar as 

discussões sobre homossexualidade, além de expressar uma forma autoritária de 

garantir uma “identificação sexual” concebida nos moldes heteronormativos. 

A homossexualidade deveria ser percebida como fenômeno social, assim como a 

heterossexualidade, criado no seio da sociedade, em seu cotidiano, durante os processos 

políticos e culturais de um determinado contexto histórico. Conforme menciona Stuart 

Hall: 
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[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado 

sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em 

processo”, sempre “sendo formada”. As partes “femininas” do eu masculino, 

por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expressão 

inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. Assim, em 

vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge 

não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso 

exterior pelas formas através das quais nos imaginamos ser vistos por outros 

(HALL, 2006, p. 38-9) 

Assim, pode-se inferir que a escola ainda não favorece a convivência plena entre 

as diversas “identificações sexuais”. Uma jovem que se autodenomina homossexual, 

por exemplo, não se percebe “normal” e, consequentemente, evita interações 

interpessoais, sente-se culpada por desejar pessoas do mesmo sexo, se recusa a 

vivenciar seus desejos homoeróticos em uma sociedade, mais especificadamente em um 

espaço de sociabilidade, a escola, no qual ela aprendeu a ocultar outras formas de 

interação afetivo-sexual que não seja a heterossexual. 

 Pensa-se que uma das maneiras de possibilitar as discussões acerca das 

orientações sexuais é inserir a temática, efetivamente, no planejamento pedagógico 

integrado, realizado pelos educadores, objetivando, assim, desconstruir a noção de 

“disciplinarização” dos conhecimentos e apostando na proposta de que eles são tecidos 

em redes que correspondem a contextos cotidianos diversificados. 

É fundamental a discussão desse conhecimento tecido nas esferas cotidianas 

da sociedade que marca os trabalhos ligados à noção de conhecimento em 

rede e currículo. A incorporação das ideias de redes de conhecimentos e de 

tessitura de conhecimentos em rede torna-se fundamental em face da 

multiplicidade e da complexidade de relações nas quais estamos 

permanentemente envolvidos e nas quais criamos conhecimentos e os 

tecemos com os conhecimentos de outros seres humanos. Nesse sentido, a 

tessitura de uma compreensão teórica do currículo envolve considerar os 

espaços cotidianos em que esses currículos acontecem, valorizando o fazer 

curricular como uma produção de sentido. (LOPES, MACEDO, 2005, p. 36-

7) 

Segundo Lopes & Macedo (2005), a preocupação com o currículo não deve 

apenas ser de ordem científica, de maneira a redefinir os saberes que devem ser 

valorizados, mas deve também priorizar a forma como se realiza a organização social do 

conhecimento.   

As discussões sobre a temática da sexualidade, oficializadas no currículo escolar 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), se fazem imprescindíveis no cotidiano 
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da prática escolar. Para Figueiró, “falar de sexualidade é trabalhar o relacionamento 

humano e, por conseguinte, aprimorar as relações interpessoais” (2009, p. 142).  

               A abordagem da temática — sexualidade — abrange vários outros assuntos de 

grande relevância para um respeitoso convívio social dentro e fora do ambiente da 

escola. 

[...] o ensino da sexualidade deve sempre abranger o respeito à diversidade, 

isto é, o respeito às pessoas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais), às prostitutas e às pessoas portadoras do vírus da AIDS. Assim, 

o trabalho em Educação Sexual abre-nos para repensar nossas atitudes em 

relação às pessoas que fazem parte das minorias, entre elas, a composta 

também por portadores de necessidades especiais. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 143) 

Segundo Figueiró, 

[...] quando se propõem educar sexualmente os alunos, há de se pensar, 

concomitantemente, em oportunizar aos professores o reeducar-se 

sexualmente, participando de estudos que os auxiliem a preparar-se para 

atuar como educadores sexuais, tanto de crianças do ensino regular, quanto 

de crianças e de adolescentes considerados pessoas com necessidades 

especiais. (FIGUEIRO, 2009, p. 142)  

Ao trabalhar com as temáticas da educação sexual, o educador, ou melhor, o 

educador sexual, deverá ter a preocupação de não influenciar os educandos com seus 

valores, suas experiências vividas no âmbito da trajetória afetivo-sexual. Ele deverá 

substituir o discurso valorativo por um discurso reelaborado por meio de estudos e 

informações atualizados. 

[...] cabe a eles criar oportunidades várias, de reflexão, para que os alunos 

pensem e discutam com os colegas, a fim de que formem sua própria opinião 

sobre sexo pré-matrimonial, masturbação, homossexualidade e aborto, entre 

outros. Cabe também ao professor fazer com que os alunos tenham acesso a 

informações claras, objetivas e científicas sobre a sexualidade (FIGUEIRÓ, 

2009, p. 143). 

O educador deverá substituir o discurso impregnado de juízo de valor por um 

discurso atualizado de caráter educativo. Precisará compreender com clareza o 

significado mais amplo das categorias que irá abordar ao tratar das várias questões da 

sexualidade com os educandos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

[...] propõem que se ensine sobre sexualidade nas escolas, para, em seguida, 

tratarmos de vários modelos de estratégias. Conforme já é sabido pelos 

professores, segundo os PCN, a Educação Sexual deve ser inserida como um 

tema transversal, ou seja, como um assunto ministrado no interior das várias 

áreas de conhecimento, perpassando cada uma delas. Assim, ela pode ser 

ensinada nas aulas de Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, 
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Ciências Naturais, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira. Importante 

relembrar todo o conjunto dos temas transversais que envolvem: ética, 

educação ambiental, “orientação sexual”, pluralidade cultural, saúde e 

trabalho e consumo (FIGUEIRÓ, 2009, p. 144-5).  

Para a abordagem do tema transversal — sexualidade —, os PCN propõem a 

seguinte organização: 

 Corpo, matriz da sexualidade. 

 Relações de gênero. 

 Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis – 

AIDS, por exemplo (BRASIL, 1998, 2000). 

Pode-se perceber, a partir da estruturação acima, que a temática afetividade não 

está inserida de forma explícita na proposta de discussão sobre o tema, fato que fragiliza 

a discussão. No entanto, outros assuntos se fazem presente e são de suma importância 

para a abordagem dos elementos referentes à sexualidade humana. Discutir a relação 

com o corpo, a desigualdade de gênero em sociedades de caráter machista e patriarcal e 

a questão da prevenção e dos cuidados com a saúde sexual e reprodutiva favorecem, a 

priori, os debates que deveriam ocorrer em um ambiente propício à construção do 

conhecimento, como é o espaço escolar. 

Os PCN propõem duas formas de “ensinar” sobre sexualidade. Uma delas é a 

educação sexual pautada na programação dos próprios PCN, no planejamento prévio da 

abordagem.  

A outra se dá de forma “extraoficial”. Segundo Figueiró, “a educação sexual 

informal equivale à extraprogramação, isto é, aproveitar, de forma espontânea, um fato, 

uma pergunta, uma situação ocorrida, e ensinar a partir daí” (2009, p. 146-7). 

O ensino da educação sexual formal deve ter como direcionamento os seguintes 

pressupostos: 

Educar sexualmente é muito mais que ensinar os conteúdos de biologia e 

fisiologia da sexualidade; 

Educar sexualmente é criar oportunidades para o aluno expressar seus 

sentimentos, angústias e dúvidas, refletir sobre suas atitudes e rever 

preconceitos; 

Para educar sexualmente é preciso saber ouvir; 

O aluno deve ser visto como sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem e 

deve ter muito espaço para falar e ouvir seus colegas; 

O professor deve ser a pessoa que cria as condições para o aluno aprender, ao 

invés de ser um simples transmissor de conhecimentos. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 

150-1) 
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A postura profissional do educador no processo de condução à (re)educação 

sexual de educandos é um dos elementos mais significativos e importantes para a 

construção de uma perspectiva, desprovida de preconceitos, sobre as questões da 

sexualidade. 

[...] o que deve ficar claro é que todos educamos sexualmente nossos alunos, 

mesmo que não tenhamos consciência, através da forma como lidamos com 

as situações do dia a dia. Com a nossa postura, contribuímos para que o aluno 

forme uma imagem positiva ou negativa do corpo, da sexualidade e do 

relacionamento sexual. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 150)  

No entanto, não se pode ocultar o fato de que esse educador precisa de um 

embasamento teórico-didático, que pode ser alcançado por meio da participação em 

cursos de formação continuada, que visem atualizá-lo quanto às questões 

contemporâneas da sexualidade, e pela iniciativa própria de buscar mais subsídio teórico 

para a abordagem da temática. 

 Verifica-se, assim, que o educador precisa rever o que sabe, o que pensa e o que 

sente sobre as sexualidades, os corpos e as diferentes orientações sexuais. Esta atitude é 

fator fundamental para que essa discussão possa ser favorável às transformações no que 

se refere à percepção sobre as diferenças, o outro, as diversas orientações, as práticas 

sexuais e, principalmente, a própria sexualidade.  

Faz-se oportuna a preocupação de incentivar o educador a refletir sobre o 

processo de desconstrução de alguns valores pessoais para a abordagem desses pontos 

que envolvem muitos tabus, preconceitos, valores socioculturais, religiosos e, até 

mesmo, intolerâncias. 

[...] educar sexualmente os alunos implica também ensinar atitudes de 

respeito para com todos os alunos, ou colegas professores, que vivem sua 

sexualidade de maneira diferente da maioria, e aqui se inclui, por exemplo, as 

pessoas LGBT — lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

(FIGUEIRÓ, 2009, p. 167) 

Destaca-se o fato de que o educador que se mantém em silêncio com relação à 

abordagem do tema durante o processo ensinar-aprender, no decorrer da prática 

educativa cotidiana, de certa forma também está ensinando algo sobre sexualidade. Seu 

silêncio ensina que falar sobre o assunto ainda é uma atitude “pervertida”, um 

constrangimento a ser evitado. 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a temática da 

sexualidade pode ser inserida da primeira a oitava séries, das seguintes maneiras: 

A)  Dentro da programação: o conteúdo de sexualidade proposto é organizado, 

planejado e dividido entre os professores de cada série. Pode ser que, numa 

série, sejam os professores de Português, História e Ciências que se 

considerem capazes e queiram ensinar sobe sexualidade e, assim, ensinarão o 

conteúdo dentro de suas próprias aulas. Em outra série, pode ser a professora 

de Matemática e a de Educação Física, por exemplo. Quando a professora é a 

única da sala, como acontece nas séries iniciais, necessita organizar-se para 

ensinar os conteúdos estipulados dentro de algumas áreas de conhecimento, 

nas quais houver condições de inserir. 

B)  Como “extraprogramação”: todo e qualquer professor, sem planejamento 

prévio, aproveita uma situação, um fato que acontece espontaneamente, para, a 

partir daí, ensinar sobre sexualidade, ou transmitir uma mensagem positiva 

sobre a mesma; aproveita para educar sexualmente. (BRASIL, 1998, 2000) 

 

Com a reformulação da Base Nacional Comum Curricular (2017), as categorias 

orientação sexual e identidade de gênero são retiradas pelo Ministério da Educação, e o 

novo documento restringe a discussão ao conceito de sexualidade previsto apenas no 

ensino de ciências do oitavo ano do Ensino Fundamental.  

O documento reformulado refere-se ao Ensino Infantil e ao Ensino Fundamental. 

A reformulação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio também tem 

previsão de ocorrer este ano. 

O tema sexualidade é um objetivo de conhecimento encontrado apenas no oitavo 

ano do Ensino Fundamental, de forma pontual, na unidade temática — vida e evolução.  

Segundo a nova base, o conteúdo deve desenvolver as seguintes habilidades: 

 
• (EF08CI08) analisar e explicar as transformações que ocorrem na 

puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais.  

• (EF08CI09) comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos 

contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade 

na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez 

precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

• (EF08CI10) identificar os principais sintomas, modos de transmissão e 

tratamento de algumas DSTs (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e 

métodos de prevenção. 

• (EF08CI11) selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões 

da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a 

necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem 

preconceitos baseados nas diferenças de gênero. (Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/4.3_BNCC-Final_CN.pdf) 

 

Percebe-se que as habilidades a serem desenvolvidas no novo documento centram-

se na preocupação com a prevenção às DSTs e à gravidez precoce, referindo-se ao 

respeito à diversidade de indivíduos, sem destaque para as questões da orientação 
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sexual, fato que desfavorece a discussão sobre sexualidades e a circunscreve a 

patologias e “equívocos” como, segundo o próprio documento, a gravidez indesejada.  

A “preocupação” da “nova” base centra-se nos resultados de práticas sexuais 

inseguras e inconsequentes, esquecendo-se da discussão sobre afetividade e 

identificações de gênero e sexual. 

Verificou-se que as competências gerais do ensino de ciências não mencionam as 

categorias gênero, sexualidade, identidades de gênero e orientação sexual, fazendo 

menção apenas, e uma única vez, ao conceito de diversidade de indivíduos. 

As competências específicas de ciências da natureza para o Ensino Fundamental, 

segundo o novo documento, curricular são: 

  1. Compreender as ciências como empreendimento humano, reconhecendo 

que o conhecimento científico é provisório, cultural e histórico.  

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das 

Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e 

procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no 

debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais e do mundo do 

trabalho.  

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 

relativos ao mundo natural, tecnológico e social, como também às relações 

que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas 

e buscar respostas.  

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da 

ciência e da tecnologia e propor alternativas aos desafios do mundo 

contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.  

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem e 

promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, 

acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

 6. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, recorrendo 

aos conhecimentos das Ciências da Natureza.  

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 

Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-

tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, 

com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

(Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/4.3_BNCC-

Final_CN.pdf). 

 

Entende-se, assim, que há uma explícita ocultação da discussão das questões 

relacionadas ao gênero e orientação sexual, o que reforça os estereótipos de gênero e 

sexual e os processos de discriminação a sujeitos que não se percebem heterossexuais 
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no espaço escolar, além de reafirmar um currículo escolar que negligencia o fato de que 

nem todos os indivíduos são heterossexuais.  

A discussão da sexualidade está reduzida ao ensino de ciências o que revela a 

inclinação do currículo à perspectiva biologizante e à patologização das questões 

relativas ao sexo. 

3.3.1 Ocultação da discussão 

 

Verifica-se, ainda hoje, resistência na escola e na família à abordagem das 

temáticas relativas ao sexo. Este embaraço é sentido, de forma mais explícita, nas 

relações tecidas no cotidiano, nos diferentes espaços de sociabilidade. 

São nesses espaços sociais, através das interações e vivências interpessoais, que 

as jovens constroem as suas representações sobre as questões da sexualidade. 

Ao falar de educação sexual, optou-se por entendê-la como: 

... considero Educação Sexual como sendo “toda” ação ensino-aprendizagem 

sobre a sexualidade humana, seja ao nível de conhecimento de informações 

básicas, seja ao nível de conhecimento e/ou discussões e reflexões sobre 

valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionadas à vida sexual. 

(FIGUEIRÓ, 2001, p. 17). 

 Como já mencionado na primeira parte deste capítulo, acredita-se que existem 

dois tipos de educação sexual, conforme Werebe (1981, p. 106): 

... a educação sexual informal, processo global, não intencional, que engloba 

toda a ação exercida sobre o indivíduo, no seu cotidiano, desde o 

nascimento, com repercussão direta ou indireta sobre sua vida sexual; 

... a educação sexual formal, deliberada, institucionalizada, feita dentro ou 

fora da escola.  

 

Deste modo, para que ocorra o processo de educação sexual, é preciso que, em 

um primeiro momento, haja disposição para rever concepções, valores, atitudes 

relacionadas às questões da sexualidade, do sexo e da orientação sexual.  

... um trabalho de “reeducação sexual”, no sentido de que educar 

sexualmente significa levar em conta e ajudar a reconstruir todas as 

informações e formações, atentando principalmente para as distorcidas e as 

negativas, que o indivíduo já recebeu e vem recebendo na vida, seja na 

escola, na família ou na sociedade de maneira geral. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 

65) 

Assim, verifica-se que deve haver, primeiro, um desejo do educador em 

reeducar-se sexualmente por meio de uma ação reflexiva sobre suas concepções a 
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respeito das questões relativas ao sexo, ao corpo, ao gênero, à sexualidade, dentre outros 

temas convergentes. O educador deve fazer uma análise crítica quanto às 

fundamentações que constituíram, ao longo de sua vida, seus valores, suas percepções 

sobre sexualidade, que o levaram ou não a reagir de forma preconceituosa e/ou 

intolerante às diferentes orientações sexuais e às situações que envolvem alunos com 

orientações homo ou bissexuais. 

Após esse profundo processo de autorreflexão quanto às questões da 

sexualidade, e, principalmente, com relação à busca de novas informações sobre o tema, 

o educador sexual poderá se dedicar ao trabalho de auxílio na reeducação sexual dos 

educandos. 

Geralmente, quando participam de cursos ou “treinamento”, os professores 

mostram-se ávidos por conhecer estratégias de ensino da sexualidade 

diversificadas e que sejam funcionais e motivadoras; isso é importante, 

porém, não deve ser o ponto de partida do processo de prepara-se para essa 

modalidade de ensino. A visão que tem da Educação Sexual é apenas da 

sistemática, deliberada, portanto, formal. Falta-lhes conhecimento de que 

todos os profissionais da escola atuam de maneira informal, quer queiram, 

quer não, na educação para a vida sexual dos alunos. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 

65) 

               Faz-se relevante levar em consideração que a educação sexual acontece não só 

de maneia sistematizada, planejada, formalizada; ela também é consequência do modo 

como são desenvolvidas as atividades administrativas e didático-pedagógicas no espaço 

escolar. 

A escola influi sobre os alunos, em matéria de Educação Sexual, pela sua 

organização, pela sua distribuição dos alunos, pelas atividades que lhes 

proporciona e, sobretudo, pelos modelos humanos que lhes oferece. 

(WEREBE, 1981, p. 107) 

             Outro ponto a ser salientado é a ausência de discussões sistematizadas no 

ambiente escolar. A falta de informações e diálogos sobre a temática é uma forma de 

educar sexualmente ainda não reconhecida ou até mesmo não percebida por muitos 

educadores. 

O não falar de sexo, seja em casa ou na escola, leva o educando a considerar 

que este é um assunto que não se deve comentar, possivelmente, por 

vergonha. Leva-o a entender que sexo é uma questão misteriosa e não aceita 

com naturalidade, enfim, que é “coisa feia”. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 66) 

            Ao tratar da temática da educação sexual, não se pode desconsiderar que um dos 

seus tipos, denominado Educação Sexual Informal, que se caracterizae pela ausência de 
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discussão sobre o assunto, e, frequentemente, é encontrada, vivenciada e até mesmo 

praticada no cotidiano escolar pelos diversos atores que constituem esse cenário. 

Faz-se necessário considerar, ainda, a Educação Sexual informal que se 

processa também na relação aluno/aluno. Guimarães (1995) afirma que é na 

“... ‘história subterrânea’ da escola que floresce a Educação Sexual ...”, pois 

“os jovens discutem e aprendem sobre sexo numa espécie de submundo 

escolar, o “mundo proibido”, porque é lá que está o grupo de pares e o 

amigo íntimo”. Apesar de essa verdade ser apontada por outros estudiosos, 

faltam pesquisas que a apreendam de forma objetiva e ampla, ou seja: que 

busquem como vem ocorrendo, de fato, a Educação Sexual informal na 

relação aluno/aluno. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 67) 

            Muitos educadores e pais geralmente desconhecem a presença da Educação 

Sexual Informal nos ambientes escolar e familiar. No entanto, faz-se imprescindível 

conhecê-la e reconhecê-la, pois ela influencia de forma direta as ideias e os 

comportamentos afetivo-sexuais das educandas e filhas.  

Preparar o aluno para atuar como mediador eficiente da sua Educação 

Sexual informal (como também da formal) é uma proposta que coaduna com 

a concepção de aprendizagem e desenvolvimento socioconstrutivista, 

estabelecida por Vygotsky (1991), na qual o indivíduo que aprende participa 

de todo o processo, como um sujeito ativo. Assim sendo, a aprendizagem 

que impulsiona o desenvolvimento, é construída pelo sujeito nas interações 

com as outras pessoas no contexto sócio-histórico-cultural, recebendo 

influência deste, ao mesmo tempo que o transforma, pois este é mutável e 

dinâmico. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 68) 

     Educar sexualmente o(a) aluno(a) ou o(a) filho(a), seja de maneira formal 

ou informal, é uma ação de grande responsabilidade, pois ele ou ela passará a se 

posicionar no cotidiano da prática afetiva e/ou sexual, utilizando-se das informações 

apreendidas e assimiladas no processo ensino-aprendizagem de caráter formal ou 

informal.  

3.3.2 Indicações/diretrizes oficiais para a educação sexual 

 

No Brasil, a implementação da orientação sexual nos currículos escolares foi 

marcada por avanços e recuos; ela foi introduzida em 1920, na escola, com 

características médico- higienista, com o propósito de orientar os jovens 

para coibir a prática da masturbação e as doenças venéreas, tendo também o 

objetivo de orientar as meninas para o papel de esposa e mãe. (FIGUEIRÓ, 

2009, p. 177) 

No Brasil da década de 1950, a inclusão da temática da orientação sexual no 

currículo escolar ainda não havia acontecido. Ocorreu, nesse período, uma lacuna com 

relação às discussões que o tema suscita por conta da moral cristã, ou seja, da influência 

da Igreja católica no processo educativo dos jovens. 
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Observam-se, ainda hoje, os resquícios dessa ausência de discussão no cotidiano 

da prática educativa e, principalmente, no espaço familiar. 

No período da década de 1960, “... colégios cariocas e paulistas, particulares e 

públicos, resgataram a lei e introduziram a orientação sexual nos seus currículos. Em 

algumas escolas o final foi drástico, culminando com a exoneração de diretores, 

professores e expulsão de alunos” (FIGUEIRO, 2009, p. 178). 

Já em 1975, 

... cessada a fase crítica de repressão no país, reaparecem as discussões 

ressaltando a importância desse tema nos currículos escolares. As escolas 

incluíram palestras, encontros e debates sob a responsabilidade de médicos, 

psicólogos ou através dos conteúdos relativos à reprodução humana nas 

disciplinas de ciências e biologia. Em 1989, o secretário de Educação de São 

Paulo, professor Paulo Freire, decidiu implantar a orientação sexual nas 

escolas. Em 1995, o MEC coordenou a elaboração dos PCN para o ensino 

fundamental, e incluiu como tema transversal a Orientação Sexual na escola. 

(FIGEIRO, 2009, p. 178) 

Abordar a orientação sexual como tema transversal a ser trabalhado pelos diversos 

educadores das diferentes áreas do conhecimento é, ainda hoje, motivo de muita 

discussão. Verificam-se, a partir de observações no espaço escolar e de vários estudos 

relativos à questão, muitos entraves para que o assunto, de fato, seja incluído no 

cotidiano da sala de aula.  

A precária formação desses profissionais para a abordagem e o desenvolvimento 

do tema aparece como uma questão desfavorável ao processo de inclusão. No entanto, 

não se acredita ser este fato o único obstáculo para o início do debate sobre a matéria.  

Acredita-se, também, que a falta de formações continuadas, para os profissionais 

que atuam na área da Educação, com o objetivo de promover, de maneira atualizada e 

sistematizada este tipo de discussão no espaço escolar, pode ser um elemento contrário 

ao desenvolvimento do trabalho de educação sexual. 

A inserção no ensino básico do tema transversal — orientação sexual na 

escola — constitui-se num avanço significativo na educação dos indivíduos 

do atual contexto. No entanto, esta trouxe um desafio de trabalhar o tema na 

escola, despidos de mitos e tabus. A reflexão, pelos educadores e demais 

profissionais é de fundamental importância para que estes não fiquem 

próximos das orientações passadas com enfoques distintos e não aplicáveis 

ao contexto atual. Seria recomendável que os envolvidos no planejamento 

das atividades ficassem atentos para não incorrer nos mesmos erros de 

períodos anteriores... (FIGUEIRÓ, 2009, p. 178-9). 
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Ao tratar a proposição da sexualidade na escola, o educador deve levar em 

consideração as questões de ordem sociocultural, política e econômica dos educandos, 

devendo assim romper com a perspectiva biologizante na abordagem dos temas sobre a 

sexualidade. As emoções e a busca do prazer através do afeto e dos sentimentos também 

são aspectos fundamentais a serem colocados pelo educador no momento em que for 

tratar sobre o assunto. 

Trabalhar o tema da orientação sexual na escola ainda é um ponto muito 

rejeitado pela maioria dos educadores sexuais, pois é preciso romper com o vício da 

disciplinarização do conhecimento, trabalhar as influências de ordem midiática que não 

estão comprometidas de forma integral com o embasamento científico atualizado, os 

diversos valores religiosos, familiares, culturais, enfim, é preciso transformar as 

didáticas conservadoras e as pré-noções desfavoráveis à construção desse diálogo.  

Segundo Figueiró (2009), o trabalho de orientação sexual na escola visa 

“proporcionar aos estudantes a possibilidade do exercício de sua sexualidade de forma 

responsável e prazerosa” (FIGUEIRÓ, 2009, p. 180).  

A discussão sobre a orientação sexual requer, do educador, adequações 

necessárias às diversas turmas nas quais atua e às diferentes faixas etárias de seus 

educandos. 

Aos professores das diferentes séries e disciplinas fica o desfio de encontrar 

a melhor maneira de trabalhar o tema de forma segura e saudável, sem 

impor ou omitir informações atualizadas e de interesse dos estudantes, 

incluindo crenças, mitos, tabus, preconceitos. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 180) 

Percebe-se, a partir da maioria dos estudos sobre educação sexual nas escolas e 

da própria observação realizada na escola onde se desenvolveu este estudo, que alguns 

educadores ainda não têm consciência de seu papel no que tange às orientações afetiva e 

sexual, independente de ser a atuação de caráter formal ou informal. O fato é que a 

discussão sobre esta temática ainda não se faz presente no planejamento pedagógico de 

grande parte das diferentes disciplinas. 

 O educador/professor necessita acolher seus estudantes, motivá-los a 

perguntar, tirar dúvidas, anseios. Necessita, também, desprender-se dos 

valores e experiências particulares, organizar os conhecimentos sobre 

sexualidade para auxiliar o jovem estudante que busca, incessantemente, 

viver suas emoções, experiências e amor. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 181)  
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Ao abordar as questões da sexualidade, é preciso considerar o repertório 

sociocultural e político prévio do aluno; há toda uma infraestrutura de valores culturais, 

familiares, religiosos, políticos que influenciaram na construção da subjetividade.  

Num programa de orientação sexual é desejável que não apenas a escola se 

responsabilize em abordar questões da área, mas que se estabeleça um 

trabalho de parceria entre pais e professores para, efetivamente, ocorrer uma 

orientação sexual de jovens do contexto contemporâneo, levando em 

consideração a realidade do indivíduo, desenvolvendo suas percepções e 

sensações, orientando-o para comparar e analisar sua realidade e refletir 

sobre ela. (FIGUEIRO, 2009, p. 183) 

Tornar o educador de ciências o único responsável pelo debate sobre o tema, em 

aulas específicas e eventuais sobre o corpo humano, não responde aos anseios, às 

dúvidas, que a maioria dos educandos possui com relação à própria sexualidade e ao seu 

corpo. 

Precisamos eliminar as estratégias que algumas escolas utilizam para o 

desenvolvimento do assunto ou passam a atividade ao professor de ciências 

e biologia ou convidam algum profissional (enfermeiro, médico) para 

conversar com os alunos. Essas atividades são muito pontuais, não chegam a 

responder tantas outras questões não abordadas pelo especialista. 

Consequentemente, os alunos continuam as suas experiências rumo a 

compreender melhor a sua sexualidade. Muitas das crenças adquiridas em 

função da mídia se transferem como verdades. Os estudantes passam a viver 

experiências de descobertas, sem orientações sexuais, e infelizmente chegam 

a repostas nem sempre desejáveis. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 186) 

Sabe-se que a instituição escolar provê seus educandos com veículos de 

desinformação e comunicação muito eficientes e rápidos na transmissão de informações 

muitas vezes equivocadas e distorcidas, como a internet e a televisão. Assim, é preciso 

desenvolver um trabalho mútuo entre a família e a escola, com o objetivo de amenizar o 

impacto das informações que chegam aos jovens sem qualquer compromisso científico, 

moral e ético.  

A abordagem das questões sobre sexualidade deve levar em consideração as 

diferentes orientações sexuais dos jovens e o reconhecimento de outras práticas sexuais 

que não sejam as de caráter heterossexual. 

A contextualização do tema orientação sexual, quando bem-trabalhada no 

ensino, pode permitir o estabelecimento de pontes entre o cotidiano do 

estudante e o conhecimento escolar e servir como uma estratégia para retirar 

o estudante da condição de espectador passivo. Assim, o desenvolvimento 

de atividades sobre o tema da orientação sexual necessita promover uma 

aprendizagem significativa que mobilize as habilidades, competências e 

atitudes dos estudantes. Neste caso, relacionados ao seu bem-estar 

ambiental, físico, psíquico e social. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 186) 
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O ensino da educação sexual deve levar em consideração o repertório 

sociocultural e moral do educando, de forma a contextualizar o ensino a partir da 

realidade efetiva do aluno e de suas práticas referentes à sexualidade. Iniciar esse 

processo de educação sexual considerando o fato de existirem alunos com diferentes 

orientações sexuais já é um grande passo no favorecimento do diálogo sobre as 

temáticas da sexualidade. 

Entretanto, com as mudanças na Base Nacional Comum Curricular do Ensino 

Fundamental, as discussões sobre sexualidade, orientação sexual e gênero ficarão 

circunscritas a uma discussão pontual sobre DSTs e gravidez indesejada a ser 

promovida pela disciplina de ciências no oitavo ano do Ensino Fundamental. 

Entende-se que esta mudança realizada pelo MEC desfavorece o reconhecimento 

da diversidade sexual e das diferentes identificações de gênero, além de desencorajar o 

diálogo sobre as questões da sexualidade e o processo de (auto)reconhecimento de 

outras orientações sexuais que subvertem as normas heterossexuais. 

3.3.3 Presença da homossexualidade (feminina) no ambiente escolar 

 

 Embora as estatísticas sobre a homossexualidade sejam raras e limitadas, o 

célebre Relatório Kinsey continua sendo a principal referência para se 

calcular a porcentagem dos praticantes do “amor que não ousa dizer o 

nome” no Ocidente, em torno de 10% da população masculina e 6% da 

população feminina são constituídos por homens e mulheres 

predominantemente ou exclusivamente homossexuais. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 

202) 

Uma questão óbvia, e que quase sempre é tratada de forma equivocada pela 

maioria dos educadores, é o fato deles não considerarem que nas salas de aula em que 

atuam nem todos os alunos são heterossexuais. Há outras maneiras de vivenciar a 

sexualidade que, geralmente, são marginalizadas de tal forma que o reconhecimento do 

outro como o outro, não como uma anomalia, efetivamente não ocorre. 

Portanto, professores, familiares, educadores e profissionais da saúde devem 

sempre ter em mente que nem todos os jovens e adultos com quem 

convivem são “naturalmente” heterossexuais — pois pelo menos uma 

pessoa, entre dez, provavelmente manifesta tendência ou prática o 

homoerotismo — no mais das vezes, secretamente, dada a intolerância e 

perseguição que ainda hoje pesam contra os homossexuais. Intolerância que 

tem um nome científico: homofobia – aversão doentia contra a 

homossexualidade. (FIGUEIRÓ 2009, p. 203) 
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Segundo Mott (2009), para se começar a compreender a questão da educação 

sexual, deve-se considerar e reconhecer que há, entre nós, jovens com diferentes 

orientações sexuais.  

Faz-se importante levar em consideração, ao abordar a questão da sexualidade, 

três postulados fundamentais propostos pela Antropologia da Sexualidade: 

1) A sexualidade humana não é instintiva, mas uma construção cultural. 

2) A cultura sexual humana varia de um povo e se modifica ao longo do 

tempo dentro de uma mesma sociedade. 

3) Não existe uma moral sexual natural e universal, portanto a sexualidade 

humana é amoral, no sentido de que cada cultura determina, por razões 

subjetivas e nem sempre salutares, quais comportamentos sexuais serão 

aceitos ou condenados. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 18-19). 

 

 A moral judaico-cristã caracteriza o sexo apenas como uma forma de 

procriação, e não reconhece as questões do desejo, da busca pelo prazer, das diferentes 

identificações afetivo-sexuais que não sejam as de caráter heterossexual, fato que torna 

a questão da homossexualidade ainda mais marginalizada e distanciada das discussões 

que deveriam acontecer frequentemente no ambiente escolar.   

Culpabilizar a revolução sexual dos anos 1970, pelos novos arranjos familiares, 

e os homossexuais, pelo surgimento e proliferação das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e da AIDS também não favorece em nada a abordagem da temática nos 

espaços escolar e familiar. 

...esquecem-se os moralistas de plantão de que a Aids não é castigo divino 

contra a promiscuidade sexual, posto ter surgido entre comportadas 

populações tribais da África Central e só depois se expandido para o mundo 

ocidental. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 19). 

                A educação diferenciada para jovens autodenominados homossexuais não 

deve ser percebida, pelos conservadores, como agressão ou “incentivo” à 

homossexualidade, visto que é um fenômeno social construído a partir das próprias 

relações sociais formuladas em um determinado contexto sócio-histórico. É um direito 

humano, de qualquer cidadão, poder vivenciar sua orientação sexual, seja ela qual for: 

... a livre orientação sexual dos jovens e adolescentes é um direito humano 

fundamental, garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente e pelos principais documentos internacionais de Direitos 

Humanos. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 19-20) 

               O fato de um jovem se perceber homossexual não deve ser compreendido como 

uma opção dele. A questão da sexualidade é perpassada pela busca do prazer, por 
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desejos e emoções construídos durante o processo de socialização do indivíduo. 

Ninguém escolhe sentir atração afetivo-sexual por pessoas do mesmo sexo que o seu; 

esse desejo, esse querer pelo outro do mesmo sexo simplesmente vai surgindo no 

indivíduo homossexual, assim como em qualquer indivíduo heterossexual. 

Há certo consenso entre os estudiosos da psicologia infantil em situar entre 

os cinco e seis anos a idade em que começa a se definir nossa orientação 

sexual— e se fosse possível isolar um grupo de crianças de qualquer 

mensagem modeladora de seu papel de gênero, certamente haveria um 

número equilibrado de homos, héteros e bissexuais. Em nossa sociedade, 

marcadamente heterossexista, o que ocorre é exatamente o contrário: as 

únicas imagens e mensagens bombardeadas na socialização formal e 

informal das novas gerações é a do casal heterossexual. O menino e a 

menina, com desejos afetivo-sexuais, predominantemente voltados para o 

mesmo gênero, sentem-se perdidos e oprimidos neste mundo que rotula seus 

sentimentos mais íntimos e queridos com palavras insultuosas: descaração, 

sem-vergonhice, pouca-vergonha, frescura, pecado mortal. (FIGUEIRÓ, 

2009, p. 20) 

Nas sociedades heterossexistas, durante a socialização da criança, do jovem, eles 

são condicionados, por meio dos estímulos imagéticos, midiáticos, socioculturais, a 

reconhecer e a aceitar apenas a orientação heterossexual. As demais orientações sexuais 

são transmitidas por esses veículos de (des)informação e socialização, como patologias 

provindas de mentes corrompidas, comprometidas com a promiscuidade sexual e com o 

mal. No entanto, segundo Mott (2009, p. 21), “... estima-se que uma em cada quatro 

famílias abriga em seu seio um filho homossexual”. 

A partir deste dado, percebe-se a significativa presença de jovens 

autodenominados homossexuais em algumas famílias. No entanto, ainda é muito 

frequente, nos cenários familiar e escolar, a resistência em reconhecer esses indivíduos. 

Perceber a diferença pela diferença, não como oposição à “normalidade” heterossexual, 

faz-se cada vez mais importante para o processo de transformação social. 

A família, na maioria das vezes, ao ter que reconhecer um filho ou filha 

homossexual, bissexual, transexual e polissexual, pelo fato de terem resolvido se 

assumir, reage de forma bastante negativa a essa notícia. O comportamento familiar, 

quase sempre, caracteriza-se pela humilhação, pelo insulto, pelo espancamento e, em 

muitos casos, pela expulsão do filho ou da filha de casa, fato que pode ser verificado, 

infelizmente, na minoria das entrevistas realizadas neste estudo com jovens 

autodenominadas não heterossexuais. O fato de o filho ou da filha não se sentir atraído 

ou atraída por indivíduos do sexo oposto pode ser percebido, por alguns arranjos 
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familiares, como uma escolha pessoal, não como um processo político, social, cultural e 

econômico. 

Segundo dados do jornal Folha de S.Paulo, de 29 de agosto de 1997: 

Homossexuais de 13 a 18 anos de idade são sete vezes mais propensos a 

cometer suicídio do que os heterossexuais masculinos na mesma faixa 

etária, segundo estudo publicado pelo American Journal of Public Health. A 

pesquisa foi feita por cientistas da Universidade de Minnesota (EUA), com 

base em dados de 36 mil adolescentes, dos quais 131 rapazes e 144 moças 

admitiram confidencialmente serem homossexuais ou bissexuais. Dos 131 

homossexuais masculinos identificados, 28% apresentaram históricos de 

tentativas de suicídio — uma taxa sete vezes maior que a apurada para os 

heterossexuais, segundo outros estudos. Os pesquisadores concluíram que a 

causa dessa maior propensão ao suicídio é quase certamente a atitude 

discriminatória da sociedade com relação aos homossexuais masculinos. 

Não foram encontradas diferenças significativas de taxas de tentativas de 

suicídios entre homossexuais e heterossexuais do sexo feminino. 

(FIGUEIRÓ, 2009, p. 22) 

Desde 1821, com o fim do tribunal da Santa Inquisição, a homossexualidade não 

é mais concebida como pecado. Em 1985, a sociedade brasileira passou a não mais 

perceber a homossexualidade e a bissexualidade como patologias, mas sim como uma 

orientação sexual tão “normal” como a heterossexual.  

Pretender “curar” um jovem gay ou adolescente lésbica fere um direito 

humano fundamental: a livre orientação sexual. Se a homossexualidade não 

é doença ou crime, porque impedir aos jovens homossexuais o livre 

exercício de sua identidade existencial? “A criança e o adolescente têm o 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas” (artigo 

15 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Humilhar, insultar ou castigar 

uma criança ou adolescente simplesmente porque demonstra tendência 

homossexual, é um crime contra o artigo 17 do Estatuto quando garante: “O 

direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica 

e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade e da 

autonomia”. Impedir que crianças e adolescente desenvolvam livremente sua 

orientação homossexual viola o artigo 18 da mesma lei, quando determina: 

“é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 

a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, atemorizante, vexatório 

ou constrangedor.” (FIGUEIRÓ, 2009, p. 24)  

Para Mott, a educação sexual científica, no currículo escolar, e a punição aos 

homofóbicos (pessoas que têm pavor, ódio de homossexuais) seriam mecanismos 

viáveis de contenção aos abusos psicológicos e físicos sofridos pelos jovens que se 

autodenominam homossexuais e bissexuais ou que ainda não têm certeza sobre a sua 

definição em termos de orientação sexual, mas que apresentam tendências 

homoafetivas. 
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A livre orientação sexual infanto-juvenil também é direito humano 

fundamental e só uma educação diferenciada, que respeite as especificidades 

étnicas, raciais e a livre orientação sexual das crianças e adolescentes poderá 

fazer desabrochar em todo menino, sem traumas nem exageros, o seu lado 

feminino, e em toda menina, o seu inevitável e salutar lado masculino. 

Afinal, as crianças e adolescente homossexuais também nasceram para ser 

felizes e é crueldade serem humilhadas, castigadas e violentadas, física e 

psicologicamente... (FIGUEIRÓ, 2009, p. 25) 

Ao escrever sobre jovens com diferentes orientações sexuais, Mott evidencia a 

reflexão que o adolescente deve fazer antes de se assumir homoafetivo, pois este fato o 

coloca em um estado de mais vulnerabilidade física e emocional em relação às 

manifestações de homofobia. O autor ressalta que no ambiente escolar são muito 

significativas as reações de intolerância aos jovens que apresentam afetividade por 

pessoas do mesmo sexo. 

Há registro de casos de meninos pré-adolescentes efeminados, em Santa 

Catarina e na Bahia, que foram esmurrados por seus colegas e tiveram de ser 

medicados no pronto-socorro, tamanho o ódio homofóbico despertado no 

meio escolar. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 26) 

Perceber que uma educação sexual científica não pode alienar-se do fato de 

existirem alunos com orientação homossexual e bissexual no espaço escolar é um passo 

fundamental para o início do processo de interação entre jovens com diferentes 

orientações sexuais. O educador, assim como a família, deve assumir o compromisso de 

auxiliar seus alunos/filhos na construção de um caminho prazeroso e responsável para a 

vivência da sua sexualidade.  

Reconhecer a existência da homossexualidade nos espaços da escola é a forma 

mais adequada de evitar comportamentos homofóbicos por parte de alguns alunos, por 

exemplo. Auxiliar alunos e pais quando o jovem resolve que é o momento de se assumir 

para a família, para a sociedade, seria uma ação muito importante, a ser realizada pelos 

educadores, no sentido de tentar evitar as reações extremas de não aceitação praticadas 

pela maioria dos pais quando tomam conhecimento de que o filho ou a filha é 

homoafetivo(a). Segundo Mott (2009, p. 26), uma educação sexual científica e 

humanitária não pode varrer para debaixo do tapete ou jogar no lixo os adolescentes 

homossexuais. 

Uma das formas encontradas por alguns pais de não aceitarem a sexualidade de 

seus filhos pode ser, por exemplo, a atitude de não os perceber, não os ouvir, 

negligenciando assim o diálogo sobre o tema. 
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Certas famílias acreditam, por exemplo, que o fato do filho ou da filha ser 

homossexual ocorreu por conta de alguma falha em seu processo educativo ou na 

recepção da educação oferecida por elas. Enfim, acreditam que é uma questão que pode 

vir a ser “resolvida”. 

O senso comum, com base em argumentos frágeis em termos de cientificidade e 

de informações desatualizadas, acredita que uma jovem homossexual, por exemplo, 

deixará de ser mulher pelo fato de sentir afetividade e desejo por pessoas do mesmo 

sexo que o seu; o mesmo pensamento se dá sobre o gay masculino. 

Mott (2009, p. 27) sugere, na forma de perguntas e respostas, uma reflexão para 

os jovens que pretendem assumir-se homoafetivos para as suas famílias.  

Na primeira questão, o autor menciona a segurança que o jovem deve ter com 

relação à própria homoafetividade, quando resolve assumir-se para seus familiares, em 

especial. Este processo de assumir-se deve ocorrer de forma planejada. Mott assinala 

que para isso é preciso:  

Primeiro, faça amizade com alguns gays ou lésbicas já assumidas. Selecione 

indivíduos que considere pessoas felizes, equilibradas, cujo estilo de vida 

você teria orgulho de compartilhar. Troque ideias com outros homossexuais 

sobre como eles vivem, como se assumiram, e as vantagens de deixar de ser 

enrustido. Frequente um pouco o ambiente homo para ver com qual dos 

diversos modelos de vivencia gay e lésbica você mais se identifica. Procure 

fazer boas amizades, pois diz o ditado popular: “diz-me com quem andas, que 

direi quem és...”. Não faça nada de que se arrependa mais tarde. “Para mim, a 

homossexualidade foi uma benção”, dizia o escritor Jean Genet. Depende de 

você fazer de seu futuro, enquanto homossexual, uma benção ou uma 

desgraça. (2009, p. 29) 

O autor também ensina que, caso o jovem sinta-se culpado, equivocado, enfim, 

com resistência a aceitar a própria orientação sexual, deve procurar interagir mais em 

outros ambientes sociais que não seja o espaço familiar. A autoimagem positiva e a 

autoestima equilibrada são fatores indispensáveis para a prática do homoerotismo de 

forma responsável e prazerosa. 

Ter uma pessoa do círculo familiar ou fora dele para auxiliar os familiares e o 

jovem no processo de assumir-se é muito importante para o enfrentamento da possível 

rejeição. 
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Saber abordar a temática da homossexualidade com clareza, precisão e 

embasamento científico também é fundamental para se enfrentar os preconceitos. Estar 

embasado em argumentos seguros cientificamente é muito relevante para a abordagem 

do tema.  

Um momento de tranquilidade para ambos (família e jovem homoafetivo) pode 

ser a ocasião certa para assumir-se perante os familiares. Faz-se necessário ficar claro 

que ser homossexual não é estar associado a Doenças Sexualmente Transmissíveis, a 

AIDS e à prostituição. 

Resolver assumir-se morando com os pais e dependendo economicamente deles 

é uma situação muito complicada, porém, não se deve aceitar, por conta disso, ser 

humilhado e desrespeitado, pois a homossexualidade não é uma escolha e sim uma 

orientação sexual. 

Percebe-se assim que o processo para se declarar homoafetivo, especialmente 

para os familiares, envolve várias questões de ordens diversas. Levar em conta a ocasião 

mais adequada tanto para a família quanto para o próprio indivíduo homossexual faz-se 

muito importante. Estar convicto de que existe certa maturidade emocional para lidar 

com os problemas que surgirão, a partir do momento que declarar ser homoerótico(a), é 

uma posição a ser considerada quando se percebe que este processo envolve vários 

fatores como condições materiais de subsistência e bem-estar emocional.  

 

3.3.4 Formação docente e sexualidade 

 

O processo ensino-aprendizagem deve garantir ao educando, além do seu 

desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de suas emoções e de seus afetos. 

Assim, é preciso, em primeiro lugar, dialogar com o educador sobre os seus 

pensamentos e sentimentos a respeito das questões da sexualidade, da afetividade.  

Deve-se pontuar para o educador, por exemplo: 

Como foi a minha educação sexual, em casa, na escola...? 

Consegui construir uma visão positiva da sexualidade, do corpo e do sexo? 

Tenho sido capaz, quando necessário, de mudar minha forma de ver e de 

pensar? 

Qual a visão que trago hoje sobre a sexualidade? 
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Que importância dou à sexualidade na vida das pessoas, em especial, na vida 

da criança e do adolescente? 

Do ponto de vista da afetividade, é valido, também, questionar-se: 

Sou uma pessoa que vivencia e desenvolve a afetividade? 

O que posso fazer para ajudar meus alunos a serem pessoas afetuosas? 

(FIGUEIRÓ, 2009, p. 188) 

 

Parte-se do pressuposto de que todos, por meio de alguma atitude, de algumas 

formas de interação com o outro e com a temática da sexualidade, se tornam educadores 

sexuais, mesmo quando expressa o que pensa e o que sente a respeito do tema de forma 

indireta e “inconsciente”. 

... com nosso jeito de ser e nossas atitudes estamos ajudando (ou 

prejudicando) as crianças e os adolescentes que nos rodeiam a construírem 

seus valores, seu posicionamento pessoal e seus sentimentos acerca da 

sexualidade. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 189) 

Cabe ao educador, dentre outras ações, planejar atividades educativas que 

favoreçam o desenvolvimento intelectual, mas também o desenvolvimento emocional 

do educando. Evitar falar sobre sentimentos, na sala de aula, não é a forma mais 

adequada de educar sexual e afetivamente. 

Ao falar sobre afetividade, acreditamos que esta: 

...por sua vez, diz respeito a um processo de interação com outra pessoa, 

onde ocorrem trocas positivas, demonstração de bem querer e valorização de 

si e do outro, de forma incondicional. Trata-se de uma interação mutuamente 

prazerosa e geradora de bem-estar. Tendo como base a comunicação verbal 

e/ou não verbal, pode envolver uma variedade de manifestações que vão 

desde simples toques, gestos amáveis e olhares afetuosos, até o contato 

físico, como abraços, beijos, carinhos, mais, ou menos, íntimos. É um 

processo que possibilita lidar, saudavelmente, com a expressão das emoções 

e, ao mesmo tempo, fornece o alicerce para o desenvolvimento da 

capacidade de amar a si próprio e aos outros. Fornece o alicerce, também, 

para a alegria de viver. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 190-1) 

Pensar educação sexual apenas como um processo de conhecimento circunscrito 

à mera transmissão de informações sobre sexo não favorece as supostas reflexões que se 

pretende que o educando realize após as aulas de educação sexual. 

Porém, o ensino de todos esses conteúdos é apenas uma parte da tarefa, já 

que educação sexual é um processo mais complexo e vai além de preparar o 

indivíduo para que aprenda as informações que lhe possibilitem viver bem a 

sua sexualidade. Tem a ver, também, com a formação do cidadão como 

participante da construção de uma vivencia mais digna da sexualidade, para 

todos, sendo capaz de ajudar a superar os preconceitos e os tabus, a 

combater a violência e a opressão sexual e a transformar os valores e as 

normas repressoras. Tem a ver com educar a pessoa por inteiro, enquanto ser 

aberto ao relacionamento e a interação humanizadora com o outro. Educar 

sexualmente uma criança, um jovem, deve ter como meta maior a educação 
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para a felicidade. É tarefa não apenas da família, mas também da escola. 

(FIGUEIRÓ, 2009, p. 193-4) 

Desenvolver a afetividade e os sentimentos nos parece a maneira mais adequada 

para o desenvolvimento das relações interpessoais pautadas no respeito mútuo. 

Para falar a respeito da afetividade, quero iniciar refletindo sobre o desejo de 

contato, de carícias, que todo ser humano tem desde que nasce até o último 

dia de sua existência. Ser tocado é o mais potente meio de reconhecimento 

humano. Gestos, sorrisos, palavras e olhares positivos são também uma 

extensão do toque, uma forma diferenciada de dizer a alguém que o 

consideramos importante, que nos interessamos por ele. (FIGUEIRÓ, 2009, 

p. 194) 

Saber expressar os sentimentos também deve ser uma prioridade no processo 

educativo dos jovens: 

Baseada em pesquisas com estudantes da rede pública paraense, Camargo 

(2005) denuncia que grande número dos alunos tidos como problemáticos é 

vítima de falhas no sistema educacional brasileiro, relacionadas a não 

inclusão da emoção nos processos de aprendizagem. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 

200) 

Se o filho/ educando sente-se amado, ele terá menos probabilidade de se tornar 

vítima de homofobia ou de outros tipos de abusos físicos e psicológicos. Por isso, a 

grande importância de um núcleo familiar e escolar favorável ao desenvolvimento da 

afetividade. O respeito à diferença é um tema que deve ser sempre lembrado nas 

discussões sobre sexualidade. 

Desde 2004, o Brasil vem envolvendo-se e conclamando os educadores, 

além de profissionais de outros setores, como, por exemplo, da Saúde, a 

comprometer-se com o Programa de Combate à Violência e à Discriminação 

a Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transgêneros (GLBTT) e de 

Promoção da Cidadania Homossexual (CONSELHO, 2004). Assim, para 

construirmos o respeito à diversidade, precisamos contar com o 

envolvimento das escolas, pois é sabido que “... tratamentos 

preconceituosos, medidas discriminatórias, insultos, constrangimentos, 

ameaças e agressões físicas ou verbais têm sido uma constante na vida 

escolar de jovens GLBTT. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 202) 

Segundo Figueiró, a proposta do processo de educação sexual nas escolas deve 

ter como meta a autonomia moral do jovem. 

Finalmente, para alinhavarmos as considerações que perpassam pelos temas 

sexualidade, afetividade e educação sexual, temos que considerar a questão 

do desenvolvimento da autonomia moral, ou seja, do educar nossos alunos 

para tomarem decisões com responsabilidades e liberdade, a partir de uma 

visão crítica das normas culturais relacionadas à sexualidade. Eles precisam 

saber reconhecer quando uma norma é impositiva e cerceia sua liberdade; 

precisam saber identificar a repressão nas normas que impedem uma 

vivencia saudável da sexualidade. Normas cerceadoras da liberdade são 
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aquelas que ditam regras: “não pode fazer sexo, por aquilo...”; ou: “Faça 

sexo! Se você não fizer, você é careta!” (FIGUEIRÓ, 2009, p. 203) 

A mesma autora acredita que a educação sexual deve estar aliada às questões da 

ética e da moral; a educação deve auxiliar o educando na compreensão de que ele pode 

e precisa se autogovernar.  

No entanto, só uma educação sexual aliada a uma formação ética e moral – 

na qual se eduque para a justiça, o respeito, a igualdade e o amor — irá 

preparar os adolescentes para a autonomia responsável. De forma 

complementar, todo trabalho de educação sexual necessita estar direcionado, 

também, para um trabalho formativo de reconstrução de relações igualitárias 

entre homens e mulheres e entre pessoas heterossexuais e homossexuais, a 

fim de garantir e dar sustância ao desenvolvimento de indivíduos sexual e 

afetivamente saudáveis. (FIGUEIRÓ, 2009, p. 203-4) 

Ao tratar sobre a temática da educação sexual na escola, o educador sexual deve 

preocupar-se em abordar a diversidade sexual e o respeito ao indivíduo homoerótico 

como sujeito social legalmente respaldado, como qualquer outro indivíduo. O fato de 

ser homoafetivo não pode afetar seus direitos de cidadão. Sabe-se que a sociedade 

possui seus padrões estéticos, sexuais, dentre outros, no entanto, isso não pode 

inviabilizar, proibir o indivíduo de vivenciar sua homossexualidade.   

... Além disso, tão ou mais importante do que escutar o que é dito sobre os 

sujeitos, parece ser perceber o não dito, aquilo que é silenciado — os 

sujeitos que não são, seja porque não podem existir ou por não poderem ser 

nomeados. Provavelmente nada é mais exemplar disso do que o ocultamento 

ou a negação dos(as) homossexuais — e da homossexualidade — pela 

escola. Ao não falar a respeito deles ou delas, talvez se pretenda “eliminá-

los(as)”, ou, pelo menos, se pretenda evitar que os alunos e as alunas 

“normais” os(as) conheçam e possam desejá-los(as). (LOURO, 2007, p. 67-

8) 

O silenciamento acerca da sexualidade dos(as) educandos(as), na maioria das 

escolas, provoca ainda mais discriminação àqueles indivíduos com orientação 

homoerótica, pois estes, ao serem marginalizados pelo silêncio, sentem-se cada vez 

mais descontextualizados do cotidiano escolar e, consequentemente, do convívio social 

como um todo. 

Entende-se que as discussões referentes as questões da sexualidade ainda não 

ocorrem, efetivamente, na prática educativa cotidiana. A “nova” reforma da Base 

Nacional Comum Curricular desfavoreceu ainda mais o debate sobre as categorias 

orientação sexual e identidade de gênero, reduzindo o diálogo sobre o tema as DSTs, a 

AIDS, aos métodos contraceptivos e a gravidez indesejada, a um pequeno momento do 

currículo de ciências do oitavo ano do ensino fundamental. 
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Especula-se que a inclinação do “novo” currículo é genérica ao falar de 

diversidade de indivíduos e não de orientação sexual e pretende o desencorajamento a 

discussão, desfalcando ainda mais um debate urgente para a redução da discriminação 

por orientação sexual na escola.  
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Capítulo 4 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Assim como foi feito no mestrado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

pretende-se submeter todos os procedimentos metodológicos ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal Fluminense. 

A metodologia de caráter qualitativo tem, entre outras, a proposta de 

compreender significados expressos pelos sujeitos sobre fenômenos sociais que 

acontecem nos seus ambientes cotidianos, sem a preocupação de dimensioná-los por 

meio de técnicas de coleta de dados que se utilizam de recursos quantitativos.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

qualificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivações, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 22) 

Neste capítulo, serão demonstrados os dados qualitativos obtidos durante as 

entrevistas, suas interpretações e seus questionamentos, a partir do referencial teórico 

eleito para elaboração deste estudo. Este capítulo terá também a preocupação de expor 

as percepções construídas ao longo das observações no espaço escolar, no decorrer das 

observações das participantes a respeito das interações cotidianas entre os sujeitos de 

orientações sexuais distintas, que constituem o cenário observado. 

 

4.4.1 Etnografia 

 

Segundo Geertz (2008), deve se compreender o conceito de cultura, dentre outras 

formas, como teias de significados que o homem tece e analisa. Desta forma, cultura 

seria a ciência interpretativa. 

 Na observação de uma ciência realiza-se, conforme o autor, o que os seus 

praticantes fazem. No caso da antropologia, verifica-se a etnografia. O que seria, assim, 

o fazer etnográfico... 

 Segundo a opinião dos livros-textos, praticar a etnografia é estabelecer 

relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, 

mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas 

coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o 

empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual que ele 



98 
 

representa: um risco elaborado para uma "descrição densa", tomando 

emprestada uma noção de Gilbert Ryle. (GEERTZ, 2008, p. 4) 

 

 O objeto da etnografia é uma hierarquia estratificada de estruturas significantes 

em termos das quais as questões são produzidas, percebidas e interpretadas, sem as 

quais elas, de fato, não existiriam. A análise, portanto, é escolher entre as estruturas de 

significação.  

 “A cultura de uma sociedade”, para citar novamente Goodenough, desta vez 

numa passagem que se tornou o locus classicus de todo o movimento, 

“consiste no que quer que seja que alguém teme em saber ou acreditar a fim 

de agir de uma forma aceita pelos seus membros”. A partir dessa visão do 

que é cultura, segue-se outra visão, igualmente segura, do que seja descrevê-

la — a elaboração de regras sistemáticas, um algoritmo etnográfico que, se 

seguido, tornaria possível operá-lo dessa maneira, passar por nativo 

(deixando de lado a aparência física). Desta forma, um subjetivismo extremo 

é casado a um formalismo extremo com o resultado já esperado: uma 

explosão de debates sobre se as análises particulares (que surjam sob a forma 

de taxonomias, paradigmas, tabelas, genealogias e outras inventivas) refletem 

o que os nativos pensam “realmente” ou se são apenas simulações 

inteligentes, equivalentes lógicos, mas substantivamente diferentes do que 

eles pensam. (GEERTZ, 2008, p. 8) 

  

O conceito de cultura estaria ligado a uma “força coercitiva” que estabelece 

formas de sentir, agir e comportar-se construídas socioculturalmente por membros de 

um grupo. A tarefa de descrever uma cultura associa-se ao estabelecimento de regras 

sistemáticas sobre os aspectos que envolvem suas “normas”.   

 É por meio da ação social que as formas culturais encontram articulação. A 

descrição dos fenômenos socioculturais nem sempre possui uma coerência reconhecida 

pelo pesquisador, no entanto, ela pode ser observada quando o olhar se insere na lógica 

cultural em que o fenômeno social está presente. 

 Outra implicação é que a coerência não pode ser o principal teste de 

validade de uma descrição cultural. Os sistemas culturais têm que ter um 

grau mínimo de coerência, do contrário não os chamaríamos sistemas, e 

através da observação vemos que normalmente eles têm muito mais do 

que isso. Mas não há nada tão coerente como a ilusão de um paranoico ou a 

estória de um trapaceiro. A força de nossas interpretações não pode repousar 

como acontece hoje em dia com tanta frequência, na rigidez com que elas se 

mantêm ou na segurança com que são argumentadas. Creio que nada 

contribuiu mais para desacreditar a análise cultural do que a construção de 

representações impecáveis de ordem formal, em cuja existência verdadeira 

praticamente ninguém pode acreditar. (GEERTZ, 2008, p. 13) 

 

 A descrição etnográfica é interpretativa e microscópica. O lócus de estudo do 

etnólogo não é o objeto de estudo, mas o contexto no qual este se encontra. 
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 Os antropólogos não estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...), eles 

estudam nas aldeias. Você pode estudar diferentes coisas em diferentes 

locais, e algumas coisas — por exemplo, o que a dominação colonial faz às 

estruturas estabelecidas de expectativa moral — podem ser melhor estudadas 

em localidades isoladas. Isso não faz do lugar o que você está estudando. Nas 

remotas províncias do Marrocos e da Indonésia eu lutei com as mesmas 

questões com que outros cientistas sociais lutaram em lugares mais centrais 

— por exemplo, por que as alegações mais insistentes dos homens em favor 

de humanidade são feitas em termos de orgulho grupal? — e chegamos quase 

que à mesma conclusão. Pode acrescentar-se uma dimensão — especialmente 

necessária no atual clima de levante-se-e-resolva da ciência social —, mas 

isso é tudo. Se você tiver que discorrer sobre a exploração das massas, há um 

certo valor em ter visto um meeiro javanês revolvendo a terra durante um 

temporal tropical ou um alfaiate marroquino bordando kaftans à luz de uma 

lâmpada de 20 watts. Mas a noção que isso lhe dá (e que o coloca numa 

situação moral vantajosa, de onde você pode olhar para os menos 

privilegiados eticamente) é no seu todo uma ideia que somente alguém que 

ficou muito tempo no mato pode ter, possivelmente. (GEERTZ, 2008, p. 16) 

 

 A análise das formas simbólicas ligadas aos acontecimentos sociais e ocasiões 

concretas são as dimensões simbólicas da ação social. 

 Segundo Geertz (1997), aquilo que um informante usaria para definir o que seus 

semelhantes veem, sentem, chama-se experiência próxima. Já o conceito de 

experiência distante seria o que o etnógrafo utiliza para levar a cabo seus objetivos 

científicos, filosóficos ou práticos. 

 Um conceito de “experiência próxima” é, mais ou menos, aquele que alguém 

— um paciente, um sujeito, em nosso caso um informante — usaria 

naturalmente e sem esforço para definir aquilo que seus semelhantes veem, 

sentem, pensam, imaginam etc. e que ele próprio entenderia facilmente, se 

outros o utilizassem da mesma maneira. Um conceito de “experiência 

distante” é aquele que especialistas de qualquer tipo — um analista, um 

pesquisador, um etnógrafo, ou até um padre ou um ideologista — utilizam 

para levar a cabo seus objetivos científicos, filosóficos ou práticos. 

“Religião” (e certamente “sistema religioso”) são de experiência distante; 

“casta” e “nirvana” são de experiência próxima, pelo menos para hindus e 

budistas. (GEERTZ, 1997, p. 87) 

 Limitar-se a conceitos de experiência-próxima deixaria o etnógrafo afogado 

em miudezas e preso em um emaranhado vernácular. Limitar-se aos de 

experiência-distante por outro lado, o deixaria perdido em abstrações e 

sufocado com jargões. A verdadeira questão — a que Malinowski levantou 

ao demonstrar que, no caso de “nativos”, não é necessário ser um deles para 

conhecer um — relaciona-se com os papéis que os dois tipos de conceitos 

desempenham na análise antropológica. Ou, mais exatamente, como devem 

estes ser empregados, em cada caso, para produzir uma interpretação do 

modus vivendi de um povo que não fique limitada pelos horizontes mentais 

daquele povo — uma etnografia sobre bruxaria escrita por uma bruxa — nem 

que fique sistematicamente surda às tonalidades de sua existência — uma 

etnografia sobre bruxaria escrita por um geômetra. (GEERTZ, 1997, p. 88) 
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Os dois conceitos supracitados podem ser utilizados para produzir uma 

interpretação do modo de vida dos nativos. De acordo com o autor, não se deve deixar 

envolver por nenhum tipo de empatia espiritual interna com seus informantes. 

 Concebe-se como experiência próxima as ideias e realidades que ela representa e 

que estão natural e indissoluvelmente unidas. A empatia com o informante não permite 

a relativização, no entanto, compreende-se que o fazer etnográfico não é neutro, traz em 

si questões específicas das identidades do etnógrafo. 

 Para captar conceitos que, para outras pessoas, são de experiência próxima, e 

fazê-los de uma forma tão eficaz que nos permita estabelecer uma conexão 

esclarecedora com os conceitos de experiência distantes criados por teóricos 

para captar os elementos mais gerais da vida social, é, sem dúvida, uma tarefa 

tão delicada, embora um pouco menos misteriosa, que colocar-se “embaixo 

da pele do outro”. O truque é não se deixar envolver por nenhum tipo de 

empatia espiritual interna com seus informantes. Como qualquer um de nós, 

eles também preferem considerar suas almas como suas, e, de qualquer 

maneira, não vão estar muito interessados neste tipo de exercício. O que é 

importante é descobrir que diabos eles acham que estão fazendo. (GEERTZ, 

1997, p. 88-9) 

 Ao descrever o uso de símbolos se estará também descrevendo percepções, 

sentimentos, pontos de vista, experiências, trajetórias. Não se pretende, no fazer 

etnográfico, a comunhão de espíritos, mas a compreensão do sistema simbólico da 

cultura observada. 

 Segundo Velho (1978), a observação envolve distância social e psicológica, 

porém a escolha do objeto de estudo carrega certo grau de subjetividade por parte do 

pesquisador.  

Isso mostra não a feliz coincidência ou a mágica do encontro entre 

pesquisador e objeto com que tenha afinidade, mas sim o caráter de 

interpretação e a dimensão de subjetividade envolvidos nesse tipo de 

trabalho. A “realidade” (familiar ou exótica) sempre é filtrada por 

determinado ponto de vista do observador, ela é percebida de maneira 

diferenciada. Mais uma vez não estou proclamando a falência do rigor 

cientifico no estudo da sociedade, mas a necessidade de percebê-lo 

enquanto objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre 

interpretativa. (VELHO, 1978, p. 129) 

 Faz-se necessário para a construção de conhecimento científico a relativização, 

no entanto, é oportuno lembrar que a pretensiosa neutralidade e imparcialidade dos 

resultados da pesquisa são meras ilusões. 

 A interpretação carrega certo grau de subjetividade, pois é realizada por um 

sujeito situado social, econômica, cultural e politicamente. Entretanto, há outros 
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pesquisadores que irão discutir as mesmas questões de estudo, gerando, desta forma, 

novas interpretações, que irão divergir e/ou convergir em certos pontos com as já 

realizadas. 

Ou seja, numa sociedade complexa contemporânea como a brasileira, o 

antropólogo apresenta sua interpretação, que, por mais que possa ter certa 

respeitabilidade acadêmica, é mais uma versão que concorrera com outras — 

artísticas, políticas, em termos de aceitação perante um público relativamente 

heterogêneo. Há outras pessoas, profissionais de ciências sociais ou não, 

observando e refletindo sobre o familiar — a nossa sociedade em seus 

múltiplos aspectos, com esquemas e preocupações diferentes. Se o interesse 

por grupos tribais, por exemplo, é relativamente restrito, o mesmo não se 

pode dizer sobre umbanda, escola de samba, uso de tóxicos, 

homossexualismos e outros temas que têm sido pesquisados por 

antropólogos. (VELHO, 1978, p. 131) 

 Ao estudar questões tidas como “familiares” o antropólogo expõe-se mais a 

divergências, confrontos emocionais e intelectuais, o que torna ainda mais rica sua 

experiência e interpretação sobre o fenômeno social, fazendo-o rever as interpretações, 

os resultados da pesquisa realizada.  

 Tem-se, desta forma, a oportunidade de redescobrir o objeto de estudo como 

realidade ainda mais complexa que as representações socioculturais em torno dele.  

Deve-se ter cuidado, contudo, com os mecanismos classificatórios que, em sua maioria, 

não permitem visualizar a essência do fenômeno. 

 A interpretação das questões que forem observadas depende da descrição, do 

exame do etnógrafo. Deve-se buscar dados selecionados que permitam a construção de 

um arcabouço central ou “esqueleto” do todo cultual. Chega-se ao todo pelas partes, 

pelas instituições sociais. 

 A observação participante é um método caracterizado pela dialética entre 

experiência e interpretação. A autoridade experiencial baseia-se na sensibilidade do 

etnógrafo. 

 A autoridade experiencial está baseada numa “sensibilidade” para o contexto 

estrangeiro, uma espécie de conhecimento tácito acumulado, e um sentido 

agudo em relação ao estilo de um povo ou de um lugar. Esse requisito é 

frequentemente explícito nos textos dos primeiros observadores participantes 

profissionais. A suposição de Mead de poder captar o princípio ou ethos 

subjacente a uma cultura por meio de uma sensibilidade aguçada a forma, 

tom, gesto e estilos de comportamento e a ênfase de Malinowski em sua vida 

na aldeia e a compreensão derivada dos “imponderáveis da vida real” são 

exemplos destacados. (CLIFFORD, 2008, p. 33) 
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 A experiência etnográfica pode ser percebida como construção de um mundo 

comum de significados, a partir de estilos intuitivos de sentimentos. A autoridade 

experiencial centra-se em uma sensibilidade, por parte do observador, para com o 

contexto estrangeiro. 

 A etnografia possibilita a construção de um mundo comum de significados. A 

textualização é entendida como pré-requisito para a interpretação. Discursos podem ser 

percebidos como modos de comunicação nos quais são intrínsecas as presenças do 

sujeito que fala e da situação imediata da comunicação. O “texto escrito” pode ser 

transportado para diferentes lugares, o discurso verbal limita-se, de certa forma, ao 

contexto de origem.  

 Compreende-se a etnografia como negociação construtiva que envolve sujeitos 

situados política, econômica, social e culturalmente. Não há significação discursiva sem 

interlocutores e contextos. 

 Desta forma, acredita-se que uma das questões muito pertinentes sobre a 

experiência etnográfica seja: Quem é(são) o(s) autor(es) das anotações feitas no 

campo... 

 A resposta seria: todos, o texto é apenas um meio de representar a autoridade dos 

informantes, dos envolvidos no processo de construção do trabalho etnográfico. A 

etnografia revela o olhar do etnógrafo, ou seja, demonstra suas referências sociais, 

culturais, econômicos, intelectuais, políticas etc. As descrições buscam expressar 

elementos sobre os fenômenos observados, não sobre os indivíduos que constituem os 

grupos sociais. A etnografia representa uma voz coletiva, não individual.  

 A encenação do discurso nativo em uma etnografia traduz o necessário grau de 

familiarização. No discurso são compilados problemas práticos e retóricos de uma 

etnografia. Assim, entende-se como oportuna a preocupação de citar os informantes 

intensa e regularmente.  

Os discursos etnográficos não são, em nenhuma circunstância, falas de 

personagens inventadas. Os informantes são indivíduos específicos com 

nomes próprios reais nomes que podem ser citados de forma modificada 

quando necessário. As intenções dos informantes são sobre determinadas, 

suas palavras, política e metaforicamente complexas. Se alocadas num 

espaço textual autônomo e transcritas de forma suficientemente extensas, as 

declarações nativas fazem sentido em termos diferentes daqueles em que o 
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etnógrafo as tenha organizado. A etnografia é invadida pela heteroglossia. 

(CLIFFORD, 2008, p. 52)  

 Os discursos etnográficos são modos de autoridade experiencial, interpretativo, 

dialógico e polifônico. 

 Para Da Matta (1978), em O ofício de etnólogo, ou como ter anthropological 

blues, três fases se apresentam ao tratar de uma pesquisa etnográfica. 

 A primeira é teórica, intelectual, diz respeito ao conhecimento teórico. 

 A segunda fase constitui-se por um período prático, seria a antevéspera da 

pesquisa de campo. É o momento de planejar o campo, a permanência nele. 

 A terceira fase é pessoal ou existencial, são as lições que se deve extrair da 

experiência de campo. É a síntese da biografia com a teoria e a prática do mundo com a 

do oficio. Um mundo que se situava entre a realidade e o livro. Outra atividade 

necessária ao fazer etnográfico, para além da relação estabelecida entre realidade e 

teoria, e o exercício de estranhar o conhecido e familiarizar-se com o desconhecido. 

 De acordo com o doutor Jean Lave, vestir a máscara de etnólogo significa:  

 transformar o exótico em familiar;  

Segundo Da Matta (1978),  

 
Assim é que a primeira transformação do exótico em familiar corresponde ao 

movimento original da Antropologia quando os etnólogos conjugaram o seu 

esforço na busca deliberada dos enigmas sociais situados em universos de 

significação sabidamente incompreendidos pelos meios sociais do seu tempo. 

E foi assim que se reduziu e transformou para citar apenas um caso clássico o 
kula ring dos melanésios num sistema compreensível de trocas, alimentadas 

por práticas rituais, políticas, jurídicas, econômicas e religiosas, descoberta 

que veio, entre outras, permitir a criação, por Marcel Mauss, da noção basilar 

de fato social total, desenvolvida logo após as pesquisas de B. Malinowski. 

(DA MATTA, 1978, p. 4) 

 

 transformar o familiar em exótico;  

 

                Conforme Da Matta (1978),  

 
 A segunda transformação parece corresponder ao momento presente, quando 

a disciplina se volta para a nossa própria sociedade, num movimento 

semelhante a uma autoexorcismo, pois já não se trata mais de depositar no 

selvagem africano ou melanésico o mundo de práticas primitivas que se 

deseja objetificar e inventariar, mas de descobri-las em nós, nas nossas 
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instituições, na nossa prática política e religiosa. O problema é, então, o de 

tirar a capa de membro de uma classe e de um grupo social específico para 

poder como etnólogo estranhar alguma regra social familiar e assim descobrir 

(ou recolocar, como fazem as crianças quando perguntam os “porquês”) o 

exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação e pelos 

mecanismos de legitimação. (DA MATTA, 1978, p. 4-5) 

 

 Para o pesquisador, a viagem do etnólogo ao campo dá-se em três etapas: 

 

 a saída de sua sociedade; 

 o encontro com o outro nos confins do seu mundo social; 

 o retorno triunfal. 

 Consideram-se como elementos do trabalho de campo o sentimento e as 

emoções, e como momentos cruciais do campo, a chegada e a saída. O grande momento 

da descoberta etnográfica é quando se descobre o que foi entender. 

 Mas junto a esses momentos cruciais (a chegada e o último dia), há dentre as 

inúmeras situações destacáveis um outro instante que ao menos para mim se 

configurou como crítico: o momento da descoberta etnográfica. Quando o 

etnólogo consegue descobrir o funcionamento de uma instituição, 

compreende finalmente a operação de uma regra antes obscura. (DA 

MATTA, 1978, p. 6) 

 

 Neste momento almeja-se partilhar a descoberta, porém, o etnógrafo encontra-se 

só, devendo, nesse momento, reservar a descoberta alcançada para si. Entretanto, uma 

contradição destaca-se nesse instante: para descobrir, o etnólogo teve que relacionar-se, 

ao descobrir, retorna para a solidão de seu mundo. 

 E aqui se coloca novamente o paradoxo da situação etnográfica: para 

descobrir é preciso relacionar-se e, no momento mesmo da descoberta, o 

etnólogo é remetido para o seu mundo e, deste modo, isola-se novamente. O 

oposto ocorre com muita frequência: envolvido por um chefe político que 

deseja seus favores e sua opinião numa disputa, o etnólogo tem que calar e 

isolar-se. Emocionado pelo pedido de apoio e temeroso por sua participação 

num conflito, ele se vê obrigado a chamar a razão para neutralizar os seus 

sentimentos e, assim, continuar de fora. (DA MATTA, 1978, p. 7) 

 Segundo o autor, só existe antropólogo quando há um nativo transformado em 

informante. 
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4.4.2 Etnografia na escola 

 

 No final dos anos 1970, surge mais interesse por parte dos educadores pela 

etnografia. Tinha-se como objeto de estudo mais frequente o cotidiano da sala de aula e 

as questões da avaliação curricular.  

 Até o início de 1970, a pesquisa sobre a sala de aula utilizava-se de observação 

para verificar o comportamento dos professores e alunos durante a prática educativa 

cotidiana. Elegeram-se como parâmetro para a realização da observação os princípios da 

área de estudo chamada psicologia comportamental. 

 Os estudos realizados até então serviram, de certa forma, para “treinar” 

educadores e “mensurar” a eficiência dos programas de formação de professores. A 

investigação — observação pautada em princípios da psicologia comportamental — 

recebeu várias críticas de Stubbs, por exemplo, que acreditava que ela deveria utilizar-se 

da abordagem etnográfica. 

 Muito pouco se compreende sobre o processo ensinar-aprender quando a 

observação se ancora em princípios da psicologia comportamental, pois esta perspectiva 

tende a reduzir os comportamentos ocorridos em sala de aula a unidades passíveis de 

tabulação e mensuração.  

Esses esquemas de observação, segundo Delamont e Hamilton (1976), 

ignoram muitas vezes o contexto espaço-temporal em que os 

comportamentos se manifestam; focalizam estritamente o que pode ser 

observado; utilizam unidades de observação derivadas de categorias 

preestabelecidas que, por sua vez, orientam a análise, criando uma certa 

circularidade na interpretação. (ANDRE, 1995, p. 37) 

 Percebe-se uma preocupação exagerada com a objetividade e com a 

quantificação das especificidades contextuais de cada sala de aula e do processo 

ensinar-aprender. Justifica-se a abordagem antropológica, não a comportamentalista, 

pois o universo da sala de aula é, em si mesmo, uma multiplicidade cultural que deve 

ser considerada pelo pesquisador a partir do olhar relativista. 

 Entende-se como mais viável para a compreensão dos fenômenos sociais 

supracitados — a sala de aula e o processo ensinar-aprender —, o método da 

observação participante que oferece como recursos metodológicos: registro de campo, 

entrevistas, análises de documentos, fotografias, gravações. 
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 Os dados etnográficos são considerados incabados, diferente dos coletados nos 

estudos comportamentalistas. Não se pretende, com a utilização da observação 

participante, construir generalizações. Busca-se descrever, compreender, revelar os 

diferentes significados. Realizar a interlocução entre pesquisador, sujeitos observados e 

leitor. 

 Os primeiros trabalhos publicados no Brasil sobre etnografia e educação 

influenciaram-se pelos trabalhos realizados na área da avaliação na Inglaterra e nos 

Estados Unidos. Na década de 1980, a pesquisa etnográfica ganha muita popularidade 

na Educação. Nos anos 1990, já se pode realizar um balanço crítico da produção no 

Brasil. 

 Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na 

dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia a dia, 

apreendendo as forças que impulsionam ou que a retém, identificando as 

estruturas de poder e os modos de organização do trabalho escolar e 

compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito nesse complexo 

interacional onde ações, relações, conteúdos são construídos, negados, 

reconstruídos ou modificados. (ANDRE, 1995, p. 41) 

 Reconhece-se a escola e o processo ensinar-aprender como dinâmicos, 

rompendo, desta forma, com uma visão estática e quantitativa sobre o cotidiano da 

prática escolar e as várias questões que atravessam o contexto da escola. 

 Essa visão de escola como espaço social em que ocorrem movimentos de 

aproximação e de afastamento, onde se criam e recriam conhecimentos, 

valores e significados vai exigir o rompimento com uma visão de cotidiano 

estática, repetitiva, disforme, para considerá-lo, como diria Giroux (1986), 

um terreno cultural caracterizado por vários graus de acomodação, 

contestação resistência, uma pluralidade de linguagens e objetivos 

conflitantes. (ANDRE, 1995, p. 41) 

 Entende-se como de grande importância uma perspectiva teórica definida que 

permita verificar todo o dinamismo do processo ensinar-aprender. A escolha teórica 

deve ser explicitada ao longo do estudo, durante as construções dos dados e análises 

sobre ele.  

 Recomenda-se o estudo das questões escolares a partir de três dimensões: 

 institucional-organizacional; 

 instrucional-pedagógica; 

 sociopolítica-cultural. 
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A dimensão institucional ou organizacional caracteriza-se pelos: 

 ... aspectos referentes ao contexto da prática escolar: formas de organização 

do trabalho pedagógico, estruturas de poder e de decisão, níveis de 

participação dos seus agentes, disponibilidade de recursos humanos e 

matérias, enfim toda a rede de relações que se forma e transforma ao 

acontecer diário da vida escolar. (ANDRE, 1995, p.42) 

 Esta dimensão afeta diretamente a organização do ensino na sala de aula, a 

recontextualização do conteúdo. Constitui-se como elo entre a práxis social mais ampla 

e aquilo que ocorre no interior da escola. 

 A dimensão pedagógica: 

 ... abrange as situações de ensino nas quais se dá o encontro professor-aluno-

conhecimentos. Nessas situações estão envolvidos os objetivos e conteúdos 

do ensino, as atividades e o material didático, a linguagem e outros meios de 

comunicação entre professores e alunos e as formas de avaliar o ensino e a 

aprendizagem. (ANDRE, 1995, p. 43) 

 Ao pensar sobre esta dimensão, uma questão muito oportuna destaca-se: como a 

escola vem cumprindo sua função socializadora... Esta questão pode ser respondida 

através da investigação-observação direta do processo ensinar-aprender, da análise do 

material didático utilizado pelo educador e do material produzido pelo educando, dentre 

outros aspectos. 

 Sobre a dimensão sociopolítica: 

...se refere ao contexto sociopolítico e cultural mais amplo, ou seja, aos 

determinantes macroestruturais da prática educativa. Esse âmbito de análise 

inclui uma reflexão sobre o momento histórico, sobre as forças políticas e 

sociais e sobre as concepções e os valores presentes na sociedade. (ANDRE, 

1995, p. 44) 

 A perspectiva sociopolítica realiza-se com base nas situações do cotidiano 

escolar, da práxis. André (1995) destaca que há outras dimensões, porém ressalta a 

importância destas três como referencial de análise. 

 A pesquisa etnográfica suscita grande preocupação com a questão objetividade 

versus participação. O fazer etnográfico não é mera descrição do lócus de análise ou 

do fenômeno que se objetiva compreender.  

 A observação participante e as entrevistas aprofundadas são, assim, os 

 meios mais eficazes para que o pesquisador se aproxime dos sistemas 

 de representação, classificação e organização do universo estudado.

 (ANDRÉ, 1995, p. 45) 
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 As categorias de análise devem ser construídas ao longo do estudo, não de fora 

para dentro. O pesquisador necessitará estabelecer diálogo intenso com a teoria, com os 

dados construídos. Não se pode perder de vista a centralidade do conceito de cultura, 

mesmo reconhecendo sua variedade de conotações. Dentre elas: 

Modo de vida; maneiras de pensar, sentir e agir; teias de significado; valores, 

crenças e costumes; práticas e produções sociais; sistemas simbólicos, o 

estudo etnográfico deve se orientar para a apreensão e a descrição dos 

significados culturais dos sujeitos... (ANDRE, 1995, p. 45) 

 No estudo etnográfico, deve-se ter cautela com a confusão entre procedimento 

de pesquisa (observação e entrevista) e metodologia de pesquisa (observação 

participante). A finalidade da observação participante é realizar a descrição densa. 

Pensar de forma ampla o conceito de cotidiano escolar, e não apenas elaborar uma 

etnografia no cotidiano escolar. 

 Entende-se por distanciamento a preservação ao rigor, e não como sinônimo de 

neutralidade. Uma das formas de manter o distanciamento é através do exercício de 

estranhar o familiar. 

4.4.3 Estudo de caso etnográfico  

 

 O estudo de caso etnográfico: 

 ...enfatiza o conhecimento do particular. O interesse do pesquisador ao 

selecionar uma determinada unidade é compreendê-la como uma unidade. 

Isso não impede, no entanto, que ele esteja atento ao seu contexto e as suas 

inter-relações como um todo orgânico, e a sua dinâmica como um processo, 

uma unidade em ação. (ANDRE, 1995, p. 31) 

 

Pretende-se com a utilização desta metodologia — estudo de caso etnográfico — 

aprofundar-se na dinâmica da prática escolar de apenas uma unidade de ensino, 

tentando visualizar a multiplicidade de relações específicas deste lócus de investigação. 

 E o próprio Stake argumenta: os estudos de caso pouco têm a dizer a respeito 

 das diferentes significativas, mas respondem muito bem as questões sobre a 

 relevância dos resultados da pesquisa, pois os estudos de caso são 

 extremamente uteis para conhecer os problemas e ajudar a entender a 

 dinâmica da prática educativa. E ele mesmo acrescente: “um estudo de caso 

 que retrate um problema educacional em toda a sua complexidade individual 

 e social é uma descoberta preciosa”. (ANDRE, 1995, p. 254) 

 Entende-se que esta metodologia possibilita um olhar profundo e pleno sobre 

uma instituição multifacetada. A decisão pelo estudo de caso etnográfico é mais 
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epistemológica que metodológica. Caso a pretensão do pesquisador seja buscar 

compreender, em particular, um contexto, instituição social específica, a metodologia 

supracitada é adequada. 

 Um aspecto relevante que deve ser respondido por parte daquele que almeja a 

utilização do método é: quando se faz pertinente o uso do estudo de caso?  

 Segundo André (1995): 

 ... se os objetivos desejados ou planejados focalizam resultados humanistas 

 ou diferenças culturais e não resultados comportamentais ou diferenças 

 individuais. Em segundo lugar, dizem eles, quando as informações dadas

 pelos participantes não forem julgadas pela sua veracidade ou falsidade, mas 

 forem  sujeitas ao escrutínio com base na credibilidade. O terceiro critério por 

 eles enfatizado é a singularidade da situação: a unidade vai ser escolhida 

 porque representa por si só um caso digno de ser estudado,  seja porque é 

 representativo de muitos outros casos, seja porque é completamente  distinto 

 de outros casos. (ANDRÉ, 1995, p. 51) 

 Esta metodologia preocupa-se com o processo, tem foco em fenômenos 

contemporâneos que estão acontecendo em uma situação de vida real. Para André 

(1995), então, deve-se utilizar o estudo de caso quando: 

...se está interessado numa instância em particular, isto é, numa determinada 

instituição, numa pessoa ou num específico programa ou currículo; [...] 
quando se deseja conhecer profundamente essa instância particular em sua 

complexidade e em sua totalidade; [...] quando se estiver mais interessado 

naquilo que está ocorrendo e no como está ocorrendo do que nos seus 

resultados; [...] quando se busca descobrir novas hipóteses teóricas, novas 

relações, novos conceitos sobre um determinado fenômeno; [...] e quando se 

quer retratar o dinamismo de uma situação numa forma muito próxima do seu 

acontecer natural. (ANDRE, 1995, p. 51-2) 

 Entende-se, assim, que o estudo de caso etnográfico é oportuno quando se 

almeja estudar uma unidade social complexa, composta de diferentes variáveis. A 

utilização desta metodologia faz-se apropriada quando houver permanência constante 

em campo, aceitação pelos participantes, tempo disponível, sensibilidade nas interações 

estabelecidas. 

 Porém, deve-se atentar para não se deixar envolver pelo inusitado, questões não 

cotidianas, pois é no cotidiano que se verificam os elementos para a compreensão do 

fenômeno — performatividades de gênero. 

 Posicionar-se sobre o fenômeno, que foi compreender, a partir de sólida base 

teórica, e não apenas descrevê-lo, trará grande contribuição aos problemas da prática 

educacional.  
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Não há roteiro fechado para a análise dos dados e elaboração do relatório final. 

Desta forma, uma preocupação surge como oportuna: como obter a interpretação mais 

fidedigna do contexto observado? 

[...] o pesquisador educacional desenvolva o trabalho num período 

condensado de tempo, mas procure, deliberadamente, captar e relatar pontos 

de vista de diferentes grupos relacionados ao caso sob investigação. Segundo 

o autor, o estudo de caso deve ser um retrato vivo da situação investigada, 

tomada em suas múltiplas dimensões e em sua complexidade própria. O 

pesquisador tem, assim, uma certa obrigação de apresentar as interpretações 

diferentes que  diferentes grupos ou indivíduos tem sobre uma mesma 

situação e deve fazê-lo de tal forma que possibilite uma variedade de 

interpretações por parte do leitor. Outra exigência seria a explicitação dos 

métodos e procedimentos usados pelo pesquisador de modo que se os 

próprios informantes quisessem  continuar o estudo saberiam que caminho 

seguir. (ANDRE, 1995, p. 55) 

Percebe-se, com o uso desta metodologia, constantes negociações entre 

pesquisador e informantes da pesquisa sobre o conteúdo das informações (o que se pode 

tornar público).  

No estudo de caso, busca-se apresentar, com base em referencial teórico sólido, 

no posicionamento do pesquisador e segundo metodologia eleita, uma das várias 

interpretações da realidade observada. Assim, deixam-se abertas novas maneiras de 

observar o mesmo fenômeno. 

 Não se parte do pressuposto de que a reconstrução do real feita pelo 

 pesquisador seja a única ou a correta; aceita-se que os leitores possam 

 desenvolver as suas representações do real e que essas possam ser tão 

 significativas quanto a do pesquisador. (ANDRE, 1995, p. 56) 

Sobre a validade da pesquisa, recomenda-se a utilização de diferentes recursos 

metodológicos, variedade de informantes, diversidade de situações, o que a autora 

chama de triangulação. A triangulação de fontes, de informantes e perspectivas teóricas 

diminui a influência das questões cultuais, políticas, econômicas, intelectuais e sociais 

do pesquisador, e controla, assim, as tendenciosidades. 

Segundo André (1995), cabe ao pesquisador de campo possuir: 

 sensibilidade e empatia; 

 comunicabilidade; 

 habilidade de expressão escrita. 

A autora completa que o pesquisador precisa ainda: 
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[...] tentar ouvir com atenção as opiniões, os argumentos, os pontos de vista 

que divergem dos seus próprios, já que o estudo de caso deve procurar 

representar as diferentes perspectivas dos diferentes grupos que têm 

envolvimento com o caso analisado. (ANDRE, 1995, p. 63) 

Para conseguir o máximo de distanciamento do elemento investigado, o 

pesquisador precisará, dentre outras questões, de: 

 [...] reservar bastante tempo para a elaboração do relatório. Além disso, é 

 preciso ser bastante persistente, não hesitando em fazer uma, duas ou até dez 

 versões do caso até que realmente se consiga expressar a riqueza, a 

 complexidade e o movimento do que foi observado, ouvido, partilhado. 

 (ANDRE, 1995, p. 63) 

Além de precisar ter longo período para elaboração do relatório, persistência, são 

necessárias a ajuda de outros colegas e a supervisão de um pesquisador mais experiente. 

Pretende-se, desta forma, a produção de um estudo que indique caminhos para a 

transformação das relações de poder que hoje existem na escola e a tornam um lugar de 

grande desigualdade e rivalidade. 

4.4.4 O estudo de caso etnográfico – a escola em questão 

 

A escola onde o referido estudo foi realizado está localizada na cidade de Niterói, 

estado do Rio de Janeiro. A escola originou-se com a denominação “Escola Normal”, a 

primeira do Brasil e da América, instituída pelo Ato no 10, de 1o de abril de 1835, da 

Assembleia Legislativa da Província do Rio de Janeiro, e sancionada em 4 de abril de 

1835 (no mesmo ano em que a Vila Real da Praia Grande foi elevada à categoria de 

cidade, com a denominação de Nictheroy, passando a ser a capital da Província do Rio 

de Janeiro) pelo presidente da Província Joaquim José Rodrigues Torres, depois 

Visconde de Itaboraí.  

Em 1955, o curso de formação de professores muda-se para o local onde o 

referido estudo foi realizado, tendo ocupado anteriormente outros endereços. 

4.4.5 Descrição do campo 

 

A primeira visita feita à escola foi no início deste ano, mais especificamente nos 

primeiros dias do mês de fevereiro de 2017. A visita se caracterizou pela apresentação 

da pesquisadora à direção da escola, a fim de obter a sua orientação para a realização da 

pesquisa.  
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Após breve diálogo, a pesquisadora foi aconselhada a procurar a professora de 

sociologia, pois esta era a docente que, segundo a direção, tratava das questões 

referentes à temática sexualidade. 

  Alguns dias depois, a pesquisadora retornou à escola e procurou a docente de 

sociologia que, assim como a diretora, a inspetora e a profissional da portaria, primeiras 

pessoas com as quais a pesquisadora teve contato, foi muito solícita à pesquisa. 

A pesquisadora explicou a intenção do trabalho de campo para a professora de 

sociologia, o qual se caracterizava por: realização de observações e de entrevistas com 

educandas do curso de formação de professores que apresentassem uma 

performatividade de gênero que fugisse ao padrão heteronormativo.  

A pesquisadora propôs à professora permanecer no pátio da escola, nos 

intervalos das aulas, para realizar as observações e entrevistas. A professora encorajou-

a, e disse que o pátio seria um bom local para dar início à pesquisa. 

As observações e entrevistas foram realizadas, então, no pátio da escola, nos 

momentos de intervalo das turmas, nos quais ocorriam, de forma mais explícita, as 

interações afetivo-sexuais entre as educandas.  

A pesquisa desenvolveu-se por mais ou menos dois meses. A pesquisadora 

permanecia, majoritariamente, no pátio da escola observando e entrevistando nos 

momentos de intervalo das turmas de formação de professores.  

As turmas em questão ficavam dispostas no lado esquerdo do pátio de quem 

entrava pelo portão principal da escola, e, do outro lado, ficavam os educandos de 

Ensino Fundamental. Percebia-se a divisão das turmas de Ensino Médio e Fundamental 

na forma como os alunos se organizavam no pátio. 

As entrevistas com as seis jovens que se dispuseram a contribuir com este estudo 

também ocorreram no referido pátio, durante os intervalos das aulas. Outras educandas 

do curso que também apresentavam uma performatividade de gênero subversiva à 

heteronormatividade foram ouvidas de forma extraoficial pela pesquisadora, pois elas 

fugiam ao perfil da pesquisa em questão, ou seja, ser tida como do sexo feminino e 

realizar uma performatividade de gênero diferente do padrão heteronormativo. 
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Observaram-se pontos bem distintos e específicos sobre a escola e os educandos 

que a compõem. As interações afetivas e a permanência no pátio da instituição, a 

utilização de aparelhos de som são permitidos aos educandos, sem qualquer restrição. 

Percebeu-se que há um sentimento de pertencimento por parte dos educandos sobre a 

escola, uma consciência absoluta a respeito da responsabilidade de manter a escola 

limpa, viável, confortável e harmoniosa.  

Uma cena que muito impressionou a pesquisadora foi quando um aluno, não se 

sabe se do curso de formação de professores ou do Ensino Fundamental, jogou um 

palito de pirulito no chão do pátio e foi imediatamente reprendido por mais de duas 

educandas, do curso de formação de professores, que solicitaram a retirado do palito 

pelo educando que o jogou. Ao solicitarem a retirada do objeto, as educandas afirmaram 

ser a escola de pertencimento deles, e que por isto deveriam cuidar e zelar por ela.  

Um ponto que se destacou também, durante as observações, foi a sensação de 

liberdade sentida pela pesquisadora e mencionada por todas as entrevistadas quando 

estão na escola.  

A possibilidade de permanecer no pátio o tempo que quiser, de optar por assistir 

ou não aula naquele dia, de plena interação entre os educandos que pensam de forma 

similar no que diz respeito à diferença e à diversidade foram fatores fundamentais para a 

sensação de bem-estar compartilhada.  

Percebeu-se que há uma consciência coletiva pró-diversidade, um respeito às 

diferentes performatividades de gênero, sexual e-ou afetiva, sem qualquer juízo de valor 

ou pré-requisito.  

Outra cena que se destacou para a pesquisadora foi quando um transexual 

masculino, ou seja, um sujeito “biologicamente” feminino, mas que se percebe homem 

e se autodenomina heterossexual, interagiu afetivo-sexualmente com um sujeito do sexo 

feminino, ou seja, trocaram carícias e se beijaram sem qualquer repreensão ou 

interferência dos demais educandos. 

Tanto a profissional da portaria como a da limpeza foram elogiadas pelas 

educandas, que apresentaram ressalvas apenas sobre a direção. Uma das alunas 

entrevistadas disse que a direção e o poder geralmente são “discriminadores”. 
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  Apesar da sensação de liberdade, havia algo bem específico na escola lembrando 

aos educandos de que ali, no pátio escolar, estava a figura do poder e da ordem social, 

representada por dois policiais militares do estado. 

Perguntou-se a uma das entrevistadas se os policiais, dentro da escola, 

representavam certa coerção para a interação que ali se dava, e uma das seis educandas 

entrevistadas relatou insatisfação com a presença deles. 

 A educanda contou que a presença dos policiais era justificada pela direção da 

escola como sendo uma forma de proteção ao local, que se encontra em uma parte da 

cidade de Niterói caracterizada pela proximidade com comunidades onde as práticas de 

crimes e violência são permanentes. 

A escola oferece almoço para as educandas e, como há algumas alunas que são 

vegetarianas, foi instituído um cardápio adequado para elas, além do “tradicional”. 

Outro ponto que a pesquisadora percebeu como de grande relevância positiva foi a 

presença de alguns grafites muito bem desenhados, com figuras que fazem referência às 

diversidades sexual e de gênero.  

A escola como um todo acolhe e respeita as diferenças em todos os sentidos. 

Contrarreações às diferenças sexuais e de gênero acontecem, inclusive até em forma de 

pichação, mas são em menor quantidade quando comparadas às que apoiam a 

diversidade.  

Encontrou-se na escola, ao lado de figuras que faziam referência à diversidade 

sexual, uma frase que dizia: “Bolsonaro para presidente”, com letras bem pequenas, 

escritas em um canto do papel pregado em um mural da escola. 

As entrevistadas disseram que quando surge um pequeno episódio de homofobia 

ou discriminação por parte de educandos do Ensino Fundamental, o grupo LGBT da 

escola, ou seja, os educandos que não se percebem heterossexuais, do curso de 

formação de professores, se mobilizam e vão conversar com os que praticaram as 

discriminações para resolver a situação. 

Verificou-se, ainda, grande consciência política sobre as questões LGBTs, a 

transfobia (ódio a transexuais) etc., pelas respostas dos educandos, que disseram que 
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depois do movimento de ocupação da escola pelos alunos, no final do ano de 2016, tudo 

mudou, tomaram consciência dos seus direitos na escola. 

As entrevistadas disseram ter entendido que a escola também pertencia a elas, 

que não deveriam receber pactos prontos da direção, que tudo deveria ser conversado, 

que deveriam cuidar da escola, da sua limpeza, e que o banheiro poderia ser usado por 

todos os que se percebiam da forma como se percebiam. Se um sujeito, apesar de ser do 

sexo tido como masculino, se percebesse mulher e quisesse utilizar o banheiro feminino 

deveria assim proceder, com o apoio de toda a comunidade escolar.  

A pesquisadora achou a experiência etnográfica na escola uma lição de respeito 

e de liberdade vivenciada nos sessenta dias de campo, aproximadamente. Entende-se 

que esta lição se deve ao fato do educando ser efetivamente uma das vozes ativas no 

processo de democratização da escola. 

 

4.4.6 As entrevistas  

 

Foram realizadas seis entrevistas com educandas do curso de formação de professores. 

Chegou-se a este número pelo tempo disponível de permanência em campo e pela 

disponibilidade das educandas em participar das entrevistas.  

A primeira entrevistada foi apresentada à pesquisadora, de forma inicial, pela 

inspetora, que sabia que ela não se percebia heterossexual. As demais entrevistadas, ou 

seja, as outras cinco educandas, foram apresentadas à pesquisadora por intermédio da 

primeira entrevistada.  

Todas as entrevistadas foram previamente informadas e questionadas se tinham 

interesse em participar da referida pesquisa. Só foram abordadas pela pesquisadora 

aquelas educandas que eram assumidamente não heterossexuais, e, por esta razão, o 

número de entrevistadas não foi muito vasto, pois a entrevista tinha como pré-requisitos 

iniciais e indispensáveis ser do sexo tido como feminino e não se perceber 

heterossexual.  

Uma das seis entrevistadas se diz lésbica-bissexual, outra, polissexual, a terceira, 

lésbica, um se diz transexual, a quarta, bissexual e, a quinta, indefinida. Quatro das seis 
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entrevistadas se percebem negra e, duas, branca. A idade das jovens varia de 15 a 18 

anos, e o ano que estão cursando, no curso de formação de professores, varia do 

primeiro ao terceiro ano. 

Cinco entrevistadas se percebem do gênero feminino e, uma, do gênero 

masculino. Todas disseram morar com os pais e apenas estudarem. Nenhuma das 

entrevistadas trabalha. Apenas uma delas disse que a mãe cursou ensino superior.  

Nenhuma das entrevistadas possui filho. Apenas duas das jovens declarou 

preferir relacionar-se com parceiras mais velhas. A maioria afirmou preferir relacionar-

se com parceiros com o mesmo nível de instrução e com a mesma faixa de renda. A 

maioria informou ter conhecido as pessoas com quem se relaciona afetivo-sexualmente 

na escola, em segundo lugar na internet e quando saem à noite, para se divertir. 

A primeira relação sexual das jovens iniciou-se na faixa etária de 13 a 17 anos, e 

seus parceiros tinham entre 14 e 22 anos. Na maioria dos encontros de primeira vez, as 

jovens alegaram não se relacionar sexualmente. A maior parte das jovens disse não 

possuir preservativo nem fazer uso dele.  

Todas mencionaram já terem tido parceiros fixos e alegaram nunca usarem 

preservativo com esses parceiros. Todas disseram estar satisfeitas com a vida sexual. As 

justificativas sobre a satisfação sexual variam da seguinte forma: “faço o que quero”; 

“é com a pessoa que amo”; “tudo no tempo”; “porque acontece quando tem que 

acontecer”. 

A maioria prefere se relacionar com parceiros do mesmo sexo e mais escuros em 

termos de cor-raça. Uma delas disse preferir se relacionar com transexual masculino, e o 

que se denomina transexual afirmou preferir relacionar-se com pessoas do gênero 

diferente.  

Todas as educandas são favoráveis à união de pessoas do mesmo sexo e à 

adoção de crianças por casais homossexuais. Duas disseram já ter participado de ONGs, 

quatro contaram que já participaram do movimento estudantil, cinco disseram ter 

participado do movimento homossexual e duas falaram que participaram de grupos 

religiosos. 
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Todas alegaram já ter sofrido discriminação na escola. Duas por serem pobres, 

duas por serem negras, quatro por serem lésbicas, um por ser transexual e uma por se 

denominar feminista. 

Todas disseram já ter sofrido discriminação na família; quatro por serem 

lésbicas, um por ser transexual e uma por ser feminista.  

 

4.4.7 As entrevistas por temas 

 

As falas das entrevistadas foram organizadas por temas correspondentes às perguntas do 

roteiro da entrevista utilizado pela pesquisadora. Os temas abordados foram: escola e 

questão da sexualidade; escola e abordagem da temática — sexualidade; família e 

sexualidade; sexualidade e disciplina curricular, educandos homossexuais e educadores; 

educandos homossexuais e outros alunos; educandos homossexuais e profissionais da 

escola; primeira experiência homossexual; escola e diferentes performatividades 

afetivo-sexuais; primeira experiência homossexual na escola; homossexualidade após o 

curso de formação docente de nível médio; e a futura educadora e as questões da 

sexualidade. 

Optou-se por utilizar a primeira letra do nome das entrevistas para que o sigilo 

de suas identidades seja resguardado. Foram entrevistadas duas educandas que possuem 

nomes com as iniciais iguais, desta forma, para diferenciá-las, uma foi denominada 

“L1” e a outra “L2”.  

Abaixo, estão as falas das entrevistadas, organizadas pelos temas destacados 

acima. O primeiro tema refere-se à escola e às questões da sexualidade. Percebeu-se, 

por meio das falas, que as questões da sexualidade são discutidas neste contexto escolar, 

mesmo que de forma não sistematizada. 

 

Teve a ocupação (da escola) e aí eu descobri que tinha muitas meninas 

lésbicas também, nas aulas de sociologia, a professora de sociologia fazia 

parte da ocupação e nessas atividades sempre vinham pessoas ligadas à 

faculdade e explicavam à gente sobre isso, sobre sexualidade e aí eu fui 

começando a entender, a me reconhecer. (Entrevistada L1) 

 

Olha aqui na escola não tem muita essa dinâmica com os alunos, mas já 

houve palestras, até com os professores mais críticos de sociologia, das 

humanidades que conversam bastante. E aqui eu aprendi que a gente tem que 
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ser a gente, independente se você é bissexual, se você é lésbica, se você é 

heterossexual, você tem que mostrar o que você é não se esconder, não ficar 

atrás dos muros assim, com medo do que o povo pode falar, do que os seus 

pais podem achar, do que os professores podem achar, enfim você tem que se 

assumir, eu aprendi bastante isso aqui [...] (Entrevistada L2) 

 

Então, na escola que eu tava anteriormente a gente não discutia... eram 

poucas as aulas, os professores que a gente podia discutir temas polêmicos, 

falar sobre orientação sexual essas coisas, como era um colégio preparatório 

pré-militar, era mais focado nisso e você sabe que tem uns preconceitos e 

tudo mais. Mas eu praticamente aprendi pesquisando mesmo. No colégio que 

eu tava anteriormente só dois professores, que era a minha professora de 

português e a de história que falavam disso sem ser preconceituosas né, sem 

fazer piadinhas. E tipo tratando como um assunto que deve ser discutido, 

porque eu acho que deve ser discutido dentro de sala, entendeu? Ah eles eram 

ótimos, eles abordavam, tipo, com seriedade, eles falavam da questão do 

preconceito que não era certo que não deveria ter, que era comum a pessoa se 

descobrir nessa idade, que não deveria se desesperar e tudo mais, eles 

tratavam o assunto de maneira correta, na minha opinião. Assim que eu entrei 

nessa escola eu me senti muito à vontade porque você vê que é um colégio 

que tem bastante representatividade, a diretora pelo menos eu achei 

maravilhosa, porque uma vez eu tava ouvindo um discurso dela e ela tava 

defendendo o direito do nome social pras mulheres e os meninos transexuais, 

e aí eu achei maravilhoso, porque eu nunca tinha escutado uma pessoa de 

autoridade falando assim, entendeu?  E eu entrei aqui e eu conheci muitas 

meninas porque eu tipo... eu não tinha muitas amizades que gostavam de 

mulher ou que não eram heterossexuais e tudo mais. E aqui tipo, ah tem 

muita representatividade, é muito legal, achei muito legal quando eu entrei 

aqui. (Entrevistada Y) 

 

  A escola em si nada, mas os alunos, as pessoas da escola é que me ensinaram 

a diversidade né, que todo mundo é muito diverso, cada um é de um jeito, 

mas a escola em si, a estrutura e os professores e a direção nada. 

(Entrevistada AC) 

Muito pouco, muito vago... acho que passa batido, a questão mais da 

sexualidade, veio mais no Ensino Fundamental... (Entrevistado N) 

 

Aqui ensinou... bom é que por mais que assim, tenham algumas resistências 

de algumas partes, aqui pelo menos a gente aprende que a gente é livre pra 

ser o que a gente quiser... e a maioria das pessoas aqui, seja funcionário, 

professor ou aluno mesmo, eles acabam abraçando a gente, entendeu? É bem 

diferente assim da normalidade, ne, do que se espera, mas aqui a gente 

consegue ser mais abraçado, eles ensinam que o respeito né, que a gente tem 

que respeitar o outro, então a maioria das pessoas aqui são consciente disso. 

(Entrevistada A) 

A respeito da temática escola e questões da sexualidade, verificou-se que não há 

abordagem das questões da sexualidade de forma sistemática, como os parâmetros 

curriculares nacionais preconizam. 

  A disciplina que mais aborda tais questões é a de sociologia. Segundo as 

entrevistadas, a professora de sociologia preocupa-se em trazer as temáticas para o 

debate com os alunos.  
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Observou-se, nesta escola, e segundo a fala das entrevistadas, que os alunos têm 

a preocupação de abordar as questões da sexualidade, e, inclusive, trazem outras 

relativas ao tema para as disciplinas, como forma de encorajar a discussão na escola. 

Verificou-se também que a participação dos alunos na promoção do debate é muito 

significativa para que a escola seja percebida como um lugar de acolhimento e 

encorajamento, como diz uma das entrevistadas: “como um lugar onde se pode ser livre, 

se assumir”. 

Sobre o tema abordagem da sexualidade na escola, todas as alunas consideram 

de suma importância tratar sobre a temática para a desconstrução dos estereótipos 

sexuais e de gênero e para o reconhecimento das diferenças. 

 

Com certeza eu acho ainda mais aqui, aqui a maioria são meninas, mulheres e 

alguns garotos. A maioria da escola é comunidade LGBT. Agora tem mais 

gente, sei lá, de 1000 alunos, uns 700 são LBTs. Cada turma tipo, turma do 

primeiro ano, muita gente nova entrou e entrou porque queria conhecer o 

curso e porque sabe que aqui tem uma liberdade, que você tem um apoio, que 

você pode ser o que você quiser aqui. Todo mundo é o que quiser aqui, sabe? 

Aqui não tem aquele padrão, o que a escola manda ou o que a maioria das 

pessoas são. Além das aulas de sociologia que são fundamentais e que gera 

muito debate e que é muito bom, deveria sempre ter palestras, tirar um dia na 

semana e ter tudo que a gente não aprende na sala de aula, e quer saber, mas 

não pode sobre gênero, sexualidade sobre sei lá, sobre coisas de doença, tudo 

rs. O que a gente aprende na sala é o currículo mínimo, ne, que tem que 

aprender. Então ter uma semana para isso, até tem, se chama diálogos 

pedagógicos, só que não é tão focado nisso, fala sobre a história do curso 

normal, aí eles tentam colocar algo diversificado, mas não rola. No período 

da ocupação, eles explicavam o que é sexo, sexualidade e gênero, a diferença 

pra gente e faziam debates, e a gente tirava todas as dúvidas que tinha e tal. 

Isso foi na ocupação, mas a escola em si, a direção organizando não, em 

termos de professores, só o de sociologia, de filosofia que explicavam coisas 

para gente. É boa a experiência de falar sobre isso. Boa porque eu com 16 

anos ainda não tenho muita noção ainda, e ir descobrindo aos poucos é muito 

válido e poder explicar assim para outras pessoas, até para os meus irmãos, 

para minha mãe, em algum momento da minha vida. Eu não sei qual vai ser o 

momento, mas eu vou explicar. (Entrevistada L1) 

 

Sim, devem sim porque não mostrar causa um... como eu posso dizer uma 

palavra assim... causa um transtorno, porque já na família não é muito falado, 

dependendo dos familiares não é falado, então, a escola é um meio pra 

pessoas se conhecerem até conhecer a si próprias como até o preconceito que 

rola. Se você não tem o diálogo com as pessoas se você não tem 

conhecimento do assunto, você não tem como julgar ou não julgar, então 

acho que isso é a partir da escola. Não é a questão da escola, a questão dos 

professores, tem bastante professor que evita entrar em assunto, ou então 

quando fala foge do assunto não vai a profundo, não pesquisa mais sobre 

isso, são mais professores mais sociológicos. Eu avalio como ótima a 

experiência da falar sobre sexualidade, ainda mais nas escolas de hoje que 

têm um grau assim de homossexualidade muito grande e as pessoas se 

recuam em se assumir, ficam até com medo dos próprios professores medo 
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de falar nas aulas e tudo mais. E conforme a professora de sociologia dá esse 

arbítrio para a gente, fica bem mais fácil de se reconhecer. (Entrevistada L2) 

No ano passado, em 2016, teve um debate com a professora de sociologia de 

transgênero, transsexualidade e tal. Que ela fez uma pesquisa com os 

estagiários dela, que mostrava para a gente o que era ser trans, porque muita 

gente confunde a transexualidade e confunde também a bissexualidade com 

ser lésbica ou gay. Tem gente que acha que assim: ah indecisa, 

bissexualidade é aquela pessoa indecisa que não sabe o que quer e tudo mais. 

Ela mostrou para as pessoas que não era bem assim, era questão da pessoa 

querer mesmo aquilo. (Entrevistada L2) 

Óbvio! Eu acho que devem ser questões abordadas, não só tipo na parte de 

tipo, ah sobre o preconceito e tudo mais, mas também não só na parte 

biológica, porque quando você estuda Biologia lá em reprodução você só 

aprende que tipo “homem mulher/homem /mulher” entendeu? E quando você 

tem aquela aula que é para prevenir as doenças e tudo mais eles não tratam... 

porque tipo assim, as mulheres que se relacionam com outras mulheres, tem 

questões específicas, e os meninos que se relacionam com outros meninos 

também têm questões específicas. E isso não é explicado nas aulas de 

biologia e tudo mais, então eu acho que era muito importante até para as 

pessoas se conscientizarem que tipo: Ah nossa não é legal você fazer a 

cutícula se você tem um relacionamento com mulheres, porque ela é uma 

proteção da unha, você pode contrair doença, entendeu? Ninguém fala isso. 

(Entrevistada Y) 

 Sim, porque acaba oprimindo muito, desde criança mostrando que isso é uma 

coisa errada, e se falar vai começar a ter menos tabu.  

Fazendo abordagem de gênero! Explicando a diversidade de gênero, e 

falando que é normal e que isso existe, e.…, mas para quebrar preconceito 

mesmo. (Entrevistada AC) 

É o primeiro lugar que deveria ser abordado, depois de casa, não melhor aqui, 

porque a escola ela é o espelho da sociedade, então se aqui fosse abordado 

muito mais em casa com certeza teria uma visão muito melhor, porque desde 

a escola a gente teria aprendido isso. No Ensino Fundamental, na escola onde 

eu estudei, abordava muito essas questões... De sexualidade, oficinas e roda 

de conversa. No Fundamental II e aqui também. Aqui bastante, porque a 

galera daqui ela é mais desconstruída como eu tava conversando antes, então 

aqui fica mais aberto para conversar sobre sexualidade sobre outras coisas. E 

por conta da gente ir muito em debates na UFF... enfim porque aqui é um 

espaço bom pra conversar. Primeiramente foi ciências, a gente começa em 

ciências, e no Fundamental II teve uma oficina sobre a questão de 

sexualidade tanto a questão do sexo mesmo e a questão da orientação, foi no 

Fundamental II, e aqui continuou em sociologia, filosofia. Ah é muito bom 

porque a gente se sente mais abraçado né, a gente acaba conversando sobre e 

vendo que se você se encaixa naquilo que tá sendo conversado, aí fica mais, 

livre pra você falar, isso acontece muito comigo e tal, fica bem mais fácil. 

(Entrevistado N) 

Acho que deve né? Pq não falar disso é como fingir que a gente não existe, e 

a gente existe. Sei lá, às vezes surge assim que como a gente aprende a lidar 

com criança, a lidar com adolescentes, às vezes a gente tá conversando sobre 

sei lá, como fazer aqueles adolescentes quietinhos interagir ou como sabe...aí 

surgem esses assuntos, às vezes é específico, mas nem sempre, às vezes só 

surge mesmo. Uma aula específica foi uma que a gente teve, que realmente 

para falar disso, falar, sobre as diferenças, sobre ser bi, sobre ser lésbica, 

sobre ser é gay, no caso do homem, e sobre ser pan, essas diferenças que têm. 

Ah só pra pessoas saberem se identificar e falamos sobre... foi uma aula de 

gênero né, e a gente foi falando sobre várias formas que têm de ser 
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chamados.  Foi boa... foi boa porque muita gente que pensava, sabe, diferente 

não conhecia acabou aprendendo também e a gente que já conhecia alguns 

assuntos se aprofundou. Foi na aula de sociologia. (Entrevistada A) 

Todas as entrevistadas acreditam que a escola deveria falar sobre as questões da 

sexualidade, de forma sistematizada, mas não é o que ocorre no cotidiano da prática 

educativa. Segundo elas, alguns professores têm receio de abordar a temática.  

Uma entrevistada citou o processo de ocupação da escola como o único 

momento em que foram abordadas as questões relativas à sexualidade. Acrescentou que  

a professora de sociologia, que ajudou no processo de ocupação, trouxe palestrantes 

sobre o tema.  

Todas narraram que a única disciplina que trata da temática é a disciplina de 

sociologia. Acreditam que as outras aulas também deveriam falar sobre o assunto, mas 

não falam, e que isso não auxilia no processo de entendimento de si, de seu 

reconhecimento e de suas questões. Afirmam que não falar sobre o tema é o mesmo que 

fingir que ele não existe e, assim, tornar aqueles que se percebem não heterossexuais 

inexistentes. 

A respeito do tema família e sexualidade, as entrevistadas relataram ausência de 

abordagem sobre estes assuntos e muito preconceito sobre orientações sexuais que 

fujam ao padrão heterossexual. 

Não ensinou, tem tabu, ne? é assim mesmo. a minha mãe ela sabe porque eu 

contei para ela um ano atrás e ela aceitou de boa. ela não tem que aceitar, ne? 

Porque não é um presente que você vai la e entrega para a pessoa. Sou eu, 

não tem que aceitar, mas agente convive numa boa. Ela não teve aquele 

espanto, ela não chorou, ela não falou: “por que você é assim”? Não precisa 

disso porque eu sou filha dela, eu sou um ser humana, mas só ela, os meus 

irmãos e os meus parentes por parte de mãe que sabem, porque todo o resto é 

totalmente homofóbico, machista e ... sabe? (Entrevistada L1) 

  

  Nada, a minha família é supercontra, mas assim eu não me deixei levar por 

conta disso, a minha mãe é supercontra isso não aceita, mas respeita e isso é a 

parte que importa, se meus pais me respeitam eu acho que é obrigação da 

sociedade me respeitar também, mesmo que não goste não diga, guarde pra 

si. (Entrevistada L2) 

 

Com piadinhas. Piadinha do tipo: ah eu vou pegar Aids! Piadinhas do tipo, 

vamos supor, eu tenho dois irmãos pequenos, um deles gosta muito de 

cozinha... cozinha ele gosta de ir atrás de ver o que a gente tá fazendo, de 

ajudar. Meu pai uma vez soltou uma piada falando que: quem cozinha é 

viado! Falou nesse jeito mesmo, e aí tipo assim é esse tipo de piada que eu 

escuto, entendeu? E falou como se fosse um xingamento, não é um 

xingamento! Ele falou que ele entendia, mas que ele achava que era uma 

coisa perigosa por causa do preconceito das pessoas, e também que ele 

achava que era coisa de gente promíscua, com o tempo a gente foi 
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desconstruindo isso né. Porque aí eu fui mostrando exemplos que tinham 

muitas mulheres.... Porque tipo assim, eu não considero errado você ser 

promíscua... eu nem gosto de usar esse nome. Porque se você está solteiro 

você pode ficar... com quem você tecnicamente quiser né? Porém, na nossa 

religião, eu sou espírita kardecista, quando você tem uma relação com uma 

pessoa, existe uma troca de energia né... então às vezes se você tiver... às 

vezes você tem, sei lá... meio que você se submete a trocar energia com 

pessoas que não te fazem bem, entendeu? Tipo ah nem conheço e aí, 

entendeu? Mas isso é uma coisa pessoal e eu tô trabalhando a questão com 

eles de respeitar as outras pessoas, que não sabem da nossa religião e não são 

obrigadas a saber e ficam com outras pessoas e ponto, entendeu? Minha 

família tem um lado que é muito preconceituoso, e um lado que por incrível 

que pareça é tipo, a minha avó por parte de mãe nossa ela é maravilhosa, ela 

não é uma pessoa preconceituosa para a idade dela eu acho até desconstruída 

demais. Ela foi uma das pessoas que me ajudou bastante nesse processo com 

a minha mãe tudo mais, e ela sabia desses assuntos quando a minha mãe 

falava tipo: “ah na minha época isso não existia!” Minha avó falava, isso 

existe desde a época medieval, as mulheres elas já ficaram com outras 

mulheres há muito tempo, só que era escondido. E aí eu achei muito 

importante ter uma pessoa da minha família mais velha até né? Porque tem 

infelizmente a hierarquia que ajudasse. Então, tive um processo meio 

complicado com a família, mas hoje a gente já evoluiu um pouco, porque no 

começo a minha mãe não aceitava de jeito nenhum, pra ela era nojento, que 

não deveria acontecer, que não era de Deus e tudo mais. E é uma pessoa que 

eu converso muito, então foi uma coisa diária mesmo de todo dia na hora do 

almoço sentar e tratar esse assunto, muitas discussões, muitas discussões... 

teve problemas dentro de casa mas agora tá bem melhor, tanto que tipo 

assim, antes quando eu contei pra minha mãe que eu gostava da Maria 

Carolina, que é minha namorada agora, eu fiquei de castigo seis meses sem 

poder falar com a Maria Carolina, entendeu? E aí agora a Maria Carolina vai 

lá em casa e a gente viaja juntos, entendeu? Então evoluiu, tá evoluindo. A 

minha mãe ainda tem alguns preconceitos, mas eu também tô entendendo o 

tempo dela porque eu tive o meu tempo também pra me aceitar, entendeu? 

Porque como eu fui educada como se fosse uma coisa errada, demorou pra eu 

me aceitar pra eu entender que eu não precisava gostar só de meninos, 

entendeu? (Entrevistada Y) 

A minha família e supertranquila, a minha mãe é lésbica, a minha avó com os 

outros tá de bom, mas com a família dela é meio chato, a minha tia também é 

lésbica, a minha família é superliberal, eu nunca tive problema assim não! 

Quando eu falei com a minha mãe que eu tava namorando uma menina, de 

primeiro impacto assim a minha mãe não acreditou, e aí todo mundo pensou 

que era por influência da minha mãe, aí minha mãe ficou meio tensa, mas ela 

viu que não, aí hoje em dia eu levo na minha casa, desde sempre dorme, 

minha família superacolhe como se fosse família mesmo, e é supertranquilo. 

(Entrevistada AC) 

Aborda sempre, conversa... às vezes a minha tia vê uma coisa de doença 

assim transmissível do meio LGBT, ela vem desesperada conversar comigo, 

perguntar sobre... Ultimamente eu ando muito incomodado com meu peito, 

com meu corpo, então a minha tia tá sempre conversando comigo, pra eu ter 

mais calma, esperar o meu tempo e tal, e a família toda aborda. A minha 

família lidou muito bem com a questão de eu ser trans, todo mundo me 

chama de Nathan, inclusive vou começar o tratamento hormonal tudo 

direitinho, minha família está bastante envolvida nisso, por conta do meu 

irmão ser gay, o meu irmão mais velho ser gay, então quando ele se assumiu 

pra família foi um baque, mas eles souberam lidar então tipo quando fui eu, 

tava muito mais tranquilo então a família aborda bastante. (Entrevistado N) 

Não, a gente não fala muito sobre isso... porque apesar de assim de eles não 

me excluírem não ter aquela coisa né que a maioria passa de ah... ser 
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mandado embora, tipo mas eles também não falam sobre isso porque a minha 

família é cristã, então tipo assim eles “acreditam” que eu vou ser curada ou 

que eu vou ser liberta, então a gente não fala muito sobre isso assim pra 

poder ficar um assunto mais dividido entre a gente, entendeu? Mas eles 

sabem. Bom, eh meus pais eles sabem, meu pai eu já cheguei a conversar 

com ele sobre isso, mas hoje eu não falo muito né, meus irmãos eu já 

conversei com eles também, eu sou a irmã mais nova e eles superaceitam de 

boa. E minha mãe.... Minha mãe ela fica meio que neutra, e ela não apoia, 

mas também não me ignora, por isso, não me trata mal por isso. (Entrevistada 

A) 

Não ocorre abordagem na família sobre as questões da sexualidade, em sua 

maioria, e quando ocorre, está permeada de preconceitos. Quatro das seis entrevistadas 

disseram não falar sobre o assunto na família nem ter aceitação dos entes familiares. 

Duas relataram que as famílias aceitam, outra, que se percebe polissexual, disse que a 

mãe é lésbica e a tia também, por isso foi mais tranquilo se assumir. E o que se percebe 

transexual, contou que foi mais fácil se assumir, pois o irmão mais velho é 

homossexual.  

Nas famílias, quando o tema sexualidade é discutido, ele é, na maioria das vezes, 

permeado de preconceitos e relacionado a Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Percebeu-se que a religião é utilizada, pela família, como elemento desfavorável à 

aceitação da orientação sexual dos filhos. 

No que se refere ao tema sexualidade e abordagem disciplinar, observou-se que 

a disciplina de sociologia é praticamente a única a tratar da temática sexualidade.  

 

Sim, nas aulas de sociologia. (Entrevista L1) 

 

Sim, a de sociologia. (Entrevistada L2) 

 

Não lembro de outros! Mas a de sociologia chegou a falar sobre orientação 

sexual, ela é maravilhosa! Ela não falou sobre orientação sexual em si não, 

ela falou tipo quando a gente estuda sociologia a gente tem que desconstruir 

os nossos preconceitos que a gente cria desde quando a gente é pequenininho, 

os nossos pais falam tipo: ah é errado isso, ah não pode isso, entendeu? Ela 

tava falando muito da desconstrução, mas ela não tratou ainda né, da 

orientação sexual em si. (Entrevistada Y) 

Sim, a de sociologia explicando a diversidade de gênero, e falando que é 

normal e que isso existe, e... Mas pra quebrar preconceito mesmo. 

(Entrevistada AC) 

A de sociologia e tem uma professora de alfabetização e letramento também 

que ela trata de temas transversais, então ela sempre pega algumas coisas 

assim. Muito pouco professor... mas aqui a questão mesmo são os alunos, 

eles que trazem pra debate sempre, sempre. Aqui a gente sempre tá 

antenado com tudo, então a questão da saia, por exemplo, que rolou... da saia 

a gente trouxe. Os garotos alguns usam, o Ariel, Erick, que são uns caras bem 

desconstruídos assim, eles usam. Questão de transexualidade também, de 
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lésbicas, gays, andróginos, não binários e a gente vai trazendo. (Entrevistado 

N) 

A de sociologia, acho que quase todos eles assim falam com a gente sobre 

isso, mas são mais as matérias pedagógicas e em sociologia e tal, mas assim 

se a gente fizer uma palestra, ou fizer um evento, para conversar sobre isso, 

uma roda de conversa, a maioria deles participa. (Entrevistada A) 

Duas das seis entrevistadas citaram as disciplinas pedagógicas como disciplinas 

que também fazem abordagem da temática, que tratam o tema como tema transversal. 

Uma entrevistada disse que o assunto é debatido, pois é uma demanda dos alunos, eles 

trazem as questões e a professora de sociologia acolhe. 

  Sobre o tema educandos homossexuais e educadores, as entrevistadas relataram 

que a relação é, em sua maioria, respeitosa e boa, mas que ocorrem, dependendo do 

professor, episódios de discriminação. 

 

Tranquila tipo não sei se dá para você ver daqui, mas naquele meio onde tem 

um garoto de camisa preta e uma menina de cabelo ruivo, sabe? Ali no meio 

tem um menino chamado Eric, e ele é um homem gay. Tá estampada, ne 

como ele é e os professores o amam, é claro que tem uns que... ne? Aí a gente 

evita falar, a gente evita muito, mas a maioria são supertranquilos, tratam a 

gente normal, sabe. Ano passado, no final do ano teve uma vez que tava 

rolando uma discussão porque tem um garoto chamado Daniel que agora o 

nome dele é Ariel. Ele prefere assim. Reclamaram que eles usam o banheiro 

feminino e uma professora falou que só quem pode usar banheiro feminino é 

quem menstrua então aquilo virou uma confusão, muito choro, muito choro 

mesmo. Dava para ver como afetou todo mundo, as meninas, os garotos, todo 

mundo ficou muito mal com aquilo porque somos adolescentes e ela dá aula 

de psicologia e ela soltou aquela bomba para cima da gente. Desde que entrei 

aqui só aconteceu isso mesmo. Comigo em particular não aconteceu só que 

tem uma diferença que aqui os casais não podem ficar juntos sendo que na 

maioria das vezes os casais heterossexuais ficam aqui se agarrando, se beijam 

e tal, mas se eu tô aqui, do lado da minha amiga conversando de mão dada, 

sei lá, não pode. Isso não pode. Sendo que tem alguém lá quase transando no 

meio do pátio e eles não falam nada. (Entrevistada L1) 

 

  Depende muito de professor, tem professor que não aceita, por exemplo: eu 

sou uma mulher, eu me identifico como mulher, mas eu posso ter... uma coisa 

dentro de mim, que queira mudar o meu nome, por exemplo, eles não 

aceitam... aqui. Aqui já teve casos de garotos de se identificarem como as 

garotas e querer mudar o nome pra feminino e não aceitarem, aí fica aquela 

coisa bem crítica na sala de aula. Mas tem mudado muita coisa aqui através 

de conversas, porque por exemplo, o trans aqui não podia usar o banheiro, 

nem feminino nem masculino, então agora ainda é difícil porque ainda tem... 

rola muita burocracia ainda né?  Mas a gente tá conseguindo levar. Teve uma 

professora que disse que só pode usar o banheiro feminino quem menstrua. E 

isso pra mim assim, por mais que ela seja educadora, que ela tenha as suas 

experiências eu acho que ela não deveria ter dito aquilo para um transexual, 

então isso mexeu muito, não só com ele, mas com todos os homossexuais do 

colégio. (Entrevistada L2) 

  Olha aqui eu não senti nenhuma diferença não, nenhum pouco. Naquele meu 

outro colégio cara, não tinha muita diferença não, até porque muitos também 

não sabiam muito... mas tipo, vamos supor, tinha muita piadinha dentro da 



125 
 

sala, também... Do tipo... vamos supor um exemplo... porque tinha 

professores que eles tratava as mulheres meio que como objetos né? Então se 

você não pega ninguém você é o “viado da turma”. Aí o professor falava 

tipo: meninos, meninas e fulano! Entendeu? É tinha muito isso, muito essas 

piadinhas que eles falavam que eram brincadeiras, que eles não eram 

preconceituosos, mas eu não acho isso brincadeira, não acho isso legal e eles 

falavam que piada que não ofendesse ninguém, não ia ser piada. 

(Entrevistada Y) 

  Tem alguns que não aceitam muito, uns que falam que é uma fase, uns que 

adoram que gostam mesmo, uns até que se identificam de a gente poder ter 

essa liberdade... mas tem outros que realmente oprimem. Ah não permitido a 

pessoa... julgam como vulgar entendeu? Aí a vulgaridade pras pessoas... pro 

valor do cristão é muito ruim, né? Então acaba oprimindo, de certa forma, 

mas a gente não se cala muito não, aqui nessa escola pelo menos não, a gente 

não se cala não. Uma professora muito bem... as aulas dela até então eram 

muito boas pra gente, ela falou que: “enquanto a mulher não ficasse de chico 

e o homem não ficasse de chico tinham que usar o banheiro relativo ao sexo 

que nasceu”. Ai foi muito pesado, rolou agressão e tudo, digo física mesmo... 

   Um aluno e ela aí quase se pegaram, aí outro professor veio quase se pegou 

também... foi muita doideira! Mas, isso foi muito chocante, porque aqui tem 

essa escola o que mais tem é alunos LGBTS, então foi muito... ninguém 

entendeu nada... aí foi bem complicado! Aí desde então rola meio que uma 

repulsa com ela, todos nós. (Entrevistada AC) 

  Aqui é bastante de boa, aqui é muito de boa, os professores respeitam muito, 

inclusive comigo achei tipo super de boa porque eu entrei aqui, e no meu 

primeiro ano foi no ano de transição, então a galera me conheceu como 

Nathália e tipo foram se acostumando com o Nathan e os professores lidaram 

com isso superbem, pra não errar em chamada, “botavam” no lado. Trazia 

tema em biologia, muito sociologia também, sempre tratou... então tipo essa 

relação sempre foi boa aqui. Aqui a galera que eu ando, a galera que tá no 3o 

ano que vem desde o 1o comigo, a gente muito se acolhe, entendeu? Então as 

pessoas ficam constrangidas em ter o preconceito aqui. Por a gente ser muito 

forte, muito militante... aqui a galera LGBT é muito unida, então as pessoas 

ficam com medo até de praticar o preconceito aqui dentro, por conta disso. 

(Entrevistado N) 

   Depende do professor, mas assim.... a relação no dia a dia... é bem de 

respeito, assim não tem esse lance de tratar diferente e de discriminar, não! 

Às vezes em alguns debates, às vezes em algumas palestras e tal, às vezes 

tem uns que se estranham... como já aconteceu aqui já, a gente teve um 

problema muito sério porque aqui a gente tem... como a gente tem... Trans 

aqui, então quem se identifica como mulher, vai no banheiro de mulher, 

quem se identifica como homem vai no banheiro de homem, mas tem 

professor aqui que não aceita isso e tem alunos que também não aceitam... 

mas normalmente isso aqui tá liberado. Mas aí ano passado a gente teve 

problemas com isso, porque tem uma professora que não aceita tem outras 

que também não aceitam, assim no dia a dia não tem aquele desrespeito, 

aquele olhar diferente não, tranquilo! (Entrevistada A) 

Segundo as entrevistadas, alguns professores aceitam os educandos 

homossexuais e outros não. A professora de sociologia foi citada como uma das que 

aceitam os educandos que se percebem não heterossexuais. 

Todas narraram um episódio de intolerância que ocorreu com uma professora da 

disciplina de psicologia que disse que apenas quem poderia utilizar o banheiro feminino 
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era quem menstruava, sendo que há na escola transexuais femininos que utilizavam o 

banheiro feminino. Este episódio ficou muito destacado para os alunos que dizem hoje 

evitar essa professora e que lutaram junto aos transexuais femininos pela permanecia 

deles na utilização dos banheiros femininos. 

Sobre o tema educandos homossexuais e demais alunos, as entrevistadas 

narraram que a relação é harmoniosa, com exceção de alguns educandos do Ensino 

Fundamental.  

Tem muitos garotos que geralmente é do Fundamental, do sexto, sétimo, 

oitavo, nono ano que são projeto de macho babaca, eu sinto dizer, mas é 

assim, a maioria são macho escroto, que foram criados por macho escroto e 

vão ser machos escrotos porque quando chegar no primeiro ano do segundo 

grau que é o momento que tem a desconstrução eles não vão estar aqui 

porque eles vão para outras escolas e vão continuar sendo assim e geralmente 

se eles vierem com xingamento ou outras brincadeiras aí junta porque mexeu 

com uma mexeu com todas, né. Então se isso acontecer a gente vai revidar, 

mas até agora não teve nenhuma discussão nem nada do tipo, e porque aqui 

todo mundo se conhece, todo mundo é colega e tal. (Entrevistada L1) 

 

Bem! Aqui tem bastante heterossexuais aqui na escola que até... que são 

amigos bem íntimos, bem próximos, que respeita, que sabe lidar até com o 

caso porque é bem delicado, eu acho que é uma boa convivência. 

(Entrevistada L2) 

Olha, até que eu não tive muita dificuldade não. Só algumas pessoas que tipo 

chegam novas, aí tão meio alienadas e tipo: Meu Deus! Existe gay, existe 

hétero, mas nada tipo: aí nossa, que absurdo você é gay, vai morrer! Não, não 

ouvi ninguém falando assim ainda não. Não elas ficam surpresas, quando 

você fala tipo assim, pergunta qual a sua idade, tem namorado, tem 

namorada? Aí você fala: tenho namorada! Aí a pessoa meio que olha tipo, 

não tem meio que uma reação, mas porque é novo ainda tem pessoas que não 

tiveram contato ainda, eu até que entendo. (Entrevistada Y) 

Supernormal eles superapoiam, todo mundo é muito amigo. Tem alguns que 

fazem algumas coisas escrotas sim, mas a gente se impõe aí eles não crescem 

muito pra cima da gente não. É... tipo ficar chamando de bichinha, ficar 

reprimindo, não deixar entrar no banheiro... mas isso era antes, agora que 

gente... depois da ocupação a gente começou a se impor mesmo, e aí não tem 

mais isso... aí eles falam, falam escondido aí a gente vai falar com eles. Fala: 

“Pô meu assim não dá aqui, entendeu? Vamos parar.” Mas assim tirando isso 

a convivência é supertranquila. (Entrevistada AC) 

É tranquilo! (Entrevistado N) 

É normal, é tranquilo, porque aqui a gente convive todo mundo junto, 

entendeu? Não tem essa separação de ah héteros, ah lésbicas, ah gays não! 

Anda todo mundo junto aqui, a gente é bem unido até. Porque é um lugar que 

a gente fala muito sobre isso, é um lugar que a gente tem mais liberdade pra 

falar sobre isso, não tem aquele, sabe, aquela de suspense, sabe não tem! A 

gente fala abertamente... e a gente... as pessoas andam... anda menina com 

menina, menino com menino, anda tranquilamente aqui, não tem... 

(Entrevistada A) 

A relação dos homossexuais com alunos heterossexuais não se caracteriza por 

ser conflituosa, na maioria das vezes. O destaque são os alunos do Ensino Fundamental 
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e outros poucos que fazem, em alguns momentos, brincadeiras preconceituosas, mas 

que rapidamente são repreendidos pelos alunos LGBTs que, por sinal, são muito unidos. 

Quanto ao tema educandos homossexuais e profissionais da escola, as 

entrevistadas relataram que as relações são “bacanas”, com especial relevo aos 

profissionais da limpeza, elogiados por todas as entrevistadas, sem exceção. 

O inspetor no caso é aquele que não briga com os heterossexuais, mas vive 

reclamando com a gente. Direção vai, mas também tem um pé atrás e galera 

da limpeza é tranquilo porque eles ficam aqui com agente, eles sabem o que 

nós fazemos e deixamos de fazer então não tem muito mistério entre nós. 

Tem uma tia, aliás, ela é superbacana, ela é da limpeza, ela limpa o pátio, ela 

sempre brinca com a gente. Ela é muito legal, muito gente boa. Algumas tias 

da cozinha também. Algumas, nem todas. Algumas evitam falar. Ah, quando 

o inspetor sabe, porque também ele não sabe de todas, né. Sabendo quem é 

quem ele, sei lá, tipo se a gente quiser algo ou se a gente tiver fora da sala, 

ele fala: “vai pra sala agora”. Aí agente diz: “eu quero beber água”, mas ele 

quer mandar na gente porque acha que a gente tá fazendo alguma coisa. É 

diferente com as meninas heterossexuais. (Entrevistada L1) 

 

  São boas principalmente com os tios da limpeza, eles não ligam muito assim, 

sabe? Eles sempre tão dando força para a gente.  Os profissionais da limpeza 

conversam muito, são bem chegados a gente, bem chegado. É normal não 

tem divisória... a diretora ouve o que a gente tem para dizer ela é bem 

prestativa, ela presta atenção, ela corre atrás se tiver algum erro, se aconteceu 

alguma coisa dentro de sala de aula com o professor que não foi bem, se 

chegar até ela, ela recorre bem, ela abre os braços, ela é bem boa no cargo... 

(Entrevistada L2) 

  Boa, eu não tive nenhum problema não... Até, no entanto, até agora, né 

porque eu sou nova aqui ainda, mas até agora me sinto bastante à vontade. 

(Entrevistada Y) 

  Supertranquila, as tias brincam muito com a gente, o inspetor trata a gente 

com respeito, supertranquilo. Então, eu já tive um caso com a direção que 

não foi bom pra mim. Porque até a minha divergência com ela, que ela uma 

vez me chamou na coordenação e falou que era uma fase minha, e aí eu não 

gostei, mas pra mim ela não aceita, pra mim ela só respeita, mas é aquele 

negócio né, ela faz... finge que é pra poder conseguir coisas da gente, mas 

tudo bem, mas é complicado sim, ela aceita entre aspas, respeita e até então 

tá bom, se ela não afetar a gente tá tudo bem. (Entrevistada AC) 

  A galera da direção e da secretaria que né... sempre foram bastante 

opressores, mas depois da ocupação a gente tomou as rédeas da escola, 

entendeu? A gente mostrou que a gente tem voz, que a gente tem participação 

então agora eles estão... Pra mim, por exemplo, questão do banheiro, questão 

de insistir no nome Nathalia, entendeu? Também sempre aconteceu aqui na 

direção, a questão do banheiro comigo, que teve vários problemas várias 

vezes de não deixar eu entrar... Aí a galera toda da escola tomou a frente, 

então hoje não tem mais problema com isso. Agora entro no banheiro 

masculino tranquilamente. (Entrevistado N) 

  Normal, é como qualquer outro aluno. A direção na verdade é... eles meio 

que dão o apoio que a gente precisa porque assim palestras essas coisas são 

eles que chamam, às vezes a gente chama também, e que agora a gente tem 

meio que uma autonomia né, depois desse tempo todo de ocupação e tal, 

então a gente tem o apoio deles, sabe? A gente é abraçado igual, é, aqui a 

gente se sente livre pra ser o que a gente quiser, porque a gente não tem 
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ninguém olhando pra gente diferente, entendeu? E a mesma coisa. 

(Entrevistada A) 

Todas as entrevistadas narraram que os profissionais da limpeza as tratam de 

forma muito carinhosa, conversam, elas podem “se abrir” com eles. Já a direção foi 

apontada por algumas entrevistadas como opressora, porém, após a ocupação, os 

educandos ganharam autonomia e tudo mudou, inclusive o uso do banheiro pelos 

transexuais. 

Perguntadas se a primeira experiência sexual aconteceu com alguém da escola, 

apenas duas entrevistadas disseram que sim. As outras quatro disseram ter se 

relacionamento sexualmente antes da experiência naquela escola. 

 

Não, já me relacionei antes. A minha primeira experiência sexual foi daqui, 

mas deu beijar, deu gostar de pessoas, de mulheres foi antes daqui, bem 

antes. (Entrevistada L1) 

 

 

Não. (Entrevistada L2) 

 

Não. (Entrevistada Y) 

 

Não. (Entrevistada AC) 

 

Não, no colégio anterior. (Entrevistado N) 

Sim, aqui. (Entrevistada A) 

 

Cinco das seis entrevistas disseram que suas experiências homossexuais 

ocorreram antes de entrar na escola. Duas tiveram a primeira experiência homossexual 

ao entrar na escola. 

Sobre o tema escola e diferentes performatividades afetivo-sexuais, todas as 

entrevistadas afirmaram estar à vontade de ser, sentir e agir afetiva e sexualmente com 

pessoas do mesmo sexo dentro da escola. 

 

Sim, aqui eu fico mais tranquila, mais livre. É porque a gente aqui a gente 

não tem com que se preocupar direito, aqui todo mundo é todo mundo não 

tem aquela apontação de dedo, aquele olhar feio, aqui todo mundo se diverte, 

brinca, gosta de todo mundo. A gente entra aqui e se transforma. A gente já 

era um pouquinho a gente fica supermelhor. (Entrevistada L1) 

 

Aqui que começou a desenvolver o que já tinha dentro, eu já me sentia assim, 

já tinha desejos sexuais e tudo mais, mas fui me descobri aqui dentro desta 

escola. Porque aqui eu vivi muitas coisas, eu vi muitas coisas, eu aprendi a 

me amar como é que eu era então eu deixei de ter medo do que as pessoas 

iam achar, do sentido da sociedade, daquela coisa de ser certinho homem e 

mulher é certo e mulher com mulher é errado, deixei isso pra trás e fui ver o 

que realmente fazia bem pra mim, aqui dentro. Porque aqui é uma formação 
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de professora, né? E tem muito disso, apesar de que a maioria não é 

assumida, mas tem muito disso, então você conversando tendo amizade você 

escuta outras pessoas, você se identifica, então você cria mais forças por 

outra. (Entrevistada L2) 

 

  Aí olha eu não sei... é porque não tem a mesma abertura tipo, eu já tive.... 

Relação com homem, já tive relacionamento com meninos. E não é a mesma 

coisa, porque você não se sente à vontade para levar na sua casa ainda, 

entendeu? Porque você tem medo da reação dos seus pais, só de eu ter 

contado para minha mãe já foi um problemão, então é meio que a escola é o 

único lugar, a escola ou rua, dentro de casa naquela época não, nunca. 

(Entrevistada Y) 

  Na escola anterior eu fiquei com uma menina pela primeira vez foi muito 

impactante pra mim, porque realmente eu senti alguma coisa e aí quando eu 

falei pra minha mãe e eu falei pra algumas amigas minhas lá... a maioria 

parou de falar comigo. Eu ia ao mercado com a minha mãe e falavam: Olha a 

sapatão aí... coisa assim, bem pesado. Aí hoje em dia todo mundo lá se 

denomina como bissexual, e eu fico muito feliz com isso, porque antes era 

muito oprimido, aí hoje em dia todo mundo tá liberto assim, sabe? A escola 

que eu tô falando, que eu estudei, que eu me descobri, foi no centro da 

cidade, no Lavradio. Eu morava em Jacarepaguá e ia estudar lá. (Entrevistada 

AC) 

  Na escola anterior. Quando a gente chega no 8o ano, acho que a gente cria 

uma maturidade, de certa forma, de 14, 15 anos, a gente cria uma maturidade, 

então a gente tem mais contato, a gente fica mais aberto a conversa, as coisas 

novas e não fica com medo do que você tem já dentro de você, você solta. 

Então nos 8o e 9o foi quando eu comecei a me relacionar com meninas. 

Sempre tive vontade! Aqui a questão acho que da comunidade mesmo, né, da 

galera LGBT que sempre teve aqui. Acho que nem é por questão da escola, 

questão dos alunos. Creio que se daqui a cinco anos, se não tiver mais esses 

alunos aqui ou não for passado isso pra galera que for entrando pode se 

perder. Então eu acho mais que é questão dos alunos que “tão”. Como no 

colégio anterior hoje em dia quando eu fui lá não tá mais assim, entendeu? 

  Por causa da gente lidar com muitas pessoas diferentes, com a diversidade 

quando a gente tá em casa... e  quando a gente tá em casa a gente só fica 

fechado nesse mundinho da família, aí a gente não abre muito os horizontes, 

não conhece muitas pessoas diferentes, e quando chega na escola a gente tem 

contato com tudo, com tudo, a gente troca experiências a gente acaba se 

relacionando também, que tem muita gente que chega aqui hétero, mas 

quando se relacionam com pessoas, conversam sobre acabam tendo 

curiosidade, e da curiosidade acaba se descobrindo sendo, entendeu? 

(Entrevistado N) 

  Porque aqui eu sempre me senti livre... sempre! Mesmo antes de estudar aqui, 

mesmo antes de fazer parte da escola, eu já vinha aqui, já frequentava e aqui 

eu me sentia livre, porque assim, pelas escolas que eu passei, era bem 

diferente assim, tinha muita gente assim que ficava questionando, 

perguntando aí ficava com aquela coisa assim... mas aqui não, aqui eu sempre 

tive a liberdade de ser eu, sem ter ninguém julgando ou me apontando ou me 

olhando estranho. 

  Porque... aqui tem muita diversidade de todos os tipos, de tudo tem aqui, 

entendeu? Então a gente aqui não tem tempo pra decidir se vai tratar 

diferente, se vai tratar bem, porque a gente convive no dia a dia então a gente 

aprende que a gente tem que... né interagir e a gente aprendeu que se 

abraçando a gente é mais forte. (Entrevistada A) 
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Todas as entrevistadas acreditam que a escola favorece a interação com 

diferentes sexos e gêneros, pois têm na experiência escolar a oportunidade de interagir 

com diversas pessoas e porque na escola podem agir sem opressão da família. Disseram 

que após a ocupação aprenderam que, juntos, sem discriminação, os alunos são mais 

fortes. 

Ao serem questionadas sobre a primeira experiência sexual na escola, as 

entrevistadas relataram: 

 

Foi no ano passado, no meu primeiro ano aqui. Foi com uma amiga, colega, 

não sei mais o que ela é minha e ela era do segundo ano agora ela tá no 

terceiro e eu tava acostumada com aqui, mas não tinha aquela troca, aquela 

reciprocidade, mas aconteceu durante todo o ano e é isso. (Entrevistada L1) 

 

Foi aos 16 nos, foi assim olhar e se apaixonar, não tive assim curiosidade: aí 

como deve ser, essas coisas assim, não!  Foi bem direto. Uma aluna, mas eu 

nunca tive relações nenhuma com aluno aqui, mas eu olhei e falei: nossa 

realmente eu sou lésbica! Ou então eu sou realmente sou bi porque eu 

também sinto atrações por homens, desejos. Aí eu fui me descobrindo eu me 

descobri aqui porque eu achava estranho, porque na minha família sempre foi 

certinho, mulher com homem, filho, casar, igreja, tudo certinho. E eu olhava 

nas ruas, sentia atrações por mulheres, olhava assim realmente, e achava que 

aquilo era errado: “não, isso não tá em mim” “isso não sou eu”. E aqui não, 

eu fui livre pra olhar com os meus olhos, pra reconhecer realmente: nossa é 

assim mesmo que eu vejo! (Entrevistada L2) 

Olha não sei, não sei dizer ao certo, senti atração não sei explicar foi simples, 

como deveria ser quando as meninas falavam que sentiam pelos garotos. 

(Entrevistada Y) 

Aconteceu quando eu tava mais ou menos... é de me interessar assim por 

alguém? Quando eu tava mais ou menos no 7o ano, no 8o ano, aí eu tinha uma 

amiga que eu gostava muito dela, a gente andava muito junto, aí teve um dia 

que gente brigou muito aí tipo, meio que a gente parou de se falar e eu fiquei 

muito mal por isso, aí eu me questionei porque eu não fiquei mal assim: ah 

brigamos e eu fiquei chateada com ela... eu fiquei mal de ficar mal, de chorar 

e tudo, porque eu tinha brigado com ela, sabe? Aí eu me questionei... foi a 

primeira vez que eu acho que me questionei de verdade. (Entrevistada A) 

Percebeu-se que a primeira experiência homossexual das jovens entrevistadas 

ocorreu com alguém íntimo, alguém com quem elas tinham ou têm amizade, na maioria 

das vezes; com alguém que as atraiu sexualmente. O lugar que mais permanecem, até 

mesmo antes do núcleo familiar, com pessoas do mesmo sexo, construindo laços 

afetivos, é o ambiente escolar. Caso estejam em uma escola que seja menos intolerante 

em suas práticas e representações às diferenças sexual e de gênero que os lugares de 

sociabilidade que usualmente frequentam, a possibilidade de realizar outras 
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performativas sexuais e de gênero, que fujam ao padrão heteronormativo, é muito 

relevante. 

Quando perguntadas sobre o tema homossexualidade após o curso de formação 

docente de nível médio, as educandas responderam que continuarão vivenciando seus 

desejos e afetos homoeróticos após o curso. 

 

Eu espero que sim. Eu espero realmente que sim. Aonde eu estudava não era 

tão livre assim. Eram poucas meninas e a gente se autorreconhecia, mas acho 

que depois que sair daqui eu vou estar adulta, vou ter mais responsabilidade e 

também vou saber mais o que fazer. Tem milhares de mulheres aí no mundo 

que são como eu, então acho que vai ser melhor. (Entrevistada L1) 

 

Sim, eu relaciono com pessoas... há muito já, antes daqui e fora daqui, e eu 

acho que é algo que é maior que a gente né, não é algo que a gente quer. Eu 

não queria ser assim, eu não queria me relacionar com pessoas do mesmo 

sexo que eu, que é muito complicado. É muito complicado, eu tô andando na 

rua de mãos dadas e eu fico com medo, entendeu? É muito complicado, por 

mais que seja algo que eu ache maravilhoso pra mim não é algo que eu 

realmente queria, porque ninguém quer né isso, sofrer opressão de todas as 

formas, não é tão bom assim. (Entrevistada AC) 

Provavelmente sim!... provavelmente sim! Não sei, porque o mundo é 

diferente daqui de dentro né, da escola, mas acho que a partir do momento 

que a gente aprende que a gente se enxerga que a gente vê que a gente faz 

parte dessa sociedade eles aceitando ou não, acho que a gente aprende a se 

impor lá fora, então acho que mesmo quando eu sair daqui a minha vida não 

vai parar né? (Entrevistada A) 

Sim! Lá fora eu também me sinto bastante forte, porque eu já sou assumida 

então as barreiras que eu tinha que ultrapassar eu já passei, então eu acho que 

agora é só erguer a cabeça e seguir em frente. (Entrevistada L2) 

Vai ser difícil, vai ser uma luta! Por conta da sociedade, vou botar, por 

exemplo, se todos fossem desconstruídos assim na escola, como que a escola 

ela é o espelho da sociedade vai ser muito difícil lá fora, porque nem todo 

mundo passou por essa experiência aqui, então vai ser muito difícil. 

(Entrevistado N) 

Acredito! Existe uma proteção porque os alunos são bem politizados, mas 

não mudaria, não mudaria a minha... porque tipo assim como eu já disse não 

me defino ainda, entendeu? Não acho importante também se definir. Mas em 

relação... vamos supor as mulheres costumam ser bem mais desconstruídas 

porque elas entendem pelo que a gente passa, entendeu?  E os homens é uma 

coisa mais demorada, então mesmo que você conheça um cara desconstruído 

que vai te respeitar, que não vai te forçar a nada e tudo mais, ainda existem 

alguns resquícios porque eles são criados assim, são criados para isso. E eu 

ouço muitas mulheres bissexuais, muitas amigas falando que elas têm 

dificuldade em se relacionar com homens exatamente por causa disso, 

entendeu? Elas preferem sei lá, ficar numa noite só e ir embora porque elas 

não conseguem manter um relacionamento. Por causa da criação, por causa 

da cultura, entendeu? Que é... basicamente é isso mesmo porque mesmo que 

eles estejam trabalhando, aprendendo a se desconstruir e tudo mais, é uma 

coisa mais demorada porque... os meninos crescem aprendendo a desrespeitar 

as mulheres e isso é fato aqui no Brasil é cultural, então é uma coisa que 

demora mais e nem todas as mulheres têm essa paciência e nem têm que ter 

né? Para poder lidar com esse tipo de coisa. (Entrevistada Y) 



132 
 

Todas acreditam que irão continuar se relacionando com pessoas do mesmo sexo 

após o curso de formação de professores, mesmo ressaltando que será mais difícil, 

porque na escola possuem mais liberdade e proteção advinda dos outros educandos 

assumidamente não heterossexuais.  

Uma entrevistada destacou que a dificuldade de interagir com o sexo oposto 

ocorre em virtude do seguinte fato: “os meninos crescem aprendendo a desrespeitar as 

mulheres e isso é fato aqui no Brasil, é cultural, então é uma coisa que demora mais e 

nem todas as mulheres têm essa paciência nem têm que ter, né”? (Entrevistada Y) 

No que diz respeito ao tema a futura educadora e as questões da sexualidade, 

todas as entrevistadas narraram que irão abordar os assuntos relacionados à sexualidade 

em suas práticas educativas cotidianas. 

  Eu faço isso em casa, no mínimo, com os meus irmãos, eu tento explicar e tal 

porque a criança, geralmente menino, qualquer coisinha eles vão e usam o 

termo bichina ou seu viado como xingamento e não é um xingamento aí eu 

começo a partir daí, sabe? 

  Eu começo a explicar que não tem por que você chamar uma pessoa dessa 

forma querendo ofendê-la porque não é uma ofensa. Esse é o princípio. 

(Entrevistada L1)  

 

  Então, e como a gente vai trabalhar com o Ensino Fundamental, Ensino 

Infantil eu acho que... eu tenho vontade de trabalhar com teatro, com as 

crianças, que é uma aula mais diversa, sabe? Fazendo uma crítica aos 

padrões. (Entrevistada AC) 

  Da mesma forma que é abordado comigo né... em aulas, conversando sobre... 

é mostrando pros alunos que o respeito é o ponto principal disso tudo e que 

essas pessoas existem, que elas não são invisíveis, acho que basicamente isso. 

(Entrevistada A) 

  Eu pretendo... como dizer dinâmica... com as dinâmicas, porque nas escolas a 

gente pega muito, também, filhos de homossexuais e chega muita pergunta: 

“tia por que eu tenho dois pais? Por que eu tenho duas mães? Então em uma 

roda, em uma conversa, a gente pode chegar a um conceito bem adequado 

para as crianças, até mesmo do Infantil até o 5o ano, porque é a fase que tem 

muitos “porquês”, muitas dúvidas, então eu pretendo dialogar com meus 

alunos através de dinâmicas. (Entrevistada L2) 

  Como temas transversais, como a gente tava dizendo, oficinas. Sempre 

quando eu faço estágio as crianças me chamam de tio, então, porque aqui é 

mais voltado para o Ensino infantil né, então eu sempre falo que as crianças 

elas não nascem preconceituosas, o preconceito é construído, então como o 

preconceito é construído a gente pode construir crianças que não tenham 

preconceito, então é muito mais fácil. Oficinas. Até porque eu vejo crianças 

homossexuais no Infantil. Pelas brincadeiras talvez, pelo o que a criança fala 

às vezes ela tenta dizer com algumas coisas, mas ela não sabe o que é aquilo, 

ela não sabe! Talvez mais tarde ela descubra, mas até então ela não sabe e a 

gente percebe as crianças que são homossexuais desde pequena. Que nem 

tem uma garotinha, uma garota trans aonde eu estagiei, lá no morro do 

Castro. Por conta que ela vem falar pra mim, que ela queria ter tal nome, 

feminino. Que não gosta da roupa que ela tá, não se sente bem no corpo, 
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pergunta por que, entendeu? Então a gente vê desde pequena, mas talvez, 

né... (Entrevistado N) 

  Aí olha não sei com crianças eu definitivamente não sei... eu tenho o meu 

posicionamento eu acho que deveria ser trabalhado dentro de sala a questão 

do desde pequenininho a questão do preconceito, entendeu? De você não 

destratar o coleguinha, mesmo que isso ainda não tenha aparecido na infância 

né? Porque na infância a gente ainda tá naquela fase: dei um selinho eca, 

entendeu?  Mas aí quando a criança já chega uns sete anos ela já começa a 

aparecer a menina que mesmo que isso não tenha muito a ver, que é mais 

masculina…e o menininho vai lá aponta o dedo: “sapatão” entendeu?  E 

essas coisas têm que ser trabalhadas desde pequeno, porque às vezes a pessoa 

destrói a autoestima de uma criança, entendeu? E eu acho que é importante.  

Sim, porque é... não precisa nem falar de orientação sexual porque com 

criança é acho que é mais difícil né, mais complexo mas você falar que 

existem amiguinhos que são diferentes, têm uma aparência diferente ou que 

tem um gosto diferente, e que nem por isso você tem que desrespeitar, 

entendeu? A maioria das vezes esse desrespeito acaba ocorrendo pelo próprio 

professor, né? Entendeu? Aí complica mais ainda porque é uma figura de 

autoridade e uma pessoa que as crianças costumam ver como correta, aí se o 

professor faz isso porque a criança não vai fazer aí eu acho que é importante 

esse posicionamento do professor, muito importante. (Entrevistada Y) 

Todas as educandas disseram que irão discutir as questões da sexualidade como 

educadoras por meio de oficinas, teatros, dinâmicas, nas aulas, realizando uma crítica 

dos padrões, conversando. Todos alegaram que falar sobre a temática é importante para 

a não perpetuação do preconceito, pois, da mesma forma que é construído, pode ser 

desconstruído.  

Uma entrevistada disse que percebe a transexualidade no Ensino Infantil, por 

isso a importância da debate sobre o assunto. O educando contou ter tido a seguinte 

experiência com crianças: “Uma menininha-aluna veio falar para mim que ela queria ter 

tal nome masculino. Que não gostava da roupa que estava usando, que não se sentia 

bem no corpo, e me perguntou por que sentia isso, entendeu? Então a gente vê desde 

pequena, mas talvez, né” ... (Entrevistado N) 

Entende-se, a partir dos relatos acima, que o ambiente familiar ainda é um 

espaço onde as discussões sobre sexualidades não são realizadas, onde a diversidade 

sexual e de gênero ainda são recusadas, onde as normas heterossexuais são os únicos 

paradigmas na construção das identificações de gênero e sexual. Quando as questões do 

sexo aparecem na família, estão ligadas às DSTs e à AIDS. Costuma-se atrelar a 

homossexualidade ao contágio da AIDS, a piadas preconceituosas. 

O espaço escolar observado caracteriza-se pela grande presença de educandos 

“desconstruídos”, críticos com relação aos estereótipos sexuais e de gênero vinculados 

pela maioria da sociedade. Acredita-se que as aulas de sociologia e o processo de 
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ocupação da escola pelos educandos foram fatores que beneficiaram o olhar favorável à 

diversidade.  

As educandas entrevistadas narraram a diferença das aulas de Sociologia para a 

compreensão dos fenômenos sociais homossexualidade, gênero e etc. Também 

relataram a presença de educadores resistentes, em suas práticas educativas e discursos, 

ao entendimento das diferentes orientações sexuais e de gênero. 

O reconhecimento e respeito a outras formas de vivenciar a sexualidade acontecerao 

com a promoção de diálogos sistematizados sobre a questão, sem posicionamento 

pessoal dos educadores, que, quando reafirmam pré-noções em sua praticas cotidianas 

estão reafirmando preconceitos, discriminação, intolerância. 

A escola observada destaca-se pela grande quantidade de educandos que não se 

percebem heterossexuais e pela riqueza de esclarecimentos possibilitados pelas aulas de 

sociologia sobre as questões da sexualidade. No entanto, as entrevistadas narraram as 

críticas, realizadas por uma educadora da escola, sobre o fato de uma educanda 

transexual feminina estar utilizando o banheiro feminino.  

Compreende-se que grande parte dos espaços escolares se caracteriza por currículos e 

práticas pedagógicas que não beneficiam o reconhecimento da diferença como 

diversidade. A não aceitação do grupo familiar e da maioria dos sujeitos que constitui a 

escola não favorece a vivência da sexualidade de forma plena e satisfatória, como 

deveria ser.  

A família, ao silenciar as discussões sobre as questões da sexualidade e negar o 

fato de existirem outras formas de sentir desejos e afetos, marginalizam os filhos que 

não se percebem heterossexuais, e a escola, por sua vez, na figura dos variados 

profissionais, como citado por algumas educandas, diretoras e inspetores, ao tratar de 

forma desigual os educandos que não se percebem heterossexuais na demonstração de 

seus afetos circunscrevem a vivência da sexualidade e favorecem a intolerância aos 

educandos que não se percebem heterossexuais. 
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4.2 CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS SOBRE OS DADOS 

 

4.2.1 A “mestre” de sociologia 

 

A partir de todas as falas das entrevistas, foi constatado que há uma professora, no caso, 

uma “mestra”, que muito contribui para o não assujeitamento das educandas aos 

dispositivos disciplinares do corpo, do gênero, da sexualidade.  

Compreende-se que a possibilidade de vivenciar diferentes performativas de 

gênero e sexual está relacionada, dentre outros fatores, ao vínculo estabelecido entre as 

jovens e a mestre de sociologia. 

Acredita-se que: 

O cuidado de si é, com efeito, algo que [...] tem sempre necessidade de passar 

pela relação com um outro que é o mestre. Não se pode cuidar de si sem 

passar pelo mestre, não há cuidado de si sem a presença de um mestre. 

Porém, o que define a posição do mestre é que ele cuida do cuidado que 

aquele que ele guia pode ter de si mesmo. Diferentemente do médico ou do 

pai de família, ele não cuida do corpo nem dos bens. Diferentemente do 

professor, ele não cuida de ensinar aptidões e capacidades a quem ele guia, 

não procura ensiná-lo a falar nem a prevalecer sobre os outros etc. O mestre é 

aquele que cuida do cuidado que o sujeito tem de si mesmo e que, no amor 

que tem pelo seu discípulo, encontra a possibilidade de cuidar do cuidado que 

o discípulo tem de si próprio. (FOUCAULT, 2004, p. 73-4) 

Sabe-se que a permanência das jovens na escola é transitória, que há, então, uma 

transitividade entre a vida e a escola por parte dos sujeitos que a constituem. Porém, 

acredita-se que o mestre pode servir de guia para que o educando se ocupe de si, de seus 

mundos afetivo, sexuais, de seus desejos, possibilitando-o, assim, a chance de talvez os 

vivenciar. 

O mestre conduz o olhar do discípulo para a alma, para o princípio do saber 

(formação da sabedoria) e do conhecimento. Desta forma, o educando reconheceria a si 

e, no  processo de conhecimento, teria a importante tarefa de estranhar-se, de duvidar do 

óbvio, do “obrigatório e adequado.”  

O mestre, então, teria a função de fazer com que o discípulo convertesse seu 

olhar para a alma e para o princípio do saber e do conhecimento no qual 

finalmente se reconheceria a si mesmo. Ao interpelar o discípulo para 

ocupar-se consigo, Sócrates aciona como dispositivo uma espécie de espelho 

no qual esse discípulo se vê a si mesmo, refluindo o seu olhar para si, para a 

contemplação do elemento divino e o princípio de saber e do conhecimento 

necessários à formação de sua sabedoria, semelhante àquela da qual o mestre 

filósofo é portador. O conhecimento de si e a verdade, nas quais se apoia a 

sabedoria do mestre filósofo, seriam assim parte de um conjunto de práticas e 

de cuidados de si, e não o seu fundamento. Essas práticas e cuidados de si 



136 
 

seriam necessários ao filósofo para que cuide do outro, assim como para que 

o discípulo seja instigado a ocupar-se consigo, sem que isso implicasse 

necessariamente na sua fundamentação em um conhecimento de si e em uma 

verdade. Ao contrário, não se trata da replicação da imagem do mestre, como 

a refletida em um espelho que acomoda o olhar do discípulo a ela, mas como 

a refratada por esse dispositivo que tira de foco a visão estabelecida e 

perturba o pensamento para que a configuração de uma imagem própria lhe 

sirva de guia, sujeita aos seus experimentos e ensaios. Assim, mestre e 

discípulo poderiam não sair os mesmos de sua relação: teriam a liberdade de 

se distinguir e de pensarem diferentes, se modificando como sujeitos, em 

estreito vínculo com o que são, ontologicamente falando, e não apenas se 

identificando entre si por meio de um ato de conhecimento, que confere ao 

primeiro o privilégio da verdade, porque se conhece, e ao segundo a 

exigência de sua aceitação, por ser ignorante. (PAGNI, p. 37-8) 

Ter a liberdade de se distanciar do mestre, após, durante o convívio que modifica 

a ambos, reaproximando-se e distanciando-se conforme identificações, desejos, prazeres 

variados, é uma das funções da relação entre mestre e discípulo, entre educador e 

educando. 

Não há a obrigatoriedade de saírem idênticos em termos de conhecimento ou de 

identificações da relação que estabelecem. A diferença entre mestre e discípulo 

caracteriza-se pela maturidade do primeiro, não pela quantidade de conhecimento que 

possui. 

A relação entre mestre e discípulo orienta ambos a localizarem a humanidade em 

cada um. Os recursos didáticos apresentam-se como elementos auxiliadores no processo 

de construção do conhecimento de si. 

O mestre deve apresentar prudência com o cuidado de si e do outro, com as 

situações da vida. A relação entre mestre e discípulo e entre professor e aluno não pode 

ser de governamentalização, de disciplinarização, pois resultaria em estados de 

dominação, de subalternização.  

Diferentemente da posição a tópica do mestre socrático, que ironicamente 

assume não saber para buscar um saber junto com outro e uma sabedoria que 

cada qual deve buscar por si mesmo, o mestre estoico é aquele que não se 

furta de ensinar técnicas de si ou exercícios espirituais aos quais os discípulos 

aprendem a esperar, a ouvir a verdade, a pensá-la, a julgá-la para que, 

também, um dia, possam pronunciar a sua como fruto de sua própria 

experiência formativa. Não se trata apenas da passividade do discípulo diante 

da enunciação do discurso verdadeiro ou, melhor seria dizer, franco do 

mestre, a quem respeita, ama e, por isso, ouve, atenta e ativamente, porque 

tem a plena confiança de que os seus ensinamentos e a prática dos exercícios 

que o propõe o farão dignos para acolher os acontecimentos que a vida lhe 

reserva. E para acolhê-los necessita de todos os recursos possíveis para que 

como e com o mestre possa também enfrentá-los com certa dignidade, seja 

ele qual for, o que só é possível fazê-lo pelo pensamento e, de certo modo, 
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por um trabalho de si sobre si, por uma arte de si, que faz com que se 

transforme enquanto sujeito. (PAGNI, p. 40) 

O mestre ensina técnicas para o conhecimento de si mesmo como exercícios 

espirituais, aprender a esperar, a ouvir, a pensar. Tudo que resultará da experiência 

formativa. A vida reserva diversos acontecimentos, gerando, assim, a transformação 

como indivíduos.  

O mestre está sujeito aos mesmos acontecimentos que o discípulo, mas como já 

passou por eles antes, confere sentido ao que ocorre após a experiência da 

transformação de si mesmo, compreendendo com mais sabedoria os acontecimentos e as 

suas consequências. 

Assim como o cuidado socrático, para os estoicos, o mestre estaria sujeito 

também a esses acontecimentos da vida e o que o caracteriza como tal é a 

capacidade de acolhê-lo, de pensá-lo e de conferir a ele um sentido, o que só 

ocorre mediante a experiência da transformação de si mesmo. Diferentemente 

do cuidado socrático, o cuidado estoico convida o discípulo, e por que não o 

próprio mestre, a buscarem em si mesmos não propriamente o ponto que liga 

a sua alma com o divino, como em Sócrates, mas as forças vitais, os recursos 

morais e intelectuais necessários para enfrentar os acontecimentos da vida, 

almejando serem dignos em sua arte àquilo que a vida lhes reserva e, ao 

mesmo tempo, aos mistérios característicos de sua própria existência. Num 

mundo sobre o qual jamais mestre e discípulos terão um domínio absoluto, 

essa filosofia do acontecimento nutre, como um horizonte comum, a relação 

entre eles e relativa a cada um deles, sendo o ponto de seus encontros, assim 

como às suas próprias atitudes e experiências singulares diante desse mesmo 

mundo, das coisas e dos homens, que lhes permitem se transformarem a si 

próprios. (PAGNI, p. 40) 

Segundo Sócrates, a relação com os educandos faz o mestre perceber limites e 

possibilidades (morais, intelectuais, afetivas etc.), cuidando do seu trabalho e orientando 

o trabalho do educando sobre si. 

Infelizmente, a maioria dos modelos de escolas contemporâneos considera os 

acontecimentos da vida como experiências externas, alheias ao programa curricular. 

Isto não quer dizer que o educador deveria deixar de desenvolver sua arte de 

governo pedagógica e o ensino utilizando os variados recursos (conhecimento, 

tecnologias) para instruir o educando sobre os acontecimentos da vida. 

A atitude política do mestre está presente em cada ato do processo pedagógico, e 

expõe o que ele é, e não o que deseja ser. Expõe seus modos de subjetivação. Ou seja, a 

pretensão de ser neutro, de não abordar assuntos relativos à afetividade, por exemplo, 

explicita a sua dificuldade como sujeito afetivo, mas não o torna um ser sem afetos. 
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Nesse sentido, o mestre cínico também poderia inspirar os educadores a 

reconhecerem que, embora a sua ação política seja muito mais pulverizada, 

ela se exerce e se explicita em cada gesto, em cada atitude e em cada ato que 

caracterizam a sua vida, inclusive, os presentes na sua ação pedagógica, 

sendo eles que expõem quem são, na relação com o outro, não o que desejam 

ser, por mais que se esforcem. Expõem também, nessa expressão estética de 

sua existência, seus modos de subjetivação, o sentido ético em que conduz a 

sua vida como base de sua posição política diante do mundo que, se não 

servem de exemplo na relação com o outro, indicam uma posição da qual os 

seus alunos, por exemplo, podem se espelhar, compartilhar ou, simplesmente, 

divergir para conduzir a sua própria vida, responsabilizando-se pelas suas 

próprias escolhas e pelos seus atos, ao mesmo tempo em que aprendem nessa 

relação o sentido mesmo da palavra diferença. (PAGNI, p. 42-3) 

O discurso afetivo está sempre presente na ação pedagógica, revelando o 

cuidado de si e do outro. A ação do educador deve resistir à governamentalização 

afetivo-sexual dos corpos, dos sujeitos. 

4.2.2 Escola e questões da sexualidade 

 

A escola participa ativamente na construção dos corpos e identidades dos 

sujeitos que ali habitam — especialmente, mas não só, das suas e dos seus 

estudantes. A escola ensina também modos de agir e de ser. (BORTOLINI, p. 

481) 

Entende-se que o currículo e as práticas pedagógicas não podem mais ser 

marcados pelo binarismo de gênero e por uma identidade sexual legitimada. 

A construção de uma escola em que a diferença seja reconhecida e valorizada 

é “um processo permanente, sempre inacabado, marcado por uma deliberada 

intenção de promover uma relação democrática entre grupos e não 

unicamente uma coexistência pacífica num mesmo território” (Candau, 2010, 

p.482) 

Compreende-se que práticas pedagógicas e gestão escolar que apostam na 

construção de outra representatividade e relações de gênero e sexualidade variadas 

tornam as experiências afetivas e sexuais de seus constituintes mais plenas. 

A abordagem didático-pedagógica sobre as questões da sexualidade diz muito 

para a desconstrução dos estereótipos sexuais e de gênero. A descrição do sujeito 

homossexual, por exemplo, pode ser um caminho didático. Investir na descrição desse 

sujeito como estratégia para abordar questões de gênero em uma perspectiva não 

heteronormativa é uma possibilidade. 

O que antes era uma prática (a homossexualidade) vai se tornando uma categoria 

definidora de determinadas pessoas e grupo como forma de limitá-los e torná-los 

abjetos. 
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Desta forma, uma questão muito relevante apresenta-se para a discussão sobre 

prática educativa e as questões da sexualidade: é possível pensar uma didática pós-

indentitária nos contextos escolares contemporâneos? 

A escola não orienta apenas a construção de conhecimentos disciplinares, mas 

ensina, com o seu próprio cotidiano, práticas e representações sobre as diferenças. 

Pensar a escola como espaço afetivo-sexual e não apenas como espaço do conhecimento 

disciplinar é um dos caminhos para a emancipação dos sujeitos e da prática educativa. 

Os conhecimentos acerca das temáticas da sexualidade não podem depender de 

interesses pessoais e profissionais de um docente específico para serem abordados ou 

legitimados como conhecimentos escolares. 

Professores não podem se tornar, durante a prática educativa cotidiana, 

indivíduos assujeitados, assexuados, sujeitos disciplinados, corpos dóceis, diante da 

lógica heteronormativa. O professor é uma pessoa dotada de expectativas, desejos e 

afetos como os demais sujeitos que compõem o cenário escolar. 

Outra indagação que se apresenta como oportuna para a discussão sobre prática 

educativa e questões da sexualidade, é: o currículo contemporâneo pressupõe um 

professor e um educando que têm obrigação de ser heterossexuais? 

Parece que o professor tem a obrigação de ser o modelo, o exemplo a ser 

seguido e por isso mesmo, ele deve estar dentro do padrão. Caso não esteja 

no padrão, ele será o estranho. Basta que tenha alguns trejeitos para ser 

taxado de gay. Ser professor heterossexual ninguém questiona, mas ser 

professor homossexual é estranho. Ser professor modelo ninguém questiona, 

mas ser professor diferente é estranho. Enfim, ser professor, parece que é 

estar enquadrado nas certezas que já existem sobre o “ser professor”. 

(SILVA, p. 12) 

Os sujeitos vão construindo-se por meio do espírito do tempo, produzindo 

formas de agir, de ser, de se comportar diferentes. O professor e o aluno dos dias atuais 

não são os mesmos que os de décadas passadas, porém ainda se verifica, na prática 

educativa cotidiana e no currículo escolar da grande maioria das escolas resistência em 

manter o processo ensinar-aprender descontextualizado. Não se considerando, assim, as 

novas questões da sexualidade. 

Faz-se oportuno, então, indagar quem é o professor e o educando dos tempos 

atuais? O professor permanece o heterossexual disciplinador do currículo oculto? E o 
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educando, ainda é percebido como corpo dócil e disciplinado pelos códigos e 

representações escolares? E os cursos de formação de professores, como estão formando 

os futuros educadores? O professor e o educando continuam sendo percebidos como 

corpos vazios que carregam apenas dúvidas e conhecimentos disciplinares? E seus 

afetos, desejos, identificações? De fato, não são expostos no cotidiano escolar? 

  Estas e outras perguntas se fazem imprescindíveis para se pensar os contextos 

escolares contemporâneos e suas práticas diante das questões da sexualidade. 

Entende-se que a escolarização produz as identidades generificadas das 

estudantes. 

Porém, quando se trata de amor, desejo, a “identidade” sexual e afetiva é capaz 

de surpreender a si mesmo. Entende-se que a escola é um duplo limiar entre a 

privacidade da casa e o espaço público e entre as categorias de criança e de adulto. 

Deste modo, compreender histórias de desejo e amizade que existem surgindo do 

espaço escolar é ainda mais complexo e dinâmico. 

Entende-se por identidade sexual: 

Nenhuma identidade sexual — mesmo a mais normativa — é automática, 

autêntica, facilmente assumida; nenhuma identidade sexual existe sem 

negociação ou construção. Não existe, de um lado, uma identidade 

heterossexual lá fora, pronta, acabada, esperando para ser assumida e, de 

outro, uma identidade homossexual instável, que deve se virar sozinha. Em 

vez disso, toda identidade sexual é um constructo instável, mutável e volátil, 

uma relação social contraditória e não finalizada. Como uma relação social 

no interior do eu e como uma relação social entre “outros” seres, a identidade 

sexual está sendo constantemente rearranjada, desestabilizada e desfeita pelas 

complexidades da experiência vivida, pela cultura popular, pelo 

conhecimento escolar e pelas múltiplas e mutáveis histórias de marcadores 

sociais como gênero, raça, geração, nacionalidade, aparência física e estilo 

popular. (BRITZMAN, p. 74-5) 

Faz-se oportuno se perguntar quais são as representações de sexualidade 

disponíveis na escola observada por este estudo? Entende-se que as representações são 

variadas, possibilitando, assim, a fluidez das performatividades de gênero evidenciadas 

nas entrevistas das educandas. 

Ao explorar a problemática do capital sexual (as contradições do intercâmbio 

e do valor de troca), minha preocupação não é apenas a de analisar as formas 

pelas quais a heterossexualidade é normalizada e disponibilizada através da 

pedagogia. Em vez disso, o conceito de capital sexual deve significar algo 

mais transgressivo: as experiências vividas entre, de um lado, aquelas formas 

de sexualidade que são valorizadas e intercambiadas por aceitação social e 
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competência social, prazer e poder e, de outro, aquelas formas que não têm 

valor de troca e, contudo, prometem prazer, mesmo quando o preço disso é o 

desestímulo social e o ostracismo. (BRITZMAN, p. 76) 

Ocorre transgressão às fronteiras generificadas, ao gênero inteligível e 

normalizado, ou seja, àas performatividades genuinamente femininas e masculinas no 

ambiente escolar observado. Verifica-se a representação e a existência de sexualidades 

que prometem prazer, apesar do rechaço social, da marginalização. 

Diante disso, faz-se oportuno entender como são as ofertas afetivas dos alunos e 

professores na atualidade. 

Discursos antissexo da educação sexual nas escolas indica três problemas 

interligados, resultantes desse processo: Nos currículos padronizados de 

educação sexual e em muitas salas de aula das escolas públicas de hoje. 

Encontramos: (1) a supressão autorizada e legitimada de um discurso do 

desejo sexual feminino; (2) a promoção de um discurso de vitimização sexual 

feminina; e (3) o privilegiamento explícito da heterossexualidade 

matrimonial em prejuízo de outras práticas de sexualidade. (BRITZMAN, p. 

79) 

Percebe-se que a sexualidade se constrói por meio de suas formas e organizações 

sociais, por isto a escola observada possibilita a vivência de outras performatividades 

sexuais e de gênero, pois a diferença é legitimada pelo “adulto” que se torna referência 

— neste caso, a professora de sociologia. 

A identidade sexual é social e depende de comunidades e locais onde haja 

práticas, representações e discursos comuns, partilhados. Mas esse mito 

sustenta o pressuposto associado de que, sem o conhecimento dessas 

comunidades, fica garantido que o/a estudante decidirá que é melhor ser 

heterossexual do que viver o estereótipo solitário do homossexual isolado. 

Esse medo produz dois tipos de homossexuais: o predador e o patético. 

Também faz parte desse complexo mito a ansiedade de que qualquer pessoa 

que ofereça representações gays e lésbicas em termos simpáticos será 

provavelmente acusada ou de ser gay ou de promover uma sexualidade fora 

da lei. Em ambos os casos, o conhecimento e as pessoas são considerados 

perigosos, predatórios e contagiosos. (BRITZMAN, p. 80) 

Ocultar a homossexualidade quando já se pressupõe que ela não existe pode ser 

a resposta mais razoável à hostilidade da maioria dos currículos escolares baseados nas 

normas heterossexuais. O educando que se percebe não heterossexual sempre está 

negociando seus desejos, afetos e prazeres nos contextos onde as normas o tornam 

abjeto. O processo de assumir-se não heterossexual é momentâneo e não finalizado, 

graças ao pressuposto universal da heterossexualidade. 
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 A “saída do armário” na escola é momentânea, a saída e entrada se dão ao longo 

da vida, fazem-se constantes negociações na construção das identificações afetivo-

sexuais. 

4.2.3 Homofobia e escola 

Os trabalhos de combate à homofobia não podem ser pontuais na escola. O fato de não 

haver uma discussão sistematizada sobre sexualidades na escola favorece as ações 

homofóbicas.  

A escola precisa pensar formas de transformar-se perante as manifestações de 

homofobia ocorridas em seu ambiente. A lesbofobia, por exemplo, é maior quando 

comprada à homofobia masculina. Uma das possíveis causas para tal diferença é o fato 

do senso comum entender que a lésbica está almejando, graças a sua orientação sexual, 

um poder que não é feminino, ou seja, entende-se que a lésbica quer ser homem. A 

lésbica, além de sofrer discriminação por ser homossexual, sofre por ser mulher, isto é, 

é tida como ameaça tanto à ordem heterossexual como à ordem machista. 

Podemos inferir disso que a lesbofobia parece ter peso sutilmente maior no 

que diz respeito ao rechaço ao convívio social. Acreditamos que isso ocorra 

devido à disputa de poder no universo da sexualidade; isto é, enquanto 

homossexuais masculinos “perdem poder” diante da sociedade 

heteronormativa, pois sua dissidência ainda é encarada socialmente como 

“inversão”, ou seja, ser gay é sinônimo de “ser mulherzinha”, “efeminado” 

— porque tal associação os posiciona em território feminino —, o inverso se 

passa com a lesbianidade, de modo que as mulheres homossexuais, que são 

vistas como “machonas”, acabam por se posicionar em território de poder 

(“na posição do homem”), e isso é muito mais aversivo à ordem biopolítica 

de manutenção dos corpos dissidentes da heteronormatividade que o inverso. 

Em outros termos, a lesbofobia adiciona ao rechaço a dissidência, a 

misoginia, o machismo e o sexismo, de modo que se pode inferir que, nesse 

contexto, as mulheres lésbicas sofrem dois tipos de discriminação agregadas: 

o de serem mulheres (o que as coloca vulneráveis à misoginia e ao sexismo) e 

o de serem lésbicas (o que as vulnerabiliza por serem dissidentes e 

ameaçarem o machismo). (RONDINI, p. 64) 

Ser dissidente na escola observada não causa grande aflição como em outros 

espaços sociais. Não se verificou receio, por parte das entrevistadas, de serem 

reconhecidas como lésbicas, polissexuais, transexuais, gays etc.  

A homofobia interiorizada, ou seja, aqueles que vivenciam uma sexualidade 

dissidente, mas têm medo de ser reconhecidos como homossexuais, por conta do 

rechaço social existente na lógica heteronormativa, não é comum no espaço observado.  
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No entanto, a maioria dos espaços de sociabilidade apresenta grande intolerância 

às sexualidades dissidentes exigindo, em alguns casos, impasses nas performatividades 

dos sujeitos que se percebem homossexuais para se adequar aos contextos 

heteronormativos. 

Começamos com um paradoxo: homossexual nem sempre é homossexual. O 

heterossexual sim. ... O homossexual não se desloca no mundo com uma 

identidade constante. Suas atitudes, seus gestos, seu modo de entrar em 

relações com os outros mudam conforme as circunstâncias. Ele pode parecer 

heterossexual no escritório, assexuado na sua família e expressar sua 

orientação sexual somente na presença de alguns amigos. Ou então, durante 

longos períodos de sua vida, pode negar completa- mente sua 

homossexualidade e parecer exatamentete o contrário: um Don Juan ou uma 

mulher fatal sempre à procura de novas conquistas. ... Além do mais, o 

heterossexual foi educado para sê-lo; desde a sua mais tenra infância foi 

formado para um papel, e um lugar, no mundo heterossexual. Este não é o 

caso para o homossexual, que frequentemente só toma consciência de sua 

orientação no decorrer da adolescência ou da idade adulta. Portanto, ele não 

cresceu em seu papel; não foi educado para ser homossexual. (RONDINI, p. 

65) 

A ausência de lugares positivados, afirmativos, para os homossexuais gera a 

homofobia, interioriza o medo de assumir desejos e afetos por pessoas iguais. A escola 

não pode ser um desses espaços onde a homofobia interiorizada exista sem interdição.  

A escola observada caracteriza-se pela afirmação às identificações sexuais e de 

gênero tidas como dissidentes da lógica heterossexual. Verificou-se uma consciência 

política sobre os direitos LGBT nas entrevistas realizadas.  

No entanto, um questionamento apresentou-se como oportuno durante a 

discussão sobre homofobia interiorizada na escola: a homofobia cordial, ou seja, o 

receio de estar próximo ao dissidente pelo fato da proximidade poder despertar desejos 

homoeróticos  

Verifica-se que os homens toleram menos a convivência com homossexuais, 

quando comparados às mulheres. O receio da perda de gênero, de desejar ou sentir afeto 

por alguém igual assola mais o universo considerado masculino. 

Comparativamente aos rapazes, as moças apresentam rejeição menor em ter 

uma colega de classe lésbica, e, tal como eles, não se importariam 

parcialmente em ter uma professora lésbica. Cremos que a rejeição às colegas 

lésbicas esteja relacionada ao temor da aproximação, já que a relação entre 

colegas, por ser horizontal, permitiria contato ainda maior com a colega que 

com a professora, pois essa última seria mais distante por conta de sua 

posição de educadora e por compromissos éticos de não estabelecer 

intimidade erótica com os alunos e alunas. No caso das meninas, a 

possibilidade de ser “cantada” por uma pessoa do mesmo sexo implicaria o 



144 
 

questionamento aterrorizador de “e se eu gostar?”. No caso dos rapazes, o 

desconforto pode surgir devido às disputas de poder, pois essas colegas 

disputariam o direito a ocupar os mesmos espaços, jogar os mesmos jogos 

etc. (RONDINI, p. 64) 

Contextos androcêntricos valorizam a imagem do homem como privilégio, 

poder e status — o contexto escolar é um deles. Por isto, a lesbofobia é maior quando 

comparada à homofobia sofrida pelos gays. O senso comum acredita que os gays, ao 

desejarem e relacionarem-se com indivíduos do mesmo sexo estão “perdendo” poder, 

pois estão querendo ser mulheres. 

Dentre outras demandas, entende-se como fundamental pensar um programa de 

educação sexual na escola que contemple as questões das sexualidades atuais. Um 

programa que não justifique o binarismo opressor (masculino versus feminino), e que 

reconheça e aceite as diferenças de forma igualitária. Acredita-se que aceitar o diferente 

como se aceita os iguais seria a condição para o fim das hierarquias entre as 

sexualidades.  

Sem uma educação sexual que promova a aceitação das diferenças, os tidos 

dissidentes veem-se desde cedo na mira de uma “pedagogia do insulto”, constituída de 

piadas, brincadeiras, jogos, apelidos, insinuações, expressões desqualificantes com 

relação a sua orientação sexual. 

A pedagogia do insulto caracteriza-se por: “poderosos mecanismos de 

silenciamento, dominação simbólica, normalização e marginalização” (JUNQUEIRA, p. 

12). 

Vale observar que a construção da masculinidade, segundo os padrões 

heterossexuais e machistas, é castradora e apresenta grande relação com o sexismo e, 

mais especificamente, com a homofobia. Segundo os padrões supracitados, o indivíduo 

de sexo masculino, para fazer jus à “identidade masculina”, deve demostrar 

permanentemente ter retirado de si qualquer aspecto que corresponda à feminilidade ou 

à homossexualidade.  

O homem hétero deve: 

... ostentar crenças e atitudes viris, agressivas, ao mesmo tempo sexistas e 

homofóbicas. Isso apresenta efeitos na desigual distribuição do “fracasso 

escolar”, nas definições das carreiras profissionais, na capacidade e na possibilidade 

de demonstrar afeto, na produção de um modelo que cinde paternidade e 

maternidade, na “hipermasculinização” da violência etc. (JUNQUEIRA, p. 

15) 
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O efeito causado pela homofobia 

incide no padrão das relações sociais entre estudantes e destes/as com os/as 

profissionais da educação; afeta o bem-estar subjetivo; dificulta o 

aprendizado; afeta as expectativas do/a estudante e dos/as professores/as 

quanto ao “sucesso” e o rendimento escolar; produz intimidação, insegurança, falta 

de autoconfiança; promove estigmatização, segregação e isolamento; gera 

desinteresse pela escola; produz ou agrava a distorção idade-série; favorece o 

abandono e a evasão escolar; desencadeia tendências de se evitar contextos que 

apresentam potencial discriminatório (por ex.: quadras de esporte); reduz 

oportunidades; e prejudica o processo de inserção no mercado de trabalho. 

(JUNQUEIRA, p. 15) 

 

Um espaço escolar democrático é aquele que oferece condições seguras para a 

vivência de diferentes sexualidades, compreendendo que nem todos os professores e 

alunos são heterossexuais. 

A autoaceitação ocorre de forma mais facilitada quanto menos homofóbico for o 

ambiente escolar. Entende-se que a resistência em reconhecer os diferentes pode ser 

indício de recusa difusa no enfrentamento das várias formas de violência contra os tidos 

dissidentes. 

A experiência social e subjetiva da abjeção como constitutivas das vidas 

precárias, cuja socialização foi marcada pelo rechaço social, está sempre presente nos 

espaços escolares. Muitos educandos e profissionais da Educação aprenderam a se 

compreender a partir da injúria, da experiência de serem ofendidos, de estarem sob 

suspeita ou comprovadamente fora do padrão heterossexual. 

Muitas vezes a autocompreenção sobre as questões da sexualidade se dá a partir 

dos xingamentos, dos rechaços sociais vivenciados pelos sujeitos. Xingamentos e 

rechaços têm como objetivo reafirmar a heterossexualidade como única orientação 

legítima. 

A experiência social da vergonha vivenciada por educandos não heterossexuais 

deveria servir como meio para trazer os discursos, as formas como nossa sociedade 

constrói a fronteira entre o binarismo hétero–homo como constitutivo de uma ordem da 

sexualidade legítima, heterossexual. 

Muitas vezes as experiências que possibilitam a autodescoberta da 

homossexualidade são os xingamentos, fator que reforça a adoção de uma prática 

política que promova a cristalização das identidades como meio de conseguir direitos. 

Parece que para se assegurar direitos deve-se necessariamente pertencer a uma 

identidade tida como fixa. Fato que se encontra de forma mais branda na escola 
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observada onde, por meio das entrevistas, verificou-se constante fluidez e instabilidade 

das identificações sexuais e de gênero. 

Desta forma, deve-se pensar em quais termos se deseja para a aceitação social. A 

partir da obrigatoriedade de identificar-se sexual e afetivamente ou com liberdade, 

dando-se a chance de viver diferentes emoções e desejos, sem a obrigatoriedade de uma 

identificação precisa. 

4.2.4 Perspectivas futuras para a educação sexual 

Entende-se que a perspectiva intercultural é a mais adequada a práticas pedagógicas que 

consideram a diferença no processo educacional.  

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação para o 

reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais 

e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os 

conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 

socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de 

um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. 

A perspectiva intercultural está orientada à construção de uma sociedade 

democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas 

de identidade. (CANDAU, p. 52) 

Deve-se presar por uma educação intercultural e perspectiva crítica e 

emancipatória que promovam os direitos humanos e articule questões ligadas à 

igualdade e à diferença, sejam elas sexuais, de gênero ou orientação sexual. 

Alguns passos para a promoção da educação intercultural: 

 desconstrução-desnaturalização (problematizar o etnocentrismo); 

 articulação entre igualdade e diferença nas práticas pedagógicas e políticas 

educacionais; 

 resgate das identidades culturais; 

 promover experiências de interação com os outros; 

 favorecer processos de emponderamento; 

 formação para uma cidadania aberta e interativa capaz de reconhecer as 

assimetrias de poder e lidar com os conflitos; 

 os direitos humanos têm que ser interculturais, há um novo imperativo 

transcultural — trabalhar a igualdade na diferença.(CANDAU, p. 56) 

A cultura escolar não pode ser marcada pela lógica da homogeneização e da 

uniformização das estratégias pedagógicas. Reconhecer o diferente como diferente, e 
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não como diverso, que tem como padrão a heterossexualidade. A diferença não pode ser 

percebia pelo prisma do negativo, como alvo de discriminação e busca por 

homogeneização, mas pela riqueza, diversidade. 

Trabalhar as diferenças culturais constitui foco de uma educação intercultural e 

promoção da igualdade a partir das diferenças de modelos de referências não 

heterossexuais. Problematizar os discursos e práticas sobre as construções de gênero e 

sexualidades a partir das feminilidades. Entende-se que a escola é um lugar de 

negociação das identificações. O poder é praticado por todos, uma vez que ele tem 

efeitos sobre todas as ações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que há um modelo sexual e afetivo que rege as relações sociais, que 

tem como padrão as normas heterossexuais. Formas de vivenciar desejos e afetos que 

discordem do padrão heterossexual são vistas como dissidentes em nosso contexto 

sociocultural.  

A escola observada por este estudo, apesar de apresentar práticas pedagógicas 

que pretendem a homogeneização dos sujeitos, também revela uma amostra 

considerável de educandas que apresentam performatividades sexuais e de gênero que 

não correspondem ao padrão de gênero binário hétero-homo.  

Percebeu-se que a presença da discussão sobre as questões da sexualidade e, 

mais que isso, o encorajamento das discussões promovidas pela professora de 

sociologia em suas aulas reforçam o sentimento de pertencimento e o processo de 

autoaceitação das educandas que não se percebem heterossexuais. 

A sociabilidade dos diferentes educandos nesta escola se dá de forma muito 

respeitosa, e pautada na consciência crítica sobre os direitos da população LGBT. As 

educandas entrevistadas relevaram grande preocupação com a promoção de discussões 

sistematizadas sobre sexualidades em suas futuras práticas educativas como educadoras. 

Destacam a necessidade da abordagem sobre as questões da sexualidade na família e na 

escola como meio favorável ao processo de autoaceitação e vivência da sexualidade de 

maneira mais plena e feliz.  

As educandas revelaram constante ausência das discussões em seus núcleos 

familiares, destacando, desta forma, que o silenciamento da família sobre o debate gera 

ainda mais necessidade de realizá-lo na escola. 

Entende-se que a defesa e a obrigatoriedade em vivenciar a heterossexualidade 

causam aflições e desânimo durante a iniciação afetiva-sexual das educandas que não se 

percebem heterossexuais. Os argumentos contra a homossexualidade ou outras formas 

dissidentes de vivenciar a sexualidade que se baseiam em crenças religiosas ou senso 

comum estão muito presentes nos discursos familiares, quando ocorrem, e na maioria 

das práticas educativas cotidianas que partem do pressuposto de que todos os educandos 

são heterossexuais.  
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A pretensão pela homogeneização dos educandos e filhos reprime e marginaliza 

qualquer outra forma de expressão e representação afetiva e sexual que não seja a 

heterossexual. Fato que gera, assim, processos de exclusão que podem interferir de 

forma destrutiva nas construções das identificações afetivo-sexuais. 

A gestão escolar ao não permitir o uso do banheiro masculino por transexuais 

masculinos, por exemplo, como mencionado pelas entrevistadas, pode gerar sensação de 

não pertencimento e aceitação — além, obviamente, do fato de ser transexual —, o que 

fatalmente resultará em evasão escolar e mais processos de exclusões. Fato que também 

reafirma, ainda mais, a intolerância contra os não heterossexuais, tanto pelos 

profissionais da educação como por outros educandos, principalmente os que se 

percebem heterossexuais. 

Ficou comprovado que a escola observada por este estudo possibilita a vivência 

de outras performatividades de gênero e sexual, por conta das desconstruções sobre os 

estereótipos sexuais e de gênero realizadas nas aulas de sociologia e em outras matérias 

pedagógicas, de forma menos frequente, e em razão dos sujeitos que ali estão ter 

tomado consciência de seus direitos através do processo de “ocupação” da escola, 

principalmente os direitos relacionados a vivências de outras formas de sexualidade, por 

exemplo.  

Ainda se verificou, na fala das educandas, indícios de discriminação e 

preconceito contra os sujeitos que se percebem não heterossexuais por parte da gestão e 

de alguns educadores. Os profissionais da limpeza foram destacados pela forma 

afetuosa com que tratam as educandas.  

As famílias das entrevistadas não discutem as questões das sexualidades de 

forma sistematizada, e quando o fazem, no seio doméstico, são permeadas por 

preconceitos. Apenas uma entrevistada, que se percebe polissexual, disse que a família a 

aceita e que as discussões ocorrem no ambiente doméstico porque a mãe é casada com 

uma pessoa do mesmo sexo. O entrevistado que se percebe transexual masculino 

também relatou apoio por parte de sua família, graças ao fato do irmão ser homossexual 

e ter se assumido para família antes dele. 

Durante as entrevistas, ficou nítida a consciência coletiva por parte dos 

educandos não heterossexuais sobre a limpeza e a organização da escola. O respeito 
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pelo espaço escolar está presente na manutenção da limpeza e no zelo por parte deles. A 

sensação de pertencimento gerado pela “ocupação” impregna os discursos e as práticas 

das educandas. 

Os episódios de discriminação relatados em consequência da orientação sexual 

ocorrem com mais frequência no espaço familiar, quando comparados ao escolar. 

Acredita-se que as discussões promovidas e incentivadas pela educadora de sociologia 

favorecem a desconstrução dos estereótipos de gênero e sexual e promovem novas 

formas de vivenciar a sexualidade e os desejos até então sentidos, mas não 

experimentados em virtude da falta de espaços que possibilitem tais atitudes.  

Há receio por parte das entrevistadas de demonstrarem suas sexualidades não 

heterossexuais em outros espaços de sociabilidade, por causa da violência frequente 

contra sujeitos não heterossexuais. 

Esta escola, em especial, apresenta-se como espaço de acolhimento e liberdade a 

práticas afetivas e sexuais que não correspondam à lógica heterossexual. Acredita-se 

que a grande quantidade de horas que as educandas passam neste ambiente favorecem a 

construção de sentimentos e identificações diversas. 

Entende-se que apesar desta escola representar uma pequena parte do universo 

escolar que se apresenta, em sua maioria, como repressor legítimo das demonstrações 

não heterossexuais, o espaço observado ainda nutre algumas práticas e representações 

homofóbicas e machistas. 

O Ministério da Educação ao retirar as categorias “identidade de gênero” e 

“orientação sexual” da nova Base Nacional Comum Curricular (2017) favorece práticas 

e representações homofóbias e gera um retrocesso nas discussões sobre gênero, 

orientação sexual e sexualidade realizadas nas escolas.  

Compreende-se que a educação deve promover a igualdade de direitos, não 

apenas de deveres, e que deve reconhecer o diferente como diferente e não como desvio 

ao padrão eleito como legítimo — neste caso, o heterossexual. Os educadores devem 

estar dispostos a realizar a discussão e, mais que isso, a encorajá-la de forma a 

promover a construção de um espaço escolar mais livre e favorável à diversidade como 

possibilidades de vivência da sexualidade.  
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Os educadores do curso de formação de professor, em especial, devem ter a 

preocupação de não promover práticas e discursos intolerantes e excludentes que 

servirão de referência aos futuros educadores. 

Acredita-se que a forma mais adequada de evitar práticas pedagógicas que 

promovam a exclusão e a discriminação é realizando formações continuadas para a 

atualização teórica dos educadores sobre as questões das sexualidades e a construção de 

um currículo escolar que leve em consideração as diferentes vozes que constituem o 

processo educativo. Valorização dos profissionais da Educação e de unidades escolares, 

através da manutenção dos espaços físicos, da infraestrutura, para possibilitar prazer e 

produtividade ao educador e educando.  

A escola, muitas vezes, é o espaço onde se constroem afetos e sentimentos que 

serão carregados, divididos e multiplicados em várias relações sociais desenvolvidas 

após a experiência escolar e que servirão para balizar comportamentos e práticas. 

 Desta forma, pergunta-se: quais afetos e sentimentos nossos futuros educadores 

levarão após o curso de formação de professores? Não só a preocupação com o 

conhecimento disciplinar deve ter destaque, mas as identificações afetivas precisam ser 

consideradas como elementos de grande relevo na prática educativa cotidiana, na vida 

escolar como um todo. 

A escola na qual a pesquisa foi realizada é palco de performatividades de gênero 

e sexual mais contemporâneas, desconstruindo estereótipos em torno dos sujeitos não 

heterossexuais. A permanência diária, por várias horas, entre as educandas observadas 

constrói sentimentos como a amizade, que pode se tornar sexualizada. 

Não há uma opção pela homossexualidade, mas um processo de reconhecimento 

e enfrentamento de um desejo que já se encontra no indivíduo, por isto, verifica-se a 

possibilidade de demonstrações de afetos e práticas afetivo-sexuais na escola que já 

existiam dentro dos sujeitos, mas não eram experienciadas por conta da escassez de 

espaços de sociabilidade percebidos como seguros para as interações não 

heterossexuais.  

Muitas mulheres se percebem diferentes desde a infância, mas só se definem 

e se consideram homossexuais quando sentem atração sexual por outras 

mulheres. Nesse sentido, as participantes referiram a homossexualidade não 

como uma opção, mas sim como algo inerente à sua pessoa e à sua história, 
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que foi se revelando naturalmente, a partir da percepção de diferenças em 

relação a amigas e colegas. (PALMA; LEVANDOWSKI, 2008) 

A autoaceitação e a manifestação da homossexualidade geram satisfação e 

liberdade com a própria sexualidade. Constrói-se uma rede de amizade sólida com o 

processo de identificação sexual. Entende-se assim o avanço social que o espaço escolar 

pode promover com o processo de identificação dos diferentes educandos e com o 

reconhecimento das diversas performatividades de gênero e sexual que, aos poucos, 

vêm sendo aceitas como formas de vivenciar a sexualidade desatrelada dos estereótipos 

sexuais e de gênero balizados pelo binarismo masculino versus feminino. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Dados de identificação 

Título do Projeto: HOMOSSEXUALIDADE FEMININA, PARADIGMAS DE 

GÊNERO E FEMINILIDADES: UMA DISCUSSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR  

Orientadora: Mary Rangel 

Pesquisador Responsável: Lisis Fernandes Brito de Oliveira 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 97916-9840 

Nome do voluntário: 

Idade:       anos    

Responsável legal (quando for o caso): 

R.G. Responsável legal: 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“PARADIGMAS DE GÊNERO E FEMINILIDADES: UMA DISCUSSÃO NO 

CONTEXTO ESCOLAR”, de responsabilidade do pesquisadora Lisis Fernandes Brito 

de Oliveira. 

 A pesquisa justifica-se, pois apesar de existirem trabalhos que versem sobre as questões 

da sexualidade e da orientação sexual, pouco ainda se produz sobre o tema 

performatividades de gênero feminina em um curso de formação docente de nível 

médio, em específico, tornando assim a abordagem deste assunto circunscrita a alguns 

poucos autores,o que favorece a pertinência desta pesquisa. 
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Caprio (1965) já apontava, em sua obra Homossexualidade feminina, a existência de 

uma grande lacuna registrada no setor das obras de consulta sobre o tema; o tópico 

jamais recebeu uma fração sequer da atenção atribuída à questão da homossexualidade 

masculina. Posteriormente, em 1976, esse assunto foi levantado novamente por duas 

autoras (LAGO e PARAMELLE, 1976). No entanto, elas vão um pouco além da mera 

menção sobre a ausência de discussões a respeito da temática e realizam considerações 

analíticas sobre o porquê desse fato ocorrer. Mencionam o caráter machista da 

sociedade patriarcal e seu desprezo às questões da mulher. 

Esta pesquisa tem como objetivo central compreender a influência das construções 

socioculturais sobre os gêneros e as orientações sexuais na vivência da sexualidade, na 

sociabilidade e nos processos de formação educativo-profissional e afetivo-sexual de 

jovens educandas, autodenominadas não heterossexuais, de um curso de formação 

docente de nível médio — Normal Médio que se encontram, em sua maioria, na faixa 

etária de 15 a 18 anos.  

Os objetivos específicos são: 

 Identificar possíveis experiências de violência e discriminação vivenciadas na 

família e no curso de formação de professores de nível médio que sejam 

resultado de estereótipos de gênero e de identificações sexuais socialmente 

construídos; 

 Identificar práticas, no cotidiano da prática educativa, que reforcem ou não os 

estereótipos de gênero e de orientações sexuais, (des)favorecendo, assim, a 

vivência da sexualidade de forma plena, móvel e plural; 

 Analisar e categorizar os aspectos que marcam a relação de educandas, 

autodenominadas não heterossexuais, com o corpo técnico pedagógico do curso 

Normal Médio e com outros educandos; 

 Identificar outras formas de vivenciar a feminilidade para além da socialmente 

autorizada (heterossexual) e analisar fatores que favorecem-potencializam e/ou 

as tornam vulneráveis no ambiente escolar e familiar. 

A pesquisa será realizada em uma escola pública da rede estadual do Rio de Janeiro 

chamada - Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC)-, que possui curso de 

formação docente em Nível Médio, e que, nas visitas a serem realizadas 

preliminarmente pela pesquisadora para a apresentação da pesquisa, manifestou 

interesse e disponibilidade de aceitá-la. 
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A escolha do curso de Formação Docente em Nível Médio se justifica pelos 

seguintes fatores: 

 Esses cursos iniciam a formação do profissional docente; 

 Participam desses cursos uma quantidade significativa de mulheres, tanto na 

condição de educandas como na condição de educadoras; 

 Os cursos e a área de Educação na qual se inserem visam à formação humana, 

social, e têm (devem ter) nessa formação a atenção voltada para valores que se 

contrapõem a processos excludentes e perversos como a homofobia; 

 Portanto, observa-se como relevante ouvir e analisar relatos de homossexuais 

femininas, bissexuais, transexuais, polissexuais etc sobre suas vivências no cotidiano 

desse curso. 

 A abordagem metodológica a ser adotada para a implementação do projeto e o 

alcance de seus objetivos é de natureza qualitativa, será utilizado o método – estudo de 

caso etnográfico. Para a identificação das educandas assumidamente não heterossexuais, 

a pesquisadora contará com o apoio da escola (IEPIC) e com a permissão da Direção e 

da equipe pedagógica, inclusive para que se possa utilizar um questionário, a ser 

respondido pelas educandas, de forma anônima. Esse questionário não indagará apenas 

sobre a orientação sexual, mas também sobre o interesse e a disponibilidade de 

participação na pesquisa. No caso de educandas menores de idade, se estas tiverem 

interesse em participar da pesquisa, deverão trazer autorização, por escrito, dos 

responsáveis legais. Esse procedimento foi adotado com sucesso na pesquisa 

implementada no mestrado. 

Serão realizadas entrevistas em profundida com as educandas que se 

disponibilizarem a contribuir com a pesquisa. Pretende-se gravar as entrevistas 

realizadas. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Dada a temática, pode ocorrer um 

desconforto e risco mínimo para você que se submeter à coleta de dados, sendo 

importante sinalizar que será mantido sigilo sobre os participantes no processo de 

análise dos dados coletados. Sua participação é importante para implementação de 
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práticas educativas que favorecem a diversidade sexual e de gênero, diminuindo assim 

possíveis casos de homofobia. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA 

DE SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 

desejar. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 

recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade.  

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu 

nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Curso de 

Doutorado em Educação da Universidade Federal Fluminense. 

O (a) professor (a) orientador (a) Mary Rangel e a pesquisadora doutoranda Lisis 

Fernandes Brito de Oliveira certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais. Em caso de dúvidas pode-se chamar a pesquisadora Lisis Fernandes Brito 

de Oliveira e o (a) professor(a) orientador(a) Mary Rangel no telefone (21) 2629-2696 

ou E-mail: lisisfernandes@gmail.com 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_______________________, responsável legal por 

____________________________________, RG nº _____________________ declaro 

ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

mailto:lisisfernandes@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
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Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

Testemunha 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

Testemunha 
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ANEXO B – Declaração da Participante ou do Responsável pela Participante 

 

Eu, Lisis Fernandes Brito de Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), estou desenvolvendo a pesquisa 

intitulada: “Paradigmas de gênero e feminilidades: uma discussão no contexto 

escolar”. Esse estudo tem como objetivo geral compreender a influência das 

construções socioculturais sobre os gêneros e as orientações sexuais na vivência da 

sexualidade, na sociabilidade e nos processos de formação educativo-profissional e 

afetivo-sexual de jovens educandas, autodenominadas não heterossexuais, do curso de 

formação docente de nível médio. 

Para os fins dessa investigação, os participantes serão os estudantes do curso de 

formação docente de nível médio. Os participantes responderão a um questionário 

impresso, durante o período de aula e sua participação será de aproximadamente 

15minutos, podendo ser interrompida a qualquer momento. Após o preenchimento do 

questionário aqueles que se sentirem interessados em participar das entrevistas poderão 

procurar a pesquisa que estará na escola recolhendo os questionários. 

Os dados coletados serão utilizados integralmente ou em partes, para finalidades 

estritamente acadêmicas. Não haverá a exposição pública do nome dos participantes, 

sendo sua identidade preservada. A posse e guarda dos dados será exclusivamente 

minha (Dtd. Lisis Fernandes Brito de Oliveira); eu, enquanto pesquisadora responsável, 

me comprometo a não compartilhar, trocar ou comercializar o conteúdo com terceiros. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável que poderá 

ser encontrado através do(s) telefone(s): (5521)979169840 ou por e-mail 

lisisfernandes@gmail.com Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, 

poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

A sua participação nessa pesquisa é voluntária e condicionada ao aceite desse termo.   A 

qualquer momento, o Sr(a) tem total liberdade para desistir de continuar a investigação. 

mailto:etica@vm.uff.br
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Certamente, a sua participação contribuirá significativamente para essa pesquisa. 

Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Caso concorde com os termos aqui 

estabelecidos, peço a gentileza de se identificar e assinar abaixo. 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

“Paradigmas de gênero e feminilidades: uma discussão no contexto escolar” que 

tem como objetivos: 

 Identificar possíveis experiências de violência e discriminação vivenciadas na 

família e no curso de formação de professores de nível médio que sejam 

resultado de estereótipos de gênero e de identificações sexuais socialmente 

construídos; 

 Identificar práticas, no cotidiano da prática educativa, que reforcem ou não os 

estereótipos de gênero e de orientações sexuais, (des)favorecendo, assim, a 

vivência da sexualidade de forma plena, móvel e plural; 

 Analisar e categorizar os aspectos que marcam a relação de educandas, 

autodenominadas não heterossexuais, com o corpo técnico pedagógico do curso 

Normal Médio e com outros educandos; 

 Identificar outras formas de vivenciar a feminilidade para além da socialmente 

autorizada (heterossexual) e analisar fatores que favorecem-potencializam e/ou 

as tornam vulneráveis no ambiente escolar e familiar. 

  

Niterói, ____de _________de __________. 

_______________________ 
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ANEXO C – Questionário 

1. Sexo:  

2. Gênero: 

3. Orientação sexual: 

4. Idade:  

5. Atualmente você reside: 

 [   ] sozinho(a)      [   ] com familiares 

 [   ] com companheiro(a)/ parceiro(a)   [   ] outros:__________________ 

 [   ] com amigo(s)      [   ] NS/ NR 

6. Atualmente, quais são as suas atividades? 

 [   ] só estuda                 [   ] trabalha e estuda ao mesmo tempo 

 [   ] só trabalha     [   ] não trabalha e não estuda 

7. Qual foi a última série e grau que você concluiu e foi aprovado (a)? _____________ 

 

8. Qual foi à última série e grau que sua mãe concluiu e foi aprovada? 

_____________________ 

9.Você tem filhos? 

 [   ] não                                                   [   ] dois ou três 

 [   ] um           [   ] quatro ou mais 

11.Em relação a sua orientação sexual, com qual destas categorias você mais se 

identifica? 

[   ] gay     [   ] homossexual 

[   ] lésbica    [  ] heterossexual( pessoas que gostam de 

relacionar-se        afetivo, sexualmente com pessoas do sexo oposto ao seu) 

[   ] bissexual                                 [   ] não consigo me identificar 

[   ] entendido(a)    [   ] NS/NR 

[   ] outros:   _________________________ 

 

12.Em relação aos seus (suas) PARCEIROS(AS) você prefere que eles(as) sejam: 

 [   ] mais novos(as)     [   ] da mesma faixa etária 
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 [   ] mais velhos(as)     [   ] indiferente 

 [   ] NS/ NR (não sei, não respondi) 

13.Com relação à ESCOLARIDADE dos seus (suas) parceiros(as), eles(as) são: 

 [   ] mais instruídos(as) que você   [   ] mesmo nível de instrução 

 [   ] menos instruídos(as)    [   ] indiferente 

 [   ] NS/ NR 

14.Com relação ao NÍVEL ECONÔMICO dos seus (suas) PARCEIROS(AS), eles(as) 

costumam ser: 

 [   ] mais ricos(as) que você              [   ] mesma faixa de renda 

 [   ] mais pobres      [   ] indiferente 

 [   ] NS/ NR 

15. Você gosta de PARCEIROS(AS): 

 [   ] mais masculinos(as)                                [   ] assim como você 

 [   ] mais femininos(as)        [   ] indiferente 

 [   ] NS/ NR 

 16.Em que lugares você conheceu as pessoas com quem transa, fica e/ ou namora? 

 [   ] no bairro                                             [   ] internet 

 [   ] no ambiente escolar ou de trabalho                    [   ] bate papo no telefone 

 [   ] na noite/ na balada                                              [   ] outros: _________________ 

 

17.Que idade você tinha quando teve a sua 1° relação sexual, considerando como 

relação sexual a penetração vaginal ou anal, ou sexo oral? 

______________________________ 

 

18. Você sabe qual era a IDADE do seu parceiro (a) quando teve esta primeira relação 

sexual? _____________ 

19.Na maior parte de seus encontros, você se relaciona sexualmente na 1° saída? 

 [   ] sim    [   ] não    [   ] às vezes 

20.Você sempre tem preservativos? 

 [   ] sim, onde obtém? ________________________ 
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 [   ] não 

 [   ] às vezes, onde obtém? _________________________ 

21. Você usa preservativos em relações ocasionais/ eventuais? 

 [   ] sim, todas as vezes     [   ] sim, de vez em quando 

 [   ] sim, a maior parte das vezes    [   ] não uso preservativo 

22.Você tem ou já teve parceiro fixo? 

 [   ] sim   [   ] não  

23.Você usa preservativos com o(a) seu (sua) parceiro(a) fixo(a) – namorado(a), 

companheiro(a)? 

 [   ] sim, todas as vezes     [   ] sim, de vez em quando 

 [   ] sim, a maior parte das vezes    [   ] nunca  

24.Você se sente satisfeito com a sua vida sexual? 

 [   ] sim. Por quê?   [   ] não. Por quê? 

25.Você já teve atração por pessoas:  

[   ] do mesmo sexo que o seu                                                [   ] mais claras que você 

[   ] de sexo diferente do seu                      [   ] mais escuras que você 

26.Você é favorável à união de pessoas do mesmo sexo? 

 [   ] sim   [   ] não    [   ] NS/ NR 

27.Você é favorável à adoção de crianças por casais do mesmo sexo? 

 [   ] sim                                  [   ] não                                   [   ] NS/ NR 

28.Você participa ou já participou de algum movimento social como os que estão 

abaixo? 

 [   ] associação de moradores  [   ] ONGs 

 [   ] sindicato(s)                          [   ] movimento estudantil 

 [   ] partido(s) político(s)                      [   ] movimento homossexual 

 [   ] grupo(s) religioso(s)                      [   ] outros: _________________   

 29.Você já sofreu algum tipo de discriminação na escola? 

 [   ] sim       [   ] não 
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30.Por que motivo foi discriminado (a)? 

[   ] por ser pobre                                                            [   ] por ser (ou parecer) gay 

[   ] por ser rico(a)                                                              [   ] por ser (ou parecer) lésbica 

[   ] por ser preto(a)/ negro(a)                                           [   ] por ser gordo(a) 

[   ] por ser pardo(a)/ mestiço(a)                                       [   ] por ser magro(a) 

[   ] por ser branco(a)                                                        [  ] por causa do local onde 

mora  

[   ] por ser soropositivo                                               [   ] outros: ____________ 

31.Você já sofreu algum tipo de discriminação na família? 

 [   ] sim                                                                                [   ] não 

32.Por que motivo foi discriminado (a)? 

[   ] por ser pobre                                                            [   ] por ser (ou parecer) gay 

[   ] por ser rico(a)                                                              [   ] por ser (ou parecer) lésbica 

[   ] por ser preto(a)/ negro(a)                                           [   ] por ser gordo(a) 

[   ] por ser pardo(a)/ mestiço(a)                                       [   ] por ser magro(a) 

[   ] por ser branco(a)                                                        [  ] por causa do local onde 

mora  

[   ] por ser soropositivo                                               [   ] outros: ____________ 
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ANEXO D – Questões discutidas no Grupo Focal 

 

1- A escola ensinou a você sobre sexualidade? Se ensinou, como avalia essa 

experiência? Narre como foi ou algum aspecto.  

2- Você acha que a escola deve/pode falar sobre sexualidade? Como? 

3-A família ensinou a você sobre sexualidade? Se ensinou, como avalia essa 

experiência? Narre como foi ou algum aspecto.  

4-O tema da homossexualidade foi abordado na escola? De que forma? 

5-O tema da homossexualidade foi abordado pela família? De que forma? 

6-Durante os últimos anos algum professor abordou as temáticas relativas à sexualidade 

durante as aulas? Em que área atua este professor? 

7-Como se dá à relação dos educandos autodenominados não heterossexuais na escola 

com os professores? Dê exemplos. 

8- Como se dá a relação dos educandos autodenominados não heterossexuais na escola 

com os alunos que se percebem heterossexuais? Dê exemplos. 

9-Como se dá a relação dos educandos autodenominados não heterossexuais na escola 

com os demais profissionais – porteiros, inspetores, profissionais da limpeza...? Dê 

exemplos. 

10-De que modo a escola lida com as meninas que se relacionam afetivo-sexual com 

meninas?  

11- De que modo os educandos lidam com as meninas que se relacionam afetivo-sexual 

com meninas?  

12- De que modo a direção lida com as meninas que se relacionam afetivo-sexual com 

meninas?  

13- De que modo os professores lidam com as meninas que se relacionam afetivo-

sexual com meninas?  
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14- De que modo os pais lidam com as meninas que se relacionam afetivo-sexual com 

meninas?  

15- Por que acha que começou a se relacionar com pessoas do mesmo sexo na escola? 

16-Como aconteceu? 

17-Já tinha interesse por pessoas do mesmo sexo antes de começar o curso de formação 

de professores de nível médio? 

18-Você acredita que continuará se relacionando com pessoas do mesmo sexo após o 

curso de formação de professores? 

19- Se sim, como acha que será? 

20- Se não, por que acha que se relacionou com alguém do mesmo sexo durante o curso 

de formação de professores? 

21- Pretende, enquanto docente, abordar as questões da sexualidade com os seus 

alunos? Como? 

22- Pretende, enquanto docente, abordar as questões da homossexualidade com os seus 

alunos? Como?  

 

 

 

 


