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"Estranhamente, o homem — cujo conhecimento passa, a olhos 

ingênuos, como a mais velha busca desde Sócrates — não é, sem 

dúvida, nada mais que uma certa brecha na ordem das coisas, uma 

configuração, em todo o caso, desenhada pela disposição nova que ele 

assumiu recentemente no saber. Daí nasceram todas as quimeras dos 

novos humanismos, todas as facilidades de uma “antropologia", 

entendida como reflexão geral, meio positiva, meio filosófica, sobre o 

homem. Contudo, é um reconforto e um profundo apaziguamento 

pensar que o homem não passa de uma invenção recente, uma figura 

que não tem dois séculos, uma simples dobra de nosso saber, e que 

desaparecerá desde que este houver encontrado uma forma nova." 

Michel Foucault 
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RESUMO 

 

 

A formação de professores(as) é uma produção discursiva que acontece em meio à 
rede de saber-poder. Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar e 
compreender os discursos mobilizados sobre o corpo, o gênero e a sexualidade na 
formação em Pedagogia. Diante disso, fez-se necessário analisar os discursos do 
Projeto Pedagógico do Curso- PPC, dos componentes curriculares e de três 
professores(as) formadores(as) responsáveis pela elaboração do PPC e da professora 
responsável pela disciplina Educação, Gênero e Sexualidade. A metodologia do trabalho 
se inscreve num campo pós-estruturalista, tendo como instrumento de produção de 
discurso a entrevista semiestruturada e análise documental. Foi utilizada a análise de 
discurso numa perspectiva foucaultiana, tendo como suporte dois livros: A 
arqueologia do Saber e a Ordem do discurso.  Os discursos dos(as) professores(as) 
entrevistados(as) se encontraram e também se desencontraram durante as 
entrevistas. Seus discursos perpassam vários campos do saber, os quais tangenciam 
mais de uma formação. Para analisá-los, elaborei seis unidades de análise.  Ao 
analisar os discursos do curso de Pedagogia da UESB, percebi que a formação de 
professores(as) se dá num jogo de relações de poder-saber. As instituições destinadas 
a essa formação elaboram seus dispositivos para construir identidades dentro de um 
padrão específico. Assim, a universidade é apresentada como espaço de produção de 
“verdades” e de sujeitos. Os discursos do PPC e dos(as) professores(as) no que tange 
às questões de corpo, gênero e sexualidade são conservadores, cambiantes, de efeitos 
performativos e ambíguos. O cenário narrado foi de limitações para trabalhar essas 
questões. Algumas limitações se inscrevem no campo dos obstáculos 
epistemológicos, do preconceito, do diferente, do anormal, como também do medo e 
receio de falar da sexualidade, principalmente das uniões homoafetivas. Nesse 
contexto, os(as) professores(as) formadores(as) elegem dispositivos para falar e fazer 
falar da sexualidade. Os discursos sobre sexualidade foram apresentados com maior 
intensidade na fala da professora responsável pela disciplina Educação, Gênero e 
Sexualidade, do que os de gênero. Para falar da sexualidade, o discurso foi colocado 
em uma condição de funcionamento - controlado, fechado e impenetrado. A putaria, 
por exemplo, é um campo discursivo de entrada proibida e interditada nas aulas. 
Alguns conteúdos são privilegiados, como também algumas identidades sexuais e de 
gênero. Diante do cenário narrado pelos(as) professores(as), penso que é preciso 
desconstruir os discursos tidos como legítimos e hegemônicos, que provocam as 
hierarquias, as segregações e as exclusões na área de formação em Pedagogia. Neste 
contexto, as discussões sobre corpo, gênero e sexualidade precisam manter-se acesas 
e abertas para discussão na formação inicial, contribuindo assim, para problematizar 
as práticas pedagógicas que vigiam, corrigem, penalizam, castigam, excluem, 
segregam, etc. É tempo de romper com os dispositivos que controlam os discursos 
sobre a sexualidade e o gênero na formação de professores(as). 

Palavras-chaves: Currículo; Corpo; Gênero; Sexualidade; Formação em Pedagogia.  
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ABSTRACT 
 

Teacher Education is a discursive production that happens in the midst of the 
knowledge-power net. Thus, this research has the general objective to analyze and 
understand the mobilized discourses about the body, gender and sexuality in 
Pedagogy training. Therefore, it was necessary to analyze the discourses of the 
Course’s Pedagogical Project, CPP, of the curriculum components, of three teachers 
responsible for elaborating the CPP and of the teacher responsible for the discipline 
Education, Gender and Sexuality. The methodology of this work is inserted in a post-
structuralist field having as discourse production tool semi-structured interviews 
and documentary analysis. A Foucaultian Discourse analysis perspective was used, 
supported by two books: “Archaeology of Knowledge” and "The Discourse on 
Language”. The discourses of the interviewed teachers met and also failed to meet 
during the interviews. Their discourses pervade many fields of knowledge, which 
are tangent over more than one educational degree. To analyze them I elaborated six 
units of analysis. When analyzing the discourses of the UESB Pedagogy Course, I 
realized that teacher training happens in a game of power-knowledge relationships. 
The institutions dedicated for this training prepare their devces to build identities 
within a specific pattern. Thus, the university is presented as a space for the 
production of "truths" and subjects. The discourses of the CPP and teachers with 
regard to issues of body, gender and sexuality are conservative, shifting, ambiguous 
and with performative effects. The narrated scene showed limitations to work these 
issues. Some limitations are inscribed in the field of epistemological obstacles, 
prejudice, the different, the unusual, as well as fear and being afraid to speak about 
sexuality, especially of homoaffective unions. In this context, the teachers’ trainers 
elect strategies to speak and let speak about sexuality. Discourses on sexuality were 
showed with greater intensity in the discourse of the teacher responsible for the 
discipline Education, Gender and Sexuality, than of those of gender. To speak about 
sexuality, discourse was placed in a functioning condition – controlled, closed and 
not penetrated. Whoring, for example, is a discursive field of prohibited entrance and 
banned in the classroom. Some contents are privileged, as well as some sexual and 
gender identities. Given the scenario narrated by the teachers, I think it is necessary 
to deconstruct the discourses perceived as legitimate and hegemonic, which cause 
hierarchies, exclusions and segregations in the Pedagogy Education area. In this 
context, discussions about body, gender and sexuality need to remain lit and open 
for discussion in the initial education, thus contributing to problematize the 
pedagogical practices that discipline, correct, penalize, punish, exclude, segregate, 
etc. It is time to break with the devices that control the discourses on sexuality and 
gender in the formation of teachers. 

Keywords: Curriculum; Body; Gender; Sexuality; Pedagogy Education.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

No decorrer dessa pesquisa utilizo o sujeito no feminino para designar 

homens e mulheres numa mesma categoria, o objetivo não foi fazer o oposto do que 

geralmente se fazem ao usar o masculino, mas provocar estranheza, desestabilizar o 

termo genérico quase sempre utilizado - o masculino.  

                                     ... 

Sou professora há 15 anos, passei 10 anos exercendo a docência sem 

licenciatura. Professava desde criança o protestantismo como religião. Casei aos 14 

anos. Durante o casamento fui submissa ao esposo, pois me ensinaram que assim 

deveria ser. Sou filha de mãe solteira e não conheci meu pai. Grandes foram as lutas 

que precisei travar para ingressar numa pós-graduação stricto sensu.  

Logo que fui aprovada no vestibular em 2004, para cursar Pedagogia, 

iniciaram os conflitos no meu casamento. Movido pelo discurso que a mulher nasceu 

para cuidar do lar, meu esposo fez de tudo para impedir que eu continuasse a 

licenciatura, porém, meu desejo de crescimento profissional era mais forte. 

Abandonei o casamento em 2007, depois de uma convivência de 14 anos. Dei 

continuidade aos estudos acadêmicos cursando especialização em Educação Infantil, 

em 2009.  

Desde então, foram vários os questionamentos que me fizeram refletir tudo 

que vivi na minha família, no casamento e na universidade.  

Minha infância foi marcada por vários discursos de minha mãe, de minha avó 

e de minhas tias. Lembro-me de frases do tipo - isso é coisa de menino/menina - não 

brinque com ele/ela porque é veado/sapatão - precisa aprender a cuidar da casa e de 

crianças, pois terá que se casar - mulher não pode ficar solteira e nem pode se 

divorciar. Enfim, foram diversos discursos que ouvi relacionados ao gênero e a 

sexualidade que trouxeram contribuições fortes e negativas para minha formação. 
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Inúmeras foram às vezes que também reproduzi esses discursos para os meus 

filhos (um de 12 e outro de 18 anos) e para minhas alunas, contribuindo assim, para 

uma sociedade homofóbica, misogínica e sexista. Nessa época, eu ainda não era 

capaz de olhar as pessoas com suas especificidades.  

Quando me inscrevi na seleção do mestrado, submeti um projeto na área de 

Ensino de Botânica na Educação Infantil. No entanto, quando fui selecionada, meu 

orientador me fez o convite para desenvolver uma pesquisa sobre diversidade de 

gênero e sexual. No primeiro momento aceitei, mas depois a insegurança tomou 

conta de mim, foi quando me debrucei sobre as leituras foucaultianas e passei a me 

questionar sobre as minhas dificuldades em compreender essas questões.  

Vim de uma formação inicial psicologizante. O curso de Pedagogia que fiz era 

mais voltado para Psicologia do que para Sociologia e Filosofia. Nesse sentido, eu 

buscava justificar as coisas da vida na Psicanálise freudiana, usando sempre o jargão 

“Só Freud explica”. Porém, esse referencial passou a não dar conta das minhas 

inquietações e das questões sociais atuais. 

A busca incansável por respostas mobilizou a minha vontade de aprender. 

Antes de tudo, precisei sentir-me envolvida pelo estudo. Busquei mergulhar nas 

palavras e nas coisas e fui levada para “além de todo começo possível”. Iniciei as 

leituras tendo como aportes teóricos, Michel Foucault, Guacira Lopes Louro, Simone 

Beavouir, Judith Butler, Tomaz Tadeu da Silva, Gilles Deleuze, Félix Guattari, 

Jacques Derrida, Jorge Larrosa, entre outras estudiosas. De todas citadas, Foucault foi 

o que mais me chamou a atenção, pela sua forma de “desatar a malha do poder”, de 

analisar o poder na produção dos sujeitos sociais. Passei a encará-lo com seriedade e 

tomei-o como um ponto de partida para iniciar o desenvolvimento da dissertação. 

Foi a partir desse momento que surgiu o meu projeto de pesquisa, tendo como local o 

campus que obtive a formação inicial e continuada. 

Durante o meu processo de formação inicial não tive contato com discussões 

foucaultianas, tive leituras muito superficiais na graduação de autores que citavam 

Foucault. O primeiro contato direto foi no grupo de Estudo e Pesquisa em Gênero e 
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Sexualidade, com leitura e discussão do livro História da sexualidade I: a vontade de 

Saber. 

A constatação da minha formação defasada quanto às questões de corpo, 

gênero e sexualidade foi evidenciada ao tentar compreender os estudos neste campo. 

Fiquei desestabilizada, porém motivada e cada vez mais envolvida pela pesquisa. 

Meu caminhar investigativo foi movido por encontros e desencontros, pois utilizar 

como lentes os referenciais pós-estruturalistas exige muito conhecimento na área. As 

leituras foucaultianas, por exemplo, não são fáceis; elas nos convidam a pensar o 

poder, a liberdade, o sujeito humano e a história diferentemente das formas 

tradicionais. De acordo com Williams (2012, p. 157), “É fácil encontrar passagens que 

deem evidências cristalinas para diferentes posições num amplo leque de 

problemas”. Essa facilidade pode trazer armadilhas, pois como afirma Williams 

(2012), Foucault traz profundidade e sutileza em suas reflexões. Estudá-lo exige 

observar o lugar e o tempo de onde fala, pois cada enunciado é temporal em suas 

obras, ou seja, é preciso estudar o pensamento foucaultiano no seu contexto. Nessa 

perspectiva, foi necessário assumir os encontros e desencontros de uma pesquisa 

qualitativa.  

Assim, firmei-me a estudar o Currículo de formação em Pedagogia, 

fundamentada na ideia que a formação de professoras é construída discursivamente 

em meio às redes de saber e poder. Essas redes, muitas vezes, constroem uma 

identidade docente para garantir a produção de sujeitos, levando em consideração 

alguns marcadores sociais, tais como, o gênero, a sexualidade, a etnia, a classe e a 

raça. Foucault nos propõe observar os efeitos do poder nessas relações e os 

procedimentos que o fazem circular de forma contínua, ininterrupta, adaptada e 

individualizada.  

As instituições de nível superior destinadas à formação de professoras têm um 

forte papel na construção da identidade docente, na construção da cultura, na 

formação de conceitos, atitudes, valores, etc. Essa construção atinge direta e 

indiretamente a sociedade. Nesse sentido, as instituições tornam-se responsáveis pela 



... 
16 

 

construção de sujeitos, difusão do conhecimento e consolidação dos discursos que 

mobilizam os mais variados saberes em todo o corpo social. 

Penso que a formação de professoras depende da pessoa a ser formada e de 

outros elementos que estão imbricados neste processo, como por exemplo, sua visão 

de mundo, a professora formadora, o currículo e também o contexto da formação. É 

um processo na qual acontece movimentação de saberes. Nessa perspectiva, surge o 

problema desta pesquisa: Quais discursos mobilizam a construção do conhecimento 

sobre o corpo, o gênero e a sexualidade no Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual Sudoeste da Bahia -UESB (campus de Itapetinga-BA)?   

Dediquei-me a investigar tal questão a partir da análise do Currículo do curso 

de Pedagogia da UESB (Campus/Itapetinga-BA) e de quatro entrevistas 

semiestruturadas realizadas com professoras formadoras do curso. Investiguei a 

superfície dos discursos de modo a identificar os enunciados e o seu campo de 

formação discursiva ao apresentar uma discussão sobre corpo, gênero, sexualidade 

na formação de professoras. 

O objeto desta dissertação inscreve-se no campo dos discursos sobre corpo, 

gênero e sexualidade presentes e/ou ausentes do curso de Pedagogia. Como objetivo 

geral, esta pesquisa buscou analisar e compreender os discursos mobilizados sobre o 

corpo, o gênero e a sexualidade no Curso de Pedagogia da UESB (Campus de 

Itapetinga-BA). Assim, analisar os discursos no que tange às temáticas de corpo, 

gênero e sexualidade do Projeto Pedagógico do Curso – PPC - dos componentes 

curriculares e das professoras formadoras responsáveis pela elaboração do PPC e da 

professora responsável pela disciplina Educação, Gênero e Sexualidade. 

Esta pesquisa está pautada num estudo analítico-descritivo (DENZIN; 

LINCOLN, 2006). Na elaboração da metodologia para análise dos discursos, utilizei 

dos referenciais foucaultianos, sobretudo, dois livros: A arqueologia do saber e A ordem 

do discurso. Para compreender a formação dos discursos sobre corpo, gênero e 

sexualidade no curso de Pedagogia da UESB (Campus/Itapetinga-BA), apropriei-me 

de conceitos foucaultianos como: discurso (enunciado, práticas discursivas e práticas 
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não-discursivas, formação discursiva, materialidade do discurso), sujeito, poder e 

saber. 

Este estudo encontra-se estruturado em três capítulos: 

No primeiro, discuto o conceito de currículo na concepção de Silva (2009), 

Veiga-Neto (2002), Louro (2000b), Costa (2005), entre outras. O currículo não como 

um elemento neutro, mas um documento político eivado de relação de poder/saber. 

O currículo é um espaço de construção de identidades, conhecimentos e saberes. É 

lugar de materialização de subjetividades e exercício de poder. Neste capítulo, 

discuto a formação de professoras, especificamente, a formação em Pedagogia, como 

um espaço de construção de sujeito, de representatividade e disciplinamento de 

corpos. Promovo, também, uma discussão das questões de corpo, gênero e 

sexualidade como construções históricas e sociais.  

No segundo, apresento meu percurso metodológico, as lentes que escolhi para 

produzir e analisar os dados da pesquisa. Aponto meu encontro e desencontro ao 

escolher as ferramentas metodológicas para análise. 

 No terceiro e último capítulo, apresento os discursos cambiantes que 

movimentam a construção do conhecimento sobre corpo, gênero e sexualidade do 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB 

(campus/Itapetinga-BA). Descrevo as condições de existência dos discursos do PPC e 

das professoras formadoras. Para isso, elaborei seis unidades de análise: Sujeito, 

formação e discurso; Os ditos sobre sexualidade e gênero; A “putaria” como metáfora do não 

dito; Em busca de um vocabulário para falar do “outro”- sapatona, namorador, gay, travesti, 

transexual, transgênero; O exercício de si e o olhar sobre o “outro” - homossexual, criança, 

mãe, mulher, aluna e professora; O regime de “verdade” e a produção do discurso 

universitário. Em cada unidade, busco analisar o enunciado ou conjunto de 

enunciados, analisando o seu campo de formação discursiva e os instrumentos 

capazes de circular o poder e produzir o saber na formação em Pedagogia. 

 Finalizando a dissertação, apresento as minhas considerações sobre a 

pesquisa, discutindo alguns pontos relevantes. 
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CAPÍTULO 1 

CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORAS: LUGAR QUE 
MOVIMENTA E CONSTRÓI O CONHECIMENTO SOBRE O 

CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE 
 

 

Neste capítulo busco discutir o Currículo como local de materialização de 

subjetividades, lugar de movimentação de saberes e de circulação de poder. Também 

problematizo a Formação de professora, especificamente, a formação em Pedagogia e 

a construção dos discursos sobre corpo, gênero e sexualidade.  

A “formação de professora” acontece no cenário histórico, social, cultural e 

político, tendo como base a relação de saber-poder. Neste sentido, teço reflexões 

sobre o que hoje engloba a tão questionada “Formação de Professora”. Uma 

formação voltada para a diversidade de gênero, sexual e cultural. Penso que existem 

vários fatores que estão envolvidos no processo de “formação”, sejam de ordem 

pessoal, social e cultural.  Portanto, não podemos “negar” esses aspectos de 

“movimento social” que constituem cada sujeito (FIORENTINI, CASTRO, 2003). 

Neste estudo não busco um “caminho certo” para a formação em Pedagogia, parto 

do pressuposto que cada pessoa precisa inventar um novo e peculiar caminho no 

percurso de sua “formação”, sendo ela própria construtora do conhecimento e futura 

autora da própria prática pedagógica. Portanto, não dá para seguir prescrições de 

como se deve ser a “formação”.  

 

 

1.1 Currículo: documento político eivado de relação de saber/poder 

 

 

 Às questões sobre o Currículo têm permeado os mais variados campos da 

educação, provocando mobilização entre professoras, estudantes, governantes, 

embora com objetivos distintos. Essa movimentação traz grandes desafios para os 
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estudiosos da área, pois estudar o currículo requer um olhar direcionado a todos os 

atores sociais que fazem parte desse processo.  Mas afinal, o que é currículo? 

Etimologicamente falando, currículo significa “pista de corrida”, o curso dessa 

corrida que colabora para construção de sujeitos e construção da cultura (SILVA, 

2009). Para Veiga Neto (2002, p. 43), o currículo é “um artefato educacional que retira 

elementos de uma cultura e os escolariza”, em outras palavras, o currículo é a ligação 

entre a escola e a cultura. Nessa perspectiva, o currículo não é um elemento neutro, 

ele prioriza alguns conteúdos em detrimento de outros, tornando-se espaço de 

materialização da subjetividade. Para analisar um currículo é preciso questionar: 

“quais foram os critérios de escolha que guiaram os professores, administradores, 

curriculistas, etc, que montaram aquele currículo” (Ibid.).  Por que escolheram 

determinados conhecimentos e não outros? Quais interesses fazem com que esse 

conhecimento e não outro esteja no currículo? Por que privilegiar um determinando 

tipo de identidade ou subjetividade e não outra? (SILVA, 2009). 

Louro (2000b) vê o currículo como um documento político, uma vez que nele 

também está impresso o pessoal, o subjetivo, sendo assim, político. É sob essa 

reflexão que devemos questionar as identidades produzidas pelo currículo, as 

culturas silenciadas, a constituição de certas políticas de identidades e não de outras.  

Costa (2005) comunga com o mesmo pensamento de Louro (2000b). Ela aponta 

que a escola é local de materialização da subjetividade, pois existe neste espaço 

mecanismos que compõem o “caminho que nos torna o que somos”. E no currículo 

acontece a concretização da política de identidades e põe em jogo as representações 

de uma cultura particular.  A autora desenrola seus estudos a partir do campo dos 

Estudos Culturais, voltando o seu olhar para as relações entre cultura, 

conhecimento/saber e poder. Para ela:  

 
O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e 
normatizado de saberes, regidos por uma determinada ordem, estabelecida 
em uma arena em que estão em luta visões de mundo e onde se produzem, 
elegem e transmitem representações, narrativas, significados sobre as coisas 
e seres do mundo (COSTA, 2005). 
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Este pensamento de Costa (2005) apresenta uma estreita ligação entre o 

currículo e a cultura numa arena de poder/saber. Um saber circulante que produz 

efeitos em sua materialização, que institui e demarca lugares, que narra e prescreve o 

modo de ser e de agir dos sujeitos, que dá significado as coisas do mundo, que 

constrói o currículo e que determina os objetivos da educação escolar. Nesses espaços 

são privilegiadas algumas identidades e algumas culturas em detrimentos de outras.  

Lopes (2002) nos chama a atenção para pensarmos o currículo como uma 

construção social do conhecimento. Portanto, se o conhecimento é cultura, a escola 

lida com a cultura. Assim sendo, o currículo só pode ser estudado a partir da sua 

contextualização política, econômica e social, analisando a construção de seus 

discursos hegemônicos.   

 
Consideramos que o campo do Currículo se constitui como um campo 
intelectual: espaço em que diferentes atores sociais, detentores de 
determinados capitais sociais e culturais na área, legitimam determinadas 
concepções sobre a teoria de Currículo e disputam entre si o poder de definir 
quem tem a autoridade na área (LOPES, 2002, p. 17-18). 

 

Nesta concepção de currículo apontada por Lopes (2002), podemos perceber 

que para analisar um currículo, faz-se necessário analisar todos os atores sociais e 

objetos envolvidos no processo de sua construção, examinando as concepções que o 

ancoram. A essa análise de conceitos sobre o currículo podemos associar o 

questionamento de Lopes (2006) sobre quais são os instrumentos de homogeneização 

nas políticas de currículo. Ela aponta que: 

 
As lutas que constituem os currículos são, portanto, simultaneamente 
políticas e culturais. Para entendê-las, parece-me importante compreender 
os discursos hegemônicos que buscam atribuir sentidos e significados fixos 
ao currículo e as comunidades que garantem a disseminação desses 
discursos (Ibid., p.40).  

 

Nesse sentido, é necessário compreender o processo de construção de um 

currículo, o que há de homogêneo em suas políticas e quais são os instrumentos 

utilizados para essa produção e suas finalidades. Assim como Lopes (2006), Macedo 

(2006) propõe pensarmos o currículo como uma “arena de produção cultural”, como 

documento político que envolve “uma luta por legitimidade da cultura”.   
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Antes de mais nada, julgo necessário esclarecer que não vejo o currículo 
como um cenário em que as culturas lutam por legitimidade, um território 
contestado, mas como uma prática cultural que envolve, ela mesma, a 
negociação de posições ambivalentes de controle e resistência. O cultural 
não pode, na perspectiva que defendo, ser visto como fonte de conflito entre 
diversas culturas, mas como práticas discriminatórias em que a diferença é 
produzida. Isso significa tentar descrever o currículo como cultura, não uma 
cultura como repertório partilhado de significados, mas como lugar de 
enunciação. Ou seja, não é possível contemplar as culturas, seja numa 
perspectiva epistemológica seja do ponto de vista moral, assim como não é 
possível selecioná-las para que façam parte do currículo. O currículo é ele 
mesmo um híbrido, em que as culturas negociam com-a-diferença 
(MACEDO, 2006, p. 105). 
 

A proposição de Macedo (2006) é que o currículo seja compreendido além das 

dicotomias prescritivas, que seja visto como um “espaço-tempo de fronteira 

cultural”. Macedo (2006) nos chama a atenção para a relação de poder existente neste 

contexto, fazendo circular os discursos que corroboram para a construção da cultura 

escolar. Dirigindo o foco para esse pensamento, Macedo (2006, p. 111) sugere uma 

“articulação estratégica dos saberes de diferentes grupos culturais sem que isso 

implique a contestação da singularidade da diferença”. 

Tomaz Tadeu da Silva em seu livro Documentos de identidade: uma introdução às 

teorias do currículo traz uma abordagem sobre as teorias do currículo. Em primeiro 

lugar, ele conceitua teoria como “uma representação, uma imagem, um reflexo, um 

signo de uma realidade que – cronologicamente, ontologicamente – a precede” 

(SILVA, 2009, p. 11). E que o currículo seria exatamente o objeto que precede a teoria, 

a qual só entra em cena para descobri-lo, descrevê-lo e explicá-lo. No entanto, o autor 

aponta que esta visão não contempla a perspectiva pós-estruturalista, pois para o 

pós-estruturalismo “a “teoria” não se limitaria, pois, a descobrir, a descrever, a 

explicar a realidade: a teoria estaria irremediavelmente implicada na sua produção. 

Ao descrever um “objeto”, a teoria, de certo modo, inventa-o. O objeto que a teoria 

supostamente descreve é, efetivamente, um produto de sua criação” (Ibid., p. 11).  

Para discutir as teorias do currículo, Silva (2009) fundamenta-se numa 

abordagem pós-estruturalista. Para isso, ele desloca-se o uso do termo “teoria” para o 

uso de “discurso ou texto”, isto é, ele fala sobre os discursos do currículo. Para o 
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autor “um discurso, em troca, produz seu próprio objeto: a existência do objeto é 

inseparável da trama linguística que supostamente o descreve” (SILVA, p. 12).  

Para explicar a trama linguística e suas contribuições para produção de 

discursos sobre o currículo, Silva (2009) apresenta a construção de alguns modelos e 

formas de pensar o Currículo. Vou tomar como exemplo, o modelo Bobbitt 

apresentado por Silva (2009). Para Bobbitt o currículo é visto como um processo de 

racionalização de resultados educacionais, desse modo, o currículo é visto como uma 

empresa comercial e industrial. O currículo para ele é apresentado como fábrica, cujo 

objetivo é produzir produto fabril (aluna), tudo isso com procedimentos 

metodológicos para obter os resultados esperados no padrão de economia da 

sociedade (SILVA, 2009). 

Com esse modelo, Bobbitt criou um campo discursivo do currículo - o 

currículo como processo industrial e administrativo. Neste exemplo, é possível 

perceber como o discurso ganha movimento e cria seu campo discursivo específico. 

Essa produção discursiva vai impactar diretamente a sociedade que a produziu. Essa 

visão de Bobbitt contribuiu para tornar o currículo um campo fértil para estudos. No 

entanto, o currículo passa a ser visto como uma simples mecânica, uma simples 

técnica, uma questão de desenvolvimento (Ibid.). A preocupação era como planejar o 

currículo objetivando uniformizar a educação. O modelo de Bobbitt permaneceu até 

o século XX, quando surgiram novos discursos que também passaram a ganhar 

legitimidade, como, por exemplo, o de Dewey (Ibid.). 

Nesse contexto, Foucault certamente diria que, é necessário refletir sobre a 

construção de discursos, de sujeitos, de corpos, e, consequentemente, sobre a 

organização de instituições. As relações de saber/poder existentes no currículo estão 

envolvidas numa produção teórica/prática, e reforça os discursos construídos 

historicamente na sociedade, tido como verdadeiros e, muitas vezes, disseminados 

na formação do sujeito sem questionamento algum.  Assim, Foucault (2013, p. 28) 

aponta que “não há saber neutro. Todo saber é político”.  

Muitas vezes, determinados saberes vão se configurando como discursos 

hegemônicos, vão contribuindo para as práticas discursivas no cotidiano da sala de 
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aula e construindo, assim, “um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo, no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 

determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2012a, p. 133). Dito de outra forma 

são as complexidades em que o discurso está emaranhado que conduzirão as práticas 

discursivas do currículo, e que, por conseguinte, as ações, o exercício, as práticas 

sustentadas, ancoradas, conduzidas pelos enunciados que se encontram no discurso 

do currículo na prática docente. Por isto, o discurso não se encontra, nem na ordem 

das coisas, nem na ordem das palavras, mas em um campo próprio, o campo 

discursivo, a região do discurso. 

Vivemos numa sociedade plural, com sujeitos singulares. Dessa forma, Silva 

(2009) sugere problematizar a construção de discursos tidos como legítimos e 

hegemônicos que se fazem presente no currículo, como também questionar as 

relações de saber que mobilizam a construção das identidades dos sujeitos sociais, 

bem como as relações de poder. Ele enfatiza a necessidade de destacar a diversidade 

do mundo contemporâneo, de questionar a fabricação de instrumentos de 

homogeneização.  

Nessa perspectiva Silva (2009) e Louro (2000b) sugerem que ao elaborar um 

currículo, seja refletida não só às questões masculinas, mas também as femininas na 

mesma medida. Acrescento ainda, que nele se reflita não apenas as culturas 

dominantes, mas também as culturas negadas, como por exemplo, as mulheres, 

negros, índios, homossexuais, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, 

intersexuais, entre outras.  

Louro (2008) propõe pensarmos a partir da Teoria Queer1, o currículo sob uma 

nova perspectiva.  De acordo Louro (2008) queer é o: 

[...]estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade 
desviante- homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o 
excêntrico que não deseja ser integrado e muito menos tolerado. Queer é um 

                                                           
1
 A teoria Queer surgiu no ano de 1990, a partir dos estudos da sexualidade, sob forte influência do 

pós-estruturalismo. Ela está baseada no construcionismo e em Foucault. O termo queer tem mostrado 
muito incômodo, confuso e cheios de conflitos, tanto como identidade quanto marcador disciplinar 
(Silva, 2009). Os estudos Queer investem no campo linguístico e não no social, passa a conceber o 
gênero e a sexualidade não como uma construção social, mas uma realidade literária. 
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jeito de pensar e de ser que não aspira ao centro e nem o quer como 
referencias; um jeito de pensar que desafia as normas regulatórias da 
sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do entre lugares, do 
indecidível. Queer é um corpo estranho que incomoda perturba, provoca e 
fascina (LOURO, 2008, p. 7). 

 

Assim, queer, significa “estranho”, “esquisito”, “incomum”, “fora do normal”, 

“excêntrico”. Segundo Miskolci (2009), a Teoria Queer faz parte de um conjunto de 

teorias subalternas que criticam os discursos hegemônicos da cultura ocidental.  Uma 

contribuição importante dos estudos queer foi a desestabilização do conceito de 

gênero, construída pela Teoria Feminista, ela estende a hipótese do gênero como 

construção social e histórica para o domínio da sexualidade. Defende-se a ideia que a 

identidade sexual não é definida pela biologia, mas é uma construção, não sendo 

fixa, imutável, tampouco definitiva (SILVA, 2009). “Na perspectiva queer, o sistema 

moderno da sexualidade passou a ser encarado como um conjunto de saberes e 

práticas que estrutura toda a vida institucional e cultural de nosso tempo” 

(MISKOLCI, 2009, p. 169). 

Louro (2001, p. 550) questiona:  

Como um movimento que se remete ao estranho e ao excêntrico pode se 
articular com a Educação, tradicionalmente o espaço da normalização e do 
ajustamento? Como uma teoria não-propositiva pode ‘falar’ a um campo que 
vive de projetos e de programas, de intenções, objetivos e planos de ação? 
Qual o espaço, nesse campo usualmente voltado ao disciplinamento e à 
regra, para a transgressão e para a contestação? Como romper com 
binarismos e pensar a sexualidade, os gêneros e os corpos de uma forma 
plural, múltipla e cambiante? Como traduzir a teoria queer para a prática 
pedagógica?  
 

Para responder a esses questionamentos, Louro (2001) sugere analisarmos as 

novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação. Assim, a 

proposta queer, estaria voltada para o processo de produção das diferenças, 

pensando-a como parte integrante na constituição do sujeito. Os teóricos queer 

sugerem uma política pós-identitária, pois consideram que, ao se fixar uma 

identidade, prende-se sempre ao seu oposto que é marcado por sua diferença Nesse 

sentido o papel do Currículo é prestar atenção no jogo político que produzem as 

diferenças (Ibid.). 
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 Enfatizando a proposta da Teoria Queer, o currículo precisa questionar, 

problematizar, contestar o lugar de verdade “dado” a Ciência, ou seja, ao 

conhecimento. É preciso pensar os caminhos possíveis para questionar o discurso 

científico considerado hegemônico (antropocêntrico, utilitarista, progressivista, 

classificatório, masculino) sobre o corpo, o gênero e a sexualidade no currículo e na 

prática docente; problematizando o lugar de “verdade” dado a esses discursos nos 

espaços de formação do sujeito. Assim, problematizando a produção das diferenças e 

das desigualdades.  

Pensando o currículo num campo pós-crítico, Silva (2009) aponta que em se 

tratando das diferenças, não podemos analisá-las fora das relações de poder, pois 

“[...] não se pode separar questões culturais de questões de poder” (Ibid., p. 85). As 

questões culturais estão na base da produção das diferenças.  

Nesse sentido, Silva (2009), afirma que não existe cultura superior a outra, 

uma vez que as culturas têm diferentes formas de viver, dependendo de fatores 

ambientais, como também de fatores históricos de tempos e épocas diferentes, isto é, 

“as diferenças culturais seriam apenas a manifestação superficial de características 

humanas mais profundas. Os diferentes grupos culturais se tornariam igualados por 

sua comum humanidade” (Ibid., p. 86). Silva (2009) aponta que devemos entender a 

cultura como jogo de poder.  

A ideia de diferente na perspectiva pós-estruturalista é discutida por Louro 

(2000a) em seu livro “Corpo Educado”, quando problematiza o discurso “circulante” 

na sociedade de que o homem “ideal” é o branco, heterossexual, pertencente à classe 

média e cristão. A partir dessa referência, a mulher torna-se o segundo sexo e os 

homossexuais “os desviantes”. O discurso do diferente existe porque também existe 

o discurso do ideal, da referência, do natural, do verossímil. Essa produção 

discursiva gera as hierarquias de gênero por medida e padrão, põe sujeitos em 

posições distintas, gerando as desigualdades sociais. Nessa perspectiva, esses 

discursos não podem ser concebidos separadamente das relações de poder, pois eles 

são constantemente produzidos e reproduzidos nelas.  
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1.2 Formação em Pedagogia: uma construção para disciplinar corpos  
 

 

Para pensar a formação em Pedagogia é necessário buscar uma abordagem 

histórica, bem como analisar os discursos que a produziram. Neste contexto, é 

preciso questionar os arranjos sociais que produziram e ainda produzem essa 

formação. 

 A inserção da mulher no mercado de trabalho está estreitamente relacionada 

à formação de professoras, especificamente, a formação em Pedagogia. É nesse 

contexto social que o magistério passa por um processo de feminização em muitas 

sociedades (LOURO, 2000b). Tudo isso, por conta da movimentação do discurso de 

que a mulher é a “natural” cuidadora de crianças e que ela tem uma inclinação para 

essa função (Ibid.).  

O processo de escolarização no Brasil é marcado pela presença masculina. A 

escola era composta por Jesuítas, meninos e homens. Contudo, este cenário é 

transformado com a inserção das meninas e das mulheres nas escolas no século XIX. 

Aos poucos, a escola foi obrigada a transformar-se para atender a essa demanda. 

Essa mudança não foi tranquila, ela favoreceu a entrada da mulher na carreira do 

magistério. Porém, é nesse contexto que a escola passa a ser uma instância produtora 

de diferenças, desigualdades, hierarquizações e exclusões (Ibid.). 

O discurso que ganhava espaço era o científico, afirmava que as mulheres 

eram portadoras de um cérebro pouco desenvolvido. Contrapondo a este discurso, 

surge o de “natural cuidadora de crianças”. A carreira passa a ser associada à 

maternidade. Essa produção discursiva provoca a construção da representação do 

que é “ser professora” - atividade de amor, doação, dedicação. Função destinada a 

quem tivesse vocação. Esses rearranjos ajudaram a construir o discurso da mestra: 

dedicada, virtuosa, amorosa, meiga, bondosa, vigilante, etc (LOURO, 2000b).  

Foi por meio da utilização de várias estratégias que a vida da professora passa 

a ser controlada, pois ela se torna referência para jovens, crianças e adultos. Seu 

corpo, comportamento, desejos, discursos são vigiados para ser disciplinados. Assim 
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sendo, a mulher torna-se objeto de representações, abdicando de sua vida pessoal 

para se dedicar a suas alunas como se fosse sua família (LOURO, 2000b). Essa 

produção colabora para a construção do discurso da professora “ideal” e do 

magistério como uma profissão feminina, como também reforça o discurso que o 

curso de Pedagogia é tipicamente feminino.   Dessa forma, as mulheres se constituem 

maioria no espaço do curso de Pedagogia, colaborando para o processo de 

feminização do magistério. O curso de Pedagogia surge com a necessidade de 

formação de professoras em nível superior, em substituição às escolas normais.  

O termo Pedagogia é de origem grega  παiç = criança e  αγω= guia, 

correspondendo aquele que conduz e/ou guia a criança. Desde a Grécia antiga que o 

Pedagogo já tinha uma função na sociedade de “conduzir crianças” (DIZIONARIO, 

1961), função esta que foi sendo ampliada com o passar dos anos. Hoje, a pedagoga é 

vista como professora, educadora, formadora que atua em prol da educação.  

Kant já concebia a pedagoga como uma peça fundamental para a Educação 

(KANT, 1996). Nesse interim, faz-se necessário refletir sobre a tão questionada 

formação de pedagogas, formação esta, que sofre rigorosas críticas no que tange ao 

seu papel social e suas múltiplas funções no campo educacional.  

O curso de Pedagogia abarca uma série de habilidades para ser desenvolvida 

durante a formação, isso vai desde a atuação na docência (Educação Infantil, séries 

iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos), bem como na gestão 

escolar, que se constitui o gérmen da formação (orientação educacional e coordenação 

pedagógica). No entanto, o curso sofre diversas críticas, por conta dessa variedade de 

atribuições à pedagoga, uma vez que são várias as competências que esta deverá 

desenvolver no período da formação acadêmica, além disso, tem de ser capaz de 

“garantir a educação dos segmentos historicamente excluídos dos direitos sociais, 

culturais, econômicos, políticos” (BRITO, 2006, p. 4).   

Segundo Chaves (1981), a formação em Pedagogia surge no Brasil em 1939 e 

só na segunda metade da década de 1970 que o curso ganha novas bases, sendo 

ofertado como licenciatura. Em 2006 o curso foi reconfigurado, o Ministério da 

Educação instituiu as novas Diretrizes Curriculares, trazendo características 
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peculiares para a formação de professoras, sobretudo para às questões da 

diversidade cultural. De acordo o objetivo do curso, a formação da Pedagoga deve 

ser de inteira prioridade das políticas públicas, visando à melhoria da cidadania do 

povo brasileiro. 

No artigo 2º das “Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia” expressa 

que a formação inicial em Pedagogia “abrangerá integradamente à docência, a 

participação da gestão e avaliação dos sistemas e das instituições de ensino em geral, 

a elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as atividades 

educativas”, parecer CNE/ CP n. 5/2005 (BRASIL, 2006). Como também reforça as 

habilidades citadas anteriormente. 

A formação docente é um processo que perpassa o campo individual e 

também o coletivo, depende da relação que o sujeito estabelece consigo e com o 

outro. A busca pela formação é individual e intransferível, sendo necessário o 

próprio sujeito ser ativo neste processo.   

De acordo Jaramillo (2003), a formação não deve ser um instrumento 

estritamente tecnicista. Ela questiona: “Para que serve a formação se não para 

permitir o descobrimento de si mesmo? E, por conseguinte, se não para o 

descobrimento e o crescimento do mundo que lhe rodeia?” A partir destes 

questionamentos passo também a questionar uma formação para às questões da 

diversidade sexual e de gênero: Quais ações devem ser desenvolvidas no processo de 

formação para permitir a mobilização de conhecimentos sobre o Corpo, Gênero e 

Sexualidade, permitindo o sujeito viver experiências2 autênticas que contribua para 

construção de saberes? 

O currículo, a professora formadora, o contexto da formação e os sujeitos que 

se encontram no processo de formação corroboram para a construção da identidade 

docente. Entendo a formação como uma construção 

histórica/social/cultural/política. Primeiro, penso que a professora formadora tem o 

papel de mobilizar os saberes, de provocar desejo no sujeito pela autonomia na 

                                                           
2 Termo utilizado por Jorge Larrosa no livro La experiencia de la lectura: Estudo sobre literatura y 
formación. Barcelona, Laertes, 1998. 
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construção da própria formação, de problematizar conceitos, atitudes, concepções 

das pedagogas sobre o corpo, o gênero e a sexualidade. Concordo com Melo (2010), 

ao afirmar em sua tese de doutoramento que é neste espaço que tanto acontece 

formação inicial como também a formação continuada, em que a professora 

formadora vive uma dupla posição: de formadora e de formanda. Penso que 

precisamos direcionar nossos olhares para todos os sujeitos e objetos que estão 

envolvidos no processo de formação docente. Pensar na formação é pensar nos 

discursos que a perpassa, é pensar em suas implicações, em sua subjetividade, em 

seus efeitos. Como dizia Foucault, pensar nos discursos que produzem “verdades”.   

Segundo, penso que o currículo também não é um elemento neutro neste 

processo, é nele que se determinam os papéis sociais, que demarcam os territórios 

(SILVA, 2009). Como afirma Melo (2010), o currículo é um documento de identidade, 

de subjetividades que constrói conceitos, valores e provoca efeitos na prática da 

professora, e consequentemente, na formação de formadoras e de formandas. Então, 

questiono: Quais efeitos o currículo deve provocar? Quem deve construí-lo e com 

qual objetivo? Como deve ser estruturado? Pautado em que teoria? Que perfil de 

professora deseja “formar” e para que contexto histórico, social e cultural atuar?  

Terceiro, penso que o contexto se refere às relações entre os sujeitos, às 

condições para realização da formação. Todo sujeito, seja ela professora formadora 

ou aluna, traz consigo seus saberes, suas experiências, suas crenças, seus valores, 

suas ideologias, ou seja, traz sua história de vida.  Nesse sentido, defendo que os 

saberes que as pedagogas trazem não devem ser descartados no processo de 

“formação”, uma vez que, necessitam ser problematizados, bem como os saberes das 

formadoras devem ser refletidos e também questionados.  

Mesmo hoje, no século XXI, os sujeitos se colocam na posição de passivos no 

processo de sua formação acadêmica, talvez seja esse um dos entraves que não nos 

possibilita a enfrentar as dificuldades na atuação profissional, na vida privada e nem 

tampouco acompanhar as mudanças sociais, econômicas e políticas em que estamos 

mergulhados.  
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Nesse aspecto, algumas pessoas aceitam de forma acrítica as informações 

contidas nos livros didáticos, na mídia e no currículo oficial das instituições 

educativas. Não desconfiam dos discursos tidos como “verdadeiros” recebidos 

durante todo seu processo de escolarização e se tornam meros receptores e 

transmissores de conteúdos prontos e acabados.   

Quando se trata de questões relacionadas ao corpo, ao gênero e a sexualidade, 

as pessoas sentem medo, receio de discutir a temática. Nesse sentido, é notório que a 

escola continua sendo cenário de construção do discurso heteronormativo. 

Heteronormatividade entendida aqui, como um conjunto de estratégias que são 

materializadas através de pessoas por meio de discursos, valores, práticas, 

defendendo que a forma legítima e hegemônica de viver a sexualidade é a 

heterossexualidade, opondo-se a outras formas de manifestação sexual e também de 

gênero (JUNQUEIRA, 2012). Assim, “a heterossexualidade hegemônica e obrigatória 

torna-se o principal sustentáculo da heteronormatividade” (Ibid., p. 281). É nesse 

contexto que surge atitudes agressivas contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, 

travestis, etc. 

Mas afinal, o que a formação de professoras tem a ver com a materialização de 

tensões no que tange às questões de corpo, gênero e sexualidade nas escolas? 

Acredito que na formação, as professoras necessitam ter a oportunidade de 

problematizar seus discursos, suas crenças, seus valores, suas subjetividades, 

buscando uma formação que contribua para uma sociedade menos sexista3, racista, 

misogínica e homofóbica4, colaborando para ruptura das relações de poder e 

dominação de culturas negadas.  

                                                           
3 O sexismo é manifestado pela valorização de um determinando gênero e pela desvalorização de 
outro, colocando-os um em detrimento do outro. De acordo Louro (2000a) existe um padrão ideal de 
sujeito na sociedade, sendo o homem branco, heterossexual, cristão e com condições financeiras 
favoráveis. O sujeito “desviante” desse padrão é discriminado e segregado, tais como mulheres, 
negros, índios, homossexuais, etc. Essa discriminação é manifestada por meio de comportamentos 
nomeados por sexismo, racismo, homofobia e misoginia. Esses comportamentos produzem efeitos 
negativos na formação de sujeitos, pois às vezes são manifestados através do preconceito e da 
violência (JUNQUEIRA, 2009).   
4
  A homofobia é a manifestação pelo desprezo e ódio por sujeitos que se relacionam 

homoafetivamente com pessoas do mesmo sexo. A homofobia é similar a misoginia, está última é 
manifestada pelo desprezo ao sujeito feminino ou por qualquer sujeito que o assemelhe (TORRÃO 
FILHO, 2000).  Junqueira (2012, p. 282), aponta que a homofobia é um “fenômeno social relacionado a 
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Neste contexto, o campo dos estudos queer tem provocado calorosos debates 

no que tange a formação de sujeitos. A proposta Queer coloca-se contra a 

normalização e propõe que os sujeitos transitem nas fronteiras da identidade, ou seja, 

que fujam dos discursos da identidade como construção, pois ela se reduz a 

identidade fixa, estabilizada, acabada (LOURO, 2008). A ideia é que um sujeito possa 

viver de diferentes formas durante o seu processo vital. A identidade, incluindo a 

identidade sexual, torna-se uma viagem entre as fronteiras (Ibid.). 

Nessa perspectiva, penso que a sociedade não é fixa, imutável e estática; pelo 

contrário, ela é dinâmica. Assim como a sociedade, as pessoas estão constantemente 

se modificando, isto é, apresentando novas maneiras de pensar, de se ver e de ver o 

mundo. Assim, é necessário na formação dar movimento ao subversivo, arriscar o 

impensável, desestabilizar as certezas e questionar as verdades, visando romper com 

os discursos homogeneizantes que provocam tensões em sua materialização e, 

consequentemente, movimentam o preconceito e a discriminação na sociedade.  

 

 

1.3 Corpo, Gênero e Sexualidade: a formação em discurso  

 

 

Desde que nascemos estabelecemos contato com o mundo por meio da 

linguagem, por meio de discursos, por meio de práticas discursivas. Aprendemos 

desde pequeno a olhar para o “outro” e fazer leituras, nomear os corpos e os 

comportamentos, para assim, classificá-los. Essa nomeação perpassa o campo do 

gênero, da sexualidade, da raça, da etnia, da classe etc.  

O ato de nomear o corpo acontece no interior da lógica que supõe o sexo 
como um “dado” anterior a cultura e lhe atribui um caráter imutável, a-
histórico e binário. Tal lógica implica que esse “dado” sexo vai determinar o 
gênero e induzir a uma única forma de desejo. Supostamente, não há outra 

                                                                                                                                                                                     
preconceitos, discriminação, violência voltados contra quaisquer sujeitos, expressões, estilos de vida 
que indiquem transgressão ou dissintonia em relação às normas de gênero, à matriz heterossexual, à 
heteronormatividade”. Louro (2000b, p. 82) aponta que “a homofobia expressa-se pelo desprezo, pelo 
afastamento, pelo imposição do ridículo. Como se a homossexualidade fosse “contagiosa”, cria-se 
uma grande resistência em demonstrar simpatia para os sujeitos homossexuais: a aproximação pode 
ser interpretada como uma adesão a tal prática ou identidade”.   
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possibilidade senão seguir a ordem prescrita. A afirmação “é um menino” 
ou “é uma menina” inaugura um processo de masculinização ou de 
feminização com o qual o sujeito se compromete. Para se qualificar como 
sujeito legítimo, como um “corpo que importa” no dizer de Butler, o sujeito 
se verá obrigado a obedecer às normas que regulam sua cultura (LOURO, 
2008, p. 15-16).  

 

Fundamentados no discurso do natural, ou seja, do biológico, colaboramos 

para movimentação do discurso que o “normal” é apropriarmos do gênero e da 

sexualidade, de acordo o nosso sexo. É com esse argumento que inicia todo processo 

de construção de sujeitos. Contudo, essa construção não é tranquila, ela é marcada 

por fortes tensões, pois muitos corpos não se conformam, às normas pelas quais a 

materialização é imposta, uma vez que, segundo Louro (2008), o sexo é um 

constructo social que se faz discursivamente através da linguagem e da cultura, não 

se trata exclusivamente do corpo apropriar-se do seu sexo. 

Nesse contexto, o corpo passa a ser local de circulação e materialização do 

poder.  O poder não está centralizado, ele é circulante. O poder está presente em todo 

o tecido social: no Estado, nas classes, e também, no corpo e nas mínimas relações 

sociais e cotidianas. É justamente nessas relações que o corpo é construído com 

características marcadas pela cultura, se constituindo assim, “marcas de poder”. 

Louro (2000a) sublinha que nosso corpo é visto como referência central nas relações. 

Nesse interim, ela aponta que: 

 
Nossos corpos constituem-se na referência que ancora, por força, a 
identidade. E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si; em 
consequência, esperamos que o corpo dite a identidade, sem ambiguidades 
nem inconstância. Aparentemente se deduz uma identidade de gênero, 
sexual ou étnica de "marcas" biológicas; o processo é, no entanto, muito mais 
complexo e essa dedução pode ser (e muitas vezes é) equivocada. Os corpos 
são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados. Talvez 
devêssemos nos perguntar, antes de tudo, como determinada característica 
passou a ser reconhecida (passou a ser significada) como uma "marca" 
definidora da identidade; perguntar, também, quais os significados que, 
nesse momento e nessa cultura, estão sendo atribuídos a tal marca ou a tal 
aparência. Pode ocorrer, além disso, que os desejos e as necessidades que 
alguém experimenta estejam em discordância com a aparência de seu corpo 
(Ibid., p. 8). 

  

Por meio dos mais variados processos, nossos corpos sofrem mudanças, 

assumem as mais diversificadas identidades no decorrer da vida. Assim, as relações 
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sociais vão nos “moldando” por intermédio das redes de poder de uma sociedade. O 

corpo vai se configurando à medida que vamos nos relacionando histórica e 

culturalmente. De tal modo que a nossa subjetividade vai se materializando no 

corpo.  Louro (2008, p. 75) ressalta que “ao longo dos tempos, os sujeitos vêm sendo 

indicados, classificados, ordenados, hierarquizados e definidos pela aparência de 

seus corpos; a partir de padrões e referências das normas, valores e ideais da cultura. 

Então, os corpos são o que são na cultura”. 

Aprendemos a olhar o corpo e a decodificá-lo, analisando as marcas, os 

comportamentos e os gestos. Para classificá-los, hierarquizá-los e julgá-los (LOURO, 

2000a). O objetivo dessa leitura do corpo seria para enquadrá-lo no padrão 

heteronormativo? Louro (2000a) afirma que ao classificar os sujeitos, toda sociedade 

estabelece divisões e atribuem rótulos que pretendem fixar as identidades. 

 Halberstam (2012) ressalta que o corpo precisa ser visto como um resultado 

da intersecção entre o histórico e o social, ao invés de ser visto apenas do ponto de 

vista biológico. Nesse sentido, Butler (2012) discorre que nosso corpo é uma situação, 

é uma performance. Assim, ela diz que o corpo não é um instrumento puramente 

passivo, no qual a cultura impinge suas marcas. O corpo é local de materialização da 

subjetividade, ele não é um dado puramente biológico em que a cultura imprime 

suas especificidades. É sobre este corpo que se inicia todo processo de construção do 

gênero.  

O conceito de gênero é recente, foi utilizado pela primeira vez por John 

Money, em 1955, objetivando discutir às questões sociais do sexo (LOURO, 2007). Na 

gramática tanto inglesa quanto portuguesa, gênero significa o “sexo” dos 

substantivos. Gênero não é sinônimo de sexo. Louro (2007) aponta que o gênero é 

construído no âmbito das relações sociais. 

O conceito de gênero se difere nas mais variadas sociedades, depende da 

geração, do tempo, de fatores religiosos, éticos, raciais e de classes. No Brasil as 

discussões em torno do gênero ganham espaços em meados dos anos 1980, a partir 

da utilização do termo por algumas feministas (Ibid.). 
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Nicholson (2000) traz uma discussão em seu artigo intitulado “Interpretando o 

Gênero” sobre a construção e apropriação do termo “Gênero”. Ela ressalta que o 

termo tem suas raízes históricas em duas ideias do pensamento ocidental moderno. 

A primeira consiste na base material da identidade, isto é, na distinção dos corpos 

masculinos e femininos e na caracterização de seus papéis sociais de acordo a 

anatomia dos corpos. A segunda na construção social do caráter humano, em outras 

palavras, fundamentando no discurso de que o sujeito é construído nas relações 

sociais, opondo- se ao discurso biológico.   

Foram, sobretudo, as feministas que começaram a utilizar a palavra gênero, 

em um campo de discussão mais literal, seu foco era referir-se à organização social 

da relação entre os sexos. Isto para que o gênero não fosse visto como um meio de 

reafirmar a diferença sexual atrelado ao sentido biológico de diferença anatômica. 

Mas, sobretudo de explicar a diferença social a partir da diferenciação dos papéis 

sociais de homens e de mulheres. Para Louro (2000a; 2007), o termo gênero refere-se 

aos aspectos socialmente construídos do processo de identificação sexual, ou seja, a 

forma como o sujeito se identifica no masculino ou no feminino. Assim, gênero é 

compreendido como uma construção social e histórica a partir do sexo. E este sexo 

utilizado para a diferenciação social dos papéis de cada um, caracterizando “gênero”. 

Bulter (2012, p. 10) questiona: “Como as linguagens constroem as categorias de 

sexo?”. “Como a linguagem produz a construção fictícia do “sexo” que sustenta esses 

vários regimes de poder?”.  

É justamente nessa relação de poder que produz o gênero a partir do sexo, que 

existe o processo de hierarquização, em que homens e mulheres passam a ocupar 

posições distintas na sociedade, gerando a produção e reprodução das 

desigualdades, “as relações de gênero se constituem através de redes de poder e que 

elas são, ao mesmo tempo, constituintes dessas redes” (LOURO, 2000b, p. 17). Os 

gêneros se produzem, portanto, nas e pelas relações de poder. Dessa forma, é preciso 

colocar o conceito de gênero em discussão no debate do campo social, pois é nesse 

espaço que se constroem as relações desiguais, que se constroem os gêneros. Louro 

(200b) aponta que nos tornar sujeitos “de gênero” é uma questão política e social.  
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Arán (2012, p. 143) crítica à ideia que “o sexo masculino ou feminino é um 

dado natural, fundamentado em uma essência orgânica, genética e biológica. A 

autora aponta que precisamos pensar o gênero como uma construção histórica e 

social, forjada principalmente pela educação e que assume certa relevância em 

relação ao sexo”. O discurso circulante na sociedade é que pelo sexo define-se o 

gênero, e este, consequentemente define a sexualidade, em outras palavras, se possui 

um pênis, será masculino, se possui uma vagina será feminina, ambos se relacionarão 

com o sexo oposto, sendo assim, heterossexual. 

Louro (2007) afirma que para compreender a construção dos sujeitos e sua 

relação em sociedade, não importa observar o seu sexo, mas tudo que constitui esse 

sexo. Nessa perspectiva, o gênero não é um dado a priori dos seres humanos tidos 

como masculino e feminino, e nem tão pouco é propriedade do corpo, mas um 

conjunto de efeitos que produz o sujeito. Como afirma Beauvoir (1980), a Biologia 

não é o destino.  

As feministas tiveram um papel importante na ruptura dos discursos 

biologizantes, que pautados na anatomia dos corpos traçavam o destino de homens e 

mulheres. O livro O segundo Sexo de Simone de Beauvoir, apesar de ser publicado em 

1949, inaugura de certa forma os ideais do Feminismo. Sua frase “Não nascemos 

mulher, tornamo-nos mulher” foi um marco para movimentação de discursos na 

segunda onda feminista5. O pensamento de Beauvoir colaborou com a busca pela 

compreensão de como uma fêmea, ao tornar-se mulher, encontra em seu caminho 

um destino já traçado. O uso da palavra mulher por Beauvoir refere-se à construção 

social do feminino, característica que leva essa autora a examinar “[...] como a mulher 

faz o aprendizado de sua condição, como a sente, em que universo se acha encerrada, 

que evasões lhe são permitidas [...]” (BEAUVOIR, 1980, p. 07). 

                                                           
5 Louro (2007) em seu livro Gênero, sexualidade e Educação: uma perspectiva pós-estruturalista 
apresenta o contexto histórico de surgimento do movimento feminista, especificamente no século XIX, 
no ocidente. A autora aponta que surgiram várias manifestações contra a discriminação feminina, essa 
expressividade foi denominada “sufragismo”, marcando a primeira onda do movimento feminista. Já 
a segunda onda é marcada por debates sobre o conceito de gênero, tendo como participantes 
estudiosas e militantes, como também, seus críticos. É nesse contexto de efervescência que é lançado o 
livro da Simone Beauvoir - O segundo sexo.  
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É válido ressaltar que nesse período ainda não se fazia o uso do termo gênero. 

Refletindo o pensamento de Beauvoir, percebo que o seu livro foi um passo 

importante para refutar o determinismo biológico e justamente rejeitar a ideia de que 

pautados na anatomia dos corpos, homens e mulheres devem ocupar papéis distintos 

na sociedade. Anos depois o surgimento do conceito de gênero serviu assim como 

uma ferramenta política no combate a desigualdade. 

Louro (2007) aponta que o gênero é uma construção social feita por 

mecanismos discursivos, fundamentados em fatos biológicos e reiterado pelo social. 

Ela aborda que foi por meio dessa visão que o gênero se tornou um terreno fértil para 

estudos, principalmente, sobre as mulheres.   Foi questionando o discurso biológico 

que as mulheres, sobretudo por intermédio do movimento feminista, passaram, 

então, a lutar pelos seus direitos a fim de ganharem legitimidade na sociedade com a 

emancipação feminina e começaram a ser vistas enquanto autênticas, legítimas e não 

excêntricas ou, até mesmo um desvio do masculino. A essa análise podemos associar 

o pensamento de Halberstam (2012, p. 14-15), “[...] certos saberes são invenções 

poderosas que têm logrado não só criar uma gramática convincente sobre os corpos, 

como, a partir dela, criá-los como desviantes, anormais, problemático, disruptivos”. 

Silva (2009) aponta que “as linhas do poder da sociedade estão estruturadas 

não apenas no capitalismo, mas também pelo patriarcado” (SILVA, 2009, p.91). A 

desigualdade entre homens e mulheres é evidenciada na educação e no currículo. A 

hegemonia curricular está intencionada em construir identidades masculinas para 

deter o poder, o controle e a dominação, isso vai gerando as hierarquias, e, 

consequentemente, as tensões nos espaços de formação dos sujeitos sociais.  

Fazendo uma retrospectiva histórica da inserção da mulher na educação, 

constatamos que o nível de educação oferecido à mulher era muito mais baixo que o 

dos homens, ou seja, o acesso era desigual e os currículos eram elaborados de acordo 

os gêneros (SILVA, 2009). Nos cursos oferecidos havia disciplinas tipicamente 

masculinas, podendo apenas os homens cursá-las, como também disciplinas 

tipicamente femininas, sendo destinadas apenas às mulheres. Nessa perspectiva, 
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homens e mulheres recebiam educação distinta para seguir profissões de acordo com 

o gênero (SILVA, 2009). O autor aponta que: 

 
Os estereótipos de gênero estavam não apenas amplamente disseminados, 
mas eram parte integrante da formação que se davam nas próprias 
instituições educativas. O currículo educacional refletia e reproduzia os 
estereótipos da sociedade mais ampla. [...] Um livro didático que 
sistematicamente apresentasse as mulheres como enfermeiras e os homens 
como médicos, por exemplo, estava claramente contribuindo para reforçar 
esse estereótipo e, consequentemente, dificultando que as mulheres 
chegassem às faculdades de Medicina (p. 92). 

  

Nos dias de hoje, ainda são frequentes os discursos que reforçam os papéis 

sociais de homens e de mulheres. Ainda encontramos nos livros didáticos imagens 

que reforçam as desigualdades de gênero, como por exemplo, as mulheres 

desempenhando tarefas domésticas, enquanto os homens explicitam a força física. 

Também encontramos esse tipo de discursos nos comerciais de televisão, onde as 

mulheres fazem propagandas de produtos de beleza, materiais de limpeza, 

eletrodomésticos e os homens de carros, motos etc. 

Nas análises críticas feministas, a sociedade é movida pelo pensamento e 

conhecimento masculino, foi e ainda é construída pelo gênero dito dominante, ou 

seja, o masculino (SILVA, 2009).  

De acordo com Butler (2012, p. 12), “o conceito de gênero exige um conjunto 

interdisciplinar e pós-disciplinar de discursos, com vistas a resistir à domesticação 

acadêmica dos estudos sobre o gênero ou dos discursos sobre as mulheres, e de 

radicalizar a noção crítica feminina”. É preciso uma visão crítica, para buscar as bases 

históricas que foram construídas o conceito de gênero numa estrutura binária, para 

assim, problematizá-lo.  

Louro (2007) e Butler (2012) estabelecem o gênero, não apenas como uma 

construção social, mas, sobretudo, como um discurso que formula “verdades”. Um 

discurso que está emaranhado numa relação de poder. Nesse sentido, o corpo, o 

gênero e também a sexualidade são construções históricas, culturais e sociais, não 

sendo apenas uma questão pessoal, mas social e política (LOURO, 2000a).  
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Para Foucault (1988) a sexualidade é um “dispositivo6 histórico”, assim sendo, 

é uma invenção social, construída e reforçada pelos discursos historicamente 

construídos. Foucault (1988, p. 116-117) define “sexualidade”: 

 
A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à grande rede de 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles 
e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e poder.  
 

 Diante do exposto, não podemos pensar às questões de sexualidade sem 

pensar nos momentos históricos e em cada contexto social. Com base na análise do 

livro História da Sexualidade I: a vontade de saber de Michel Foucault, podemos perceber 

que o discurso em torno da sexualidade vem perpassando várias áreas do 

conhecimento até chegar ao campo educacional. Se antes, durante a Idade Média, 

como sugere Foucault (1988), este discurso estava sendo formulado pela Igreja 

Católica que se encarregava de falar e fazer falar as “verdades” sobre o sexo é com o 

avanço da ciência que a sexualidade passa a ser vista pelo caráter científico.  

É importante destacar que Michel Foucault trouxe grandes contribuições para 

os estudos no campo da sexualidade, em sua análise apresentou as manifestações, as 

proibições, exclusões, limites, valorizações, liberdades e transgressões das práticas 

discursivas em torno da sexualidade.  

Segundo Foucault (1988), o século XIX conferiu ao corpo e ao sexo um lugar 

privilegiado na arena do poder. Neste período, houve uma multiplicação de 

discursos em torno da sexualidade, criando uma norma para o desenvolvimento da 

sexualidade, ou seja, a sexualidade passa a ser controlada.  

O período do século XVII é marcado pela hipocrisia burguesa, que por um 

lado continha a sexualidade e por outro criava os lugares, como os prostíbulos, onde 

eram permitidas as práticas sexuais e suas explicitações. Este século foi considerado o 

período da “repressão”, tornando-se um elo entre o poder, o saber e a sexualidade.  

                                                           
6
  Foucault (2013, p. 64) entende o dispositivo como “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma o dito e o não dito são 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos”.  
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A “sociedade do discurso”, assim chamada por Foucault (1988) entra em ação 

com sua linguagem inibidora e cria os mecanismos de interdição de discursos sobre o 

sexo. Cria-se o lugar para ser dito, o sujeito que pode dizer, quando e com que 

autoridade. O uso de algumas palavras foi interditado. A regra era o silêncio 

absoluto entre “pais e filhos”, “educadores e alunos”, “patrões e serviçais” (Ibid.). O 

discurso passa a ser permitido para uns e proibido para outros. “Como se, para 

dominá-lo no plano real, tivesse sido necessário, primeiro, reduzi-lo ao nível da 

linguagem, controlar sua livre circulação, bani-lo das coisas ditas e extinguir as 

palavras que o tornam presente de maneira demasiado sensível” (Ibid., p. 24).   

O século XVII é conhecido como a “época da repressão” da sociedade 

burguesa. Este período foi marcado pelo exame minucioso em torno das práticas 

sexuais, a qual ocorria por meio das confissões nas igrejas. A vigilância acontecia não 

só entorno do ato sexual, mas também em torno dos pensamentos, desejos, 

imaginações etc. A prescrição era clara, “não cometer pecados”, o sexo afasta o 

homem de Deus. Todo o bom sujeito deveria seguir as regras do sexo, de acordo o 

mandamento da pastoral cristã (Ibid.).   

Já no século XVIII nasce uma incitação política e econômica - a técnica para 

falar do sexo. A população passa a ser vista como um problema político e econômico, 

sendo necessário lidar com alguns fatores, tais como controle da natalidade e da 

saúde de forma geral, seja doenças e medidas de prevenção, bem como alimentação e 

habitação. No centro desses problemas políticos e econômicos faz-se necessário 

analisar o sexo, ou seja, “a taxa de natalidade, a idade de casamento, os nascimentos 

legítimos e ilegítimos, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a maneira de 

torná-las fecundas ou estéreis, o efeito do celibato ou das interdições, as incidências 

das práticas contraceptivas” (Ibid, p. 32).  Foucault (1988) analisa qual seria de fato o 

objetivo de implantar essa vigilância em torno do sexo. Nesse sentido, ele questiona: 

seria “proporcionar uma sexualidade economicamente útil e politicamente 

conservadora?” (Ibid.). 

Nessa perspectiva, Foucault (1988) busca analisar a hipótese repressiva, a 

ciência da sexualidade e os fatos de interdição e exclusão. Em se tratando da primeira 
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análise, ele pontua a necessidade de abandonar o discurso da hipótese repressiva, 

pois no século XIX houve uma “explosão visível das sexualidades”. O autor buscou 

analisar o que não estava dito, isto é, o inverso do que era dito; e percebeu que não se 

tratava de uma repressão e sim de uma multiplicação de discursos em torno da 

sexualidade.  

Esses estudos de Foucault (1988) salientam as implantações perversas para 

qualquer sujeito que apresentasse desvio no comportamento tido como “padrão” da 

época. Da infância à velhice, exatamente todos estavam sob vigilância e sujeitos a 

penalidades. O poder era exercido dependendo do ambiente, seja na família, nas 

instituições educativas e religiosas, na medicina. Todas as instâncias permaneciam 

vigilantes.  

Com base na análise de Foucault (1988), o poder exercido vem agregado ao 

prazer, funcionando como uma apelação, “o poder ganha impulso pelo seu próprio 

exercício; o controle vigilante é recompensado por uma emoção que o reforça; a 

intensidade da confissão relança a curiosidade do questionário; o prazer descoberto 

reflui em direção ao poder que o cerca” (Ibid., p. 52). Este poder circulante perpassa 

os consultórios médicos, as escolas, as famílias, as igrejas, numa relação de prazer e 

poder.  

 
Prazer em exercer um poder que questiona, fiscaliza, espreita, espia, 
investiga, apalpa, revela; e por outro lado, prazer que se abrasa por ter que 
escapar a esse poder, fugir-lhe, enganá-lo ou travesti-lo. Poder que se deixa 
invadir pelo prazer que persegue e, diante dele, poder que se afirma no 
prazer de mostrar-se, de escandalizar-se ou de resistir. Captação e sedução; 
confronto e reforço recíprocos: pais e filhos, adulto e adolescente, médico e 
doente, e o psiquiatra com sua histérica e seus perversos, não cessaram de 
desempenhar esse papel desde o século XIX. Tais apelos, esquivas, incitações 
circulares não organizaram, em torno dos sexos e dos corpos, fronteiras a 
não serem ultrapassadas, e sim, as perpétuas espirais de poder e prazer 
(FOUCAULT, 1988, p. 52-53).  

 

Como pontua Foucault (1988), essa rede de prazeres-poderes articulados visa 

disciplinar os corpos, ou seja, controlar a masturbação infantil, a sodomia, sexo entre 

consanguíneos, o adultério, hábitos solitários, o fetiche, como também controlar, 

selecionar, organizar e redistribuir o discurso e sua materialização em torno da 

sexualidade. As condutas proibidas eram nomeadas, classificadas e hierarquizadas.  
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No que tange a análise de Foucault (1988) sobre a Scientia Sexualis (ciência da 

sexualidade), ele busca estudar o efeito do discurso como pretensão científica em 

vários espaços, com sua regularidade, tendo como foco o discurso do médico, do 

psiquiatra, do sociólogo, da jurisdição. É justamente os estudos da jurisdição que 

Foucault (1988) toma como ponto de partida e como material de análise para iniciar 

seus estudos sobre o controle dos corpos. Foucault (1988, p. 64-65) aponta que: 

 
O sexo, ao longo de todo o século XIX, parece inscrever-se em dois registros 
de saber distintos: uma biologia da reprodução desenvolvida continuamente 
segundo uma normatividade científica geral, e uma medicina do sexo 
obediente a regras de origens inteiramente diversas.  
 

Dessa forma, o ato sexual na modernidade passa a ser reduzido ao casal 

heterossexual, “e se possível legítimo”, tendo como meta a reprodução. Cria-se um 

jogo da verdade para falar do sexo. Jogo de perguntar e responder, de falar e de 

ouvir. No entanto, esse jogo é movido por discurso da verdade sobre as práticas 

sexuais, mas também da falsidade. (FOUCAULT, 1988). O autor exemplifica os 

procedimentos para produzir a verdade sobre o sexo - a confissão de ações e 

pensamentos sobre o sexo. O objetivo era obter o controle dos corpos, produzir o 

sentimento de culpa e o autocontrole, construindo assim, uma sociedade que 

controla as práticas sexuais e confessa-as. O ato de confessar difundia seus efeitos:  

 
Na justiça, na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações 
amorosas, nas esferas mais cotidianas e nos ritos mais solenes; confessam-se 
os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, confessam-se passados e 
sonhos, confessa-se a infância; confessam se as próprias doenças e misérias; 
emprega-se a maior exatidão para dizer o mais difícil de ser dito; confessa-se 
em público, em particular, aos pais, aos educadores, àqueles a quem se ama; 
fazem-se a si próprios, no prazer e na dor, confissões impossíveis, de confiar 
a outrem, com o que se produzem em livros. Confessa-se – ou se é forçado a 

confessar (FOUCAULT, 1988, p. 67-68).  
 

 Em síntese, o objetivo era provocar o exame de si, trazer a tona um jogo 

prazeroso de falar e de ouvir, jogo de poder e saber. Um poder que coage, censura, 

julga, impõe e prescreve. Foucault (1988) salienta que esse jogo está tão presente, 

incorporado em nós que não percebemos seus efeitos em nosso modo de viver, de 

agir, de sentir. Vivemos assujeitados ao poder disciplinar que emana de quem está na 
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ordem do discurso, de quem está “habilitado” a discursar, a questionar; seja a 

médica, a psiquiatra, a psicanalista, a professora, a mãe etc.  

 
A confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o 
sujeito do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação 
de poder, pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um 
parceiro, que não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer 
a confissão, impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, 
consolar, reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos 
obstáculos e as resistências que teve de suprimir para o poder manifestar –
se, enfim, um ritual onde a enunciação em si, independente de suas 
consequências externas, produz em quem articula modificações intrínsecas: 
inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe 
a salvação (FOUCAULT, 1988, p. 70-71).  
 

Esse jogo produz efeitos e provoca tensões em sua materialização, pois elege 

os discursos como verdadeiros sobre o sexo a partir dos espaços e dos sujeitos que 

estão na sua ordem, isto é, na ordem do discurso. Foi a partir dos séculos XVIII e XIX 

com o Protestantismo, a Contra-Reforma, a Pedagogia, a Medicina que as confissões 

e as penitências perdem força, seu caráter ritualístico. Surge o discurso da ciência que 

vem falar do corpo e da vida, abandonando o discurso do pecado e da salvação. No 

entanto, a confissão que antes era cobrada pela igreja, pelas pedagogas e pelas 

famílias desloca-se para outro espaço, como nos consultórios médicos, psiquiátricos, 

psicanalíticos; com todo um procedimento teórico-metodológico, ou seja, com 

procedimentos de confissão e da discursividade científica (Ibid.).  

Nesse sentido, fundamentado no conhecimento científico continua-se o 

controle dos corpos, não se trata mais de buscar aquilo que o sujeito queria esconder, 

mas aquilo que nem ele mesmo sabia que escondia (Ibid.). Em suma, “o século XIX 

tornou-se possível fazer funcionar os procedimentos de confissão na formação 

regular de um discurso científico, trazendo dela não mais uma prova, mas um sinal 

e, da sexualidade, algo a ser interpretado” (FOUCAULT, 1988, p. 76).  É importante 

destacar que: 

 
A sexualidade foi definida como sendo, “por natureza”, um domínio 
penetrável por processos patológicos, solicitando, portanto, intervenções 
terapêuticas ou de normalização; um campo de significações a decifrar; um 
lugar de processos ocultos por mecanismos específicos; um foco de relações 
causais infinitas, uma palavra obscura que é preciso, ao mesmo tempo, 
desencavar e escutar (FOUCAULT, 1988, p. 78). 
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A Psicologia, a Psiquiatria e a Psicanálise pautadas nos discursos científicos 

elegeram o normal e o patológico, deslocando-se do discurso de pecado, para o de 

regime. O ato sexual é analisado minuciosamente e elencado o que há de normal e de 

anormal nas práticas sexuais. Cria-se um manual de diagnóstico para identificar suas 

peripécias. O discurso circulante é que o sujeito precisa dizer a verdade, pois quanto 

mais cedo for diagnosticada a patologia, mais chance terá de curar-se (Ibid.). Cabe à 

medicina prescrever os procedimentos do ato sexual, seus cuidados para não 

adquirir doenças e para controlar a natalidade. 

Em se tratando das políticas de poder sobre o sexo, Foucault (1988) apresenta 

cinco análises, sendo “a relação negativa”, “a instância da regra”, “o ciclo de 

interdição”, “a lógica da censura” e a “unidade de dispositivo”. Na primeira, ele 

aponta que não há nada de positivo na relação poder e sexo, uma vez que os seus 

efeitos tomam a forma geral do limite e da lacuna. Na segunda, ele afirma que o 

poder estaria na ordem de produção das leis, reduzindo o sexo ao regime binário, 

designando o que é lícito e ilícito, permitido e proibido. Essa produção discursiva é 

materializada por meio da linguagem, sendo “jurídico discursivo”. Na terceira, 

enfatiza Foucault (1988) que o poder só faria funcionar a proibição, pois prescreve o 

que pode e o que não pode fazer; o que pode e que não pode dizer; fazendo do 

discurso um dispositivo de controle e opressão.  Na quarta análise, Foucault (1988) 

salienta que essa forma de interdição toma três formas, “afirmar o que não é 

permitido, impedir que se diga, negar que exista” (Ibid., p.94).  Aqui, a lei enuncia a 

“injunção de inexistência”, a “não-manifestação” e o “mutismo”. Na quinta e última 

análise, Foucault (1988) apresenta os dispositivos de controle de todas as instâncias 

sociais, todos os locais onde o poder circula e se materializa dependendo de cada 

espaço e do sujeito que é delegado o “controle”, tendo o mesmo objetivo: 

disciplinarizar os corpos seja da família ao Estado ou da infância à velhice.  

Foucault (1988) ao desatar a relação entre poder e sexo, afirma que é preciso 

lançar outras possibilidades de pensar o poder, como por exemplo, “pensar o sexo 

sem a lei e o poder sem o rei” (FOUCAULT, 1988, p.87). O poder é exercido a partir 

de inúmeros pontos e relações “desiguais e móveis”, onde ele existe, também existirá 
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resistência (Ibid.). Em se tratando da sexualidade, o autor analisou que as relações de 

poder existentes no campo científico não eram desinteressadas e neutras, mas que 

estavam estritamente ligadas a economia e a ideologia. Ele buscou analisar, como o 

poder é distribuído e como o saber é apropriado.        

Segundo Louro (2008) mesmo depois da sexualidade ter se tornado objeto de 

estudos de diferentes categorias, como cientistas, religiosos, psiquiatras, 

psicanalistas, ela ainda continua sendo alvo de vigilância e de controle, designando 

quem está apto para falar da sexualidade, para defini-la nos “padrões de pureza”, 

delimitando o que é ou não permitido. Enfim, decidir o que pode as crianças, os 

adolescentes, os idosos, os jovens, casados ou não casados saber/fazer no campo da 

sexualidade.  
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CAPÍTULO II 

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: ENCONTROS E 
DESENCONTROS NO CAMINHAR INVESTIGATIVO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o meu percurso teórico-

metodológico (objetivos, campo, instrumentos de produção de discursos7 e os 

sujeitos de pesquisa), bem como, os olhares utilizados para produzir e analisar os 

discursos. Destaco o emprego de dois livros de Foucault (2012a; 2012b) para elaborar 

a metodologia de produção de discursos: A arqueologia do saber e A ordem do discurso. 

No decorrer deste capítulo, também, destaco a contribuição dos estudos pós-

estruturalistas para o campo do estudo do gênero e da sexualidade. Nesta pesquisa, 

assumo o risco de quem ousa experimentar uma ferramenta nova no campo da 

educação. 

 

 

2.1 Objetivos e abordagem de pesquisa 

 

 

Esta pesquisa tem objetivo geral, analisar e compreender os discursos 

mobilizados sobre o corpo, o gênero e a sexualidade no Curso de Pedagogia da UESB 

(Campus de Itapetinga-BA). E como objetivo específico, analisar os discursos no que 

tange às temáticas de corpo, gênero e sexualidade do Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC - dos componentes curriculares e de três professoras formadoras responsáveis 

pela elaboração do PPC e da professora responsável pela disciplina Educação, Gênero e 

Sexualidade. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, pautada 

num estudo analítico-descritivo.  

                                                           
7
 Nesta pesquisa a utilização da expressão “produção de discurso” substitui o termo tradicional “coleta de 

dados”. 
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Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha 
adequada de método e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise 
de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de 
suas pesquisas como parte do processo de produção do conhecimento; e na 
variedade de abordagem e métodos (FLICK, 2009, p. 23). 

 

Utilizei esta abordagem tendo como suporte teórico Flick (2009), Denzin e 

Lincoln (2006) e Gamson (2006) por perceber que estes são estudiosos do campo da 

pesquisa qualitativa com ênfase nos Estudos Culturais, no pós-estruturalismo e na 

teoria Queer.  

O pós-estruturalismo foi um movimento da filosofia de raízes históricas e 

profundas que teve início na década de 1960. Este movimento é resumido por 

pensadores como Derrida, Deleuze, Lyotard, Foucault e Kristeva (WILLIAMS, 2012). 

O pós-estruturalismo resiste e trabalha contra verdades e oposições estabelecidas, ou 

seja, é uma prática aberta ao novo, oposto a qualquer certeza absoluta. Como afirma 

Williams (2012, p. 31) “Para o pós-estruturalismo a verdade se torna uma questão de 

perspectiva ao invés de uma ordem absoluta”. “O pós-estruturalismo não rejeita 

simplesmente as coisas. Ele trabalha nela para desfazer seus postulados exclusivistas 

de verdade e pureza[...]” (Ibid., p. 23).  

Williams (2012) apresenta o pós-estruturalismo como político à medida que 

visa mudar situações e desenvolvê-las sem normas, valores e verdades fixas. Ele 

interfere no nosso modo de pensar, de ver o mundo, o nosso corpo, a sexualidade, o 

gênero e as relações entre as pessoas. Ele é contrário a todas as formas de 

essencialismo, determinismo e naturalismo. O poder passa a ser visto também como 

algo positivo, na medida em que é visto não como um poder sobre o outro, mas 

“como um poder de modificar a si mesmo e situações mais amplas a partir de 

dentro” (Ibid., p. 38). Como diria Foucault (2012c), o poder é uma rede de 

determinações históricas da qual podemos escapar, mas que temos de lutar.  

Assim como o pós-estruturalismo, os estudos culturais e queer vêm 

contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas no campo do gênero e da 

sexualidade, problematizando vários discursos que estavam imersos na sociedade e 

iniciando um processo de desconstrução de um eu definido, de uma identidade fixa 
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de gênero e sexual (GAMSON, 2006). “Esses estudos concentraram sua atenção sobre 

as questões interpretativas que se adaptaram especialmente à pesquisa qualitativa” 

(Ibid., p. 246-247).  

Denzin e Lincoln (2006) identificaram cinco momentos importantes nas 

pesquisas qualitativas, cujo um deles foi os estudos sobre a sexualidade. 

Parafraseando Gamson (2006), em vários períodos da história estes estudos 

ganharam focos diferentes, desde história oral, relatos de experiências, narrativas 

causais. No entanto, o pesquisador ocupava posição distinta nessas pesquisas. No 

período de 1950 a 1970, o pesquisador perde a “voz privilegiada nas interpretações 

que foram escritas”. De 1970 a 1986 os pesquisadores passaram por um período em 

que acreditaram que a partir de uma abordagem qualitativa, eles poderiam “captar a 

realidade vivida” (Ibid., p. 246-247).   

De acordo Gamson (2006, p. 346) “o impulso qualitativo provém 

principalmente do contexto político que se formou a pesquisa das sexualidades”. 

Sendo a pesquisa qualitativa subjetiva, uma vez que nela há uma pesquisadora com 

trajetória de vida, com formação pessoal e profissional. Neste sentido, “os meus 

passos/caminhos” percorridos para análise de dados nesta dissertação fazem parte 

da minha trajetória de formação. Busco aqui pensar às questões de Corpo, Gênero e 

Sexualidade numa perspectiva pós-estruturalista, descontínua, construindo assim, 

uma genealogia8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A Genealogia na perspectiva Foucaultiana consiste na análise das formas de exercício do poder.  No livro a 
Ordem do discurso, Foucault (2012b, p.61-62) aponta que “a genealogia estuda a formação, ao mesmo 
tempo, dispersa, descontinua e regular” dos discursos, ou seja, o estudo genealógico se concentra na formação 
dos discursos. O livro História da sexualidade I: a vontade de saber é um exemplo de um estudo genealógico 
realizado por Foucault.  
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2.2 O campo, os sujeitos e os instrumentos de pesquisa 

 

 

2.2.1 Campo 

 

A pesquisa foi realizada no campus da Universidade Estadual do Suodeste da 

Bahia - UESB do município de Itapetinga-BA, local que recebi a formação inicial e 

continuada. 

A UESB foi criada em 1980 na região sudoeste da Bahia, é uma instituição de 

caráter multicampi, tendo a sede administrativa localizada no município de Vitória da 

Conquista-BA. Integram a UESB, os campi de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga.  

 O principal objetivo da UESB é “produzir, sistematizar e socializar 

conhecimentos para a formação de profissionais e cidadãos, visando à promoção do 

desenvolvimento e a melhoria da qualidade da vida” (UESB, 2011, p. 9). A instituição 

busca desenvolver estudos, pesquisa, extensão e prestação de serviços nas áreas de 

Ciências da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias, 

Ciências Biológicas e Ciências da Saúde (UESB, 2011). 

 O curso de Pedagogia é oferecido nos três campi, sendo todos criados no ano 

de 1998. Esta pesquisa teve como unidade de análise o campus de Itapetinga-BA.  

Segundo o censo do IBGE de 2012, o município ocupa uma área de 1.628 km2, possui, 

aproximadamente, 68.273 habitantes, além da sede administrativa, conta com dois 

distritos - Bandeira do Colônia e Palmares.9 A economia é baseada na pecuária, conta 

com um indústria calçadista e um Frigorífico que revende a carne para outros 

mercados consumidores; conta também com indústrias de menor porte, fomentando 

o comércio local e ajudando no desenvolvimento do município. 

Atualmente, o curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA) oferece 60 

vagas por ano, sendo 30 no matutino e 30 no noturno.  

                                                           
9 Dados retirados do site: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=291640 
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 A primeira turma de Pedagogia concluiu em 2001, no entanto, neste período o 

curso ainda não era reconhecido, apenas no mês de abril de 2002 que foram 

encaminhados os documentos para o reconhecimento. Porém, de acordo o PPC, este 

processo durou 03 (três) anos o que provocou grande insatisfação tanto para as 

docentes, quanto para as discentes que terminavam o curso e não recebiam o 

diploma reconhecido, inviabilizando a participação em concursos públicos e 

mudança de nível para os que já atuavam na educação pública. De acordo o PPC, 

estes problemas geraram a mobilização de ações em torno do reconhecimento do 

curso. Somente em outubro de 2004 que ele atendeu as exigências para seu 

reconhecimento (UESB, 2011). 

Durante este período de tramitação para o reconhecimento do curso que foi de 

2002 a 2005, o colegiado organizou uma Comissão para elaborar uma reforma 

curricular com a participação de docentes e discentes (UESB, 2011). Foram realizados 

seis encontros com as turmas egressas e com as alunas em curso, sendo aprovada a 

Habilitação em Gestão na Educação, autorizada pela Resolução CONSEPE nº 

095/2004. As turmas de 2005 passaram a ter uma carga horária de trezentas horas, 

contemplando a Habilitação em Gestão na Educação (UESB, 2011).   

O reconhecimento do curso de Pedagogia, campus Itapetinga, só ocorreu em 07 

de Junho de 2005, com o Parecer CEE 142/2005 do Conselho Estadual de Educação, 

sendo que o Decreto do Poder Executivo nº 9.488 foi publicado em 13 de julho de 

2005, após atender as exigências estabelecidas. 

Em 2005, as Diretrizes Nacionais do curso de Pedagogia no Brasil estava sendo 

revisado por algumas entidades, dentre as quais: a Associação Nacional de Pós-

Graduação em Educação (ANPED), Associação Nacional pela Formação do 

Profissional da Educação (ANFOPE), Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (ANPAE) e o Fórum Nacional de Diretores de 

Faculdades de Educação (FORUMDIR). Neste período participaram da elaboração 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Licenciatura em Pedagogia 

traçando a identidade do curso e o perfil da Pedagoga. 
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Com a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de Pedagogia 

é reconfigurado. Em 15 de maio de 2006 o curso é instituído como licenciatura plena, 

a partir da Resolução CNE/CP nº 01. De acordo com o Projeto Pedagógico, o curso 

de Pedagogia da UESB (campus de Itapetinga) só foi reestruturado para atender as 

Diretrizes Curriculares Nacionais no ano de 2011, pois nos anos de 2006 e 2007 

muitas docentes do curso estavam cursando pós-graduação stricto sensu, 

inviabilizando a produtividade e andamento de alguns trabalhos da comissão. 

Mesmo diante das limitações a comissão conseguiu avançar no processo de 

sistematização de uma Proposta Pedagógica no ano de 2008. Segundo o PPC a 

reestruturação do curso é “resultado de amplos debates, estudos, reflexões e sínteses 

construídas em seminários e reuniões no qual participaram a Comissão de Reforma 

Curricular, docentes e discentes do Colegiado de curso” (UESB, 2011, p. 77).  

O currículo do curso está estruturado a partir da Resolução CNE/CP Nº 

01/2006, visando ofertar atividades de pesquisa e extensão, articulando teoria e 

prática. Para isso, essas atividades são desenvolvidas no decorrer do curso, por 

intermédio dos conteúdos abordados nas diversas disciplinas.  

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi elaborado nos princípios da 

“inter/transdisciplinaridade e interculturalidade, confrontando as diversas 

tendências contemporâneas em movimento nacional para a reformulação do referido 

curso e das demais licenciaturas” (Ibid.). 

O PPC aponta o perfil da profissional a ser formada, a concepção curricular, a 

metodologias de ensino, conhecimentos e saberes da profissão docente. De acordo o 

PPC, as ações desenvolvidas contam com a participação do corpo docente e discente, 

gestores e funcionários técnico-administrativos da instituição. “Atenta-se, em 

especial, para a estrutura curricular, relação teoria e prática, estágios, atividades 

complementares, monitorias, nivelamentos, participação dos estudantes em ensino, 

pesquisa e extensão” (Ibid., p. 65). 

O curso tem duração de 4 anos - podendo ser concluído em (3,5) três anos e 

meio, sendo permitido o discente o tempo de (8) oito anos para a integralização do 

curso (UESB, 2011).  
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O curso possui 48 disciplinas obrigatórias e 18 optativas. As disciplinas estão 

distribuídas da seguinte forma: 

Quadro 1- Distribuição das disciplinas 

Núcleo de Estudos Básico 

Formação Básica instrumental 960h 

Núcleo de Aprofundamento e Diversificação 

Formação Profissional  1500h 

Formação Profissional Aplicada 435h 

Optativas 180h 

Eixo Temático Interdisciplinar 

Eixo temático 120h 

Atividades Acadêmicas Cientificas e Culturais 

Atividades Acadêmicas Cientificas e Culturais - 
Acs 

200h 

TOTAL 3.395h 

 

O Núcleo de Estudos Básicos objetiva contemplar os fundamentos teórico-

metodológicos necessários à formação da pedagoga, tais como o conhecimento da 

sociedade, da cultura, do homem, da escola, da sala de aula, da gestão educacional, 

do ensino-aprendizagem, da produção e apropriação de conhecimento. Já o Núcleo de 

Aprofundamento tem como objetivo contemplar as situações específicas de cada 

região, caracterizando o desenvolvimento de potencialidades e o enriquecimento 

teórico-prático do processo formativo.  

O objetivo desses núcleos é organizar as disciplinas para proporcionar aos 

sujeitos um contato com a comunidade, visando seu conhecimento; além de cumprir 

a função social do curso, no caso, viabilizar atendimentos e serviços para a 

comunidade mediante a participação dos sujeitos que se encontram no processo de 

formação inicial. 
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2.2.2  Os sujeitos 

 

 

 Participaram desta pesquisa, quatro docentes do curso de Pedagogia que 

fizeram parte da comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico. A 

escolha das participantes se deu mediante ao relato da ex-coordenadora do 

Colegiado que atuou no período final da elaboração da proposta do PPC. Ela narrou 

o envolvimento das docentes no processo de construção da proposta de 

reestruturação.  

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, por 

meio da Plataforma Brasil, sendo aprovada com o parecer 274.163. Os sujeitos que 

participaram da pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - apêndice A.  

Com base em uma metodologia pautada em um estudo analítico-descritivo, a 

pesquisa foi constituída de: i) análise do discurso do Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia da UESB (campus de Itapetinga/BA), incluindo a matriz curricular, os 

planos de curso das disciplinas, a ementa de programas e disciplinas no que tange às 

questões de Corpo, Gênero e Sexualidade; ii) análise do discurso dos docentes 

responsáveis pela construção do PPC; iii) análise do discurso da docente responsável 

pela disciplina Educação, Gênero e Sexualidade. 

O PPC aponta seis nomes de docentes que participaram da comissão, das seis 

foram escolhidas três. Além dessas, foi escolhida para participar da pesquisa a 

docente responsável pela disciplina Educação, gênero e sexualidade, por entender, que 

de todas as disciplinas que o curso oferece, essa é a que legitima o espaço para 

discussão das questões de corpo, gênero e sexualidade.  

Os nomes fictícios foram escolhidos pelas entrevistadas. Abaixo segue quadro 

informando os dados, constando de: nome fictício, idade, formação acadêmica, 

atuação profissional, disciplinas de atuação, duração e local da entrevista. 
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Quadro 2 - Dados das Entrevistadas 

Nome fictício Sofia João Evaristo João Levi Tarsila 

Idade 42 anos 40 anos 37 anos 37 anos 

Graduação/ 
Universidade 

Pedagogia 

UESC 

Pedagogia 

UESC 

Pedagogia 

UESC 

Pedagogia 

UESC 

Ano de conclusão  1998 2000 1997 1998 

Especialização/U
niversidade 

Educação Infantil 
UESC 

Educação Infantil 

UESC 

Educação Infantil 

UESC 

Educação 
Especial - UESC 

Mestrado 
/Universidade 

Educação 

UFBA 

Educação 

UFBA 

Educação 

UFU 

Educação  

UEM 

Doutorado/ 
Universidade 

Educação- em 
andamento – 

UFSCAR 

 

x 

Educação- em 
andamento - 

UFSCAR 

Memória, 
Educação e 

Sociedade-  em 
Andamento- 

UESB 

Carga de 
trabalho 

40h  

Dedicação 
exclusiva 

40h  

Dedicação 
exclusiva 

40h  

Dedicação 
exclusiva 

40h  

Dedicação 
exclusiva 

Tempo de 
atuação no curso 

de Pedagogia 

10 anos 11 anos 12 anos 12 anos 

Disciplina que 
atua 

Fundamentos da 
Educação Infantil;  

Estágio na 
Educação Infantil 

 

Estágio na 
Educação Infantil; 

Fundamentos da 
Educação; 

Gestão e Relações 
humanas 

Prática da 
Pesquisa 

Educacional- 

Orientação à 
Monografia 

Educação, 
Gênero e 

Sexualidade; 

Educação 
Especial e 
Inclusiva 

 

Local da 
entrevista 

Residência da 
professora 

Residência do 
professor 

Ludoteca - UESB Biblioteca da 
UESB 

Duração da 
entrevista 

52 minutos 71minutos 53 minutos 62 minutos 

 

 

2.2.3 Os instrumentos 

 

Como instrumento de produção de discurso foi utilizado à entrevista 

semiestruturada e a análise documental. O termo produção de discursos é utilizado 
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nesta pesquisa, por entender que os discursos não estão postos, apenas para serem 

coletados. Analiso os discursos como produções.  

Em se tratando da entrevista, Silveira (2007, p. 118) nos aponta que é preciso: 

 
Olhar as entrevistas como eventos discursivos complexos, forjados não só 
pela a dupla entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens, 
representações, expectativas que circularam - de parte a parte - no momento 
e situação de realização das mesmas e, posteriormente, de sua escuta e 
análise. 
  
 

Entendo a entrevista como uma produção discursiva, e não como um local de 

materialização de “verdades”, mas de materialização de subjetividades. Nesse 

sentido, a relação entre entrevistadora e entrevistada se configura num jogo de 

saber/poder, de falar/ouvir, de perguntar/responder, isto é, numa relação de fazer 

falar sobre si e sobre suas práticas. Nesse jogo discursivo é analisado o dito e o não-

dito.  

Para arrematar tais reflexões, Silveira (2007) nos provoca a pensar nas 

entrevistas como jogos de linguagem, reciprocidade, intimidade, poder e redes de 

representações. Em se tratando do poder, Foucault (1988) nos propõe a pensá-lo 

circulante, não centrado e não fixo. Nessa perspectiva, Silveira (2007) aponta que 

nesse jogo da entrevista, a entrevistadora tem o direito, isto é, o poder de perguntar, 

enquanto a entrevistada tem o dever de responder, ou seja, o direito de ser ouvida. 

Contudo, a entrevistada poderá ou não responder, usando de estratégias para 

materializar a sua subjetividade. A autora afirma que é nesse terreno movediço entre 

o esperado e o inesperado que acontece as entrevistas.  

Já na análise documental - Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

UESB (Campus-Itapetinga-BA) - busquei extrair dos textos os enunciados dos 

discursos sobre Corpo, Gênero e Sexualidade presentes ou/e ausentes. O olhar foi 

direcionado para a análise da função de existência dos enunciados, seu campo de 

formação discursiva e as condições de sua materialidade.  

Em se tratando de análise de discurso de documento, o texto é visto como 

histórico, não apenas como um documento, mas como um discurso sócio-histórico. É 
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justamente pelo seu contexto de materialidade histórica da linguagem que busco 

compreender como o PPC foi construído, produzido e para qual objetivo (ORLANDI, 

2005). 

 

 

2.3 Método de análise dos discursos  

 

 

Para utilizar o método de Análise do Discurso (AD) na linha francesa, utilizei 

como aporte teórico Michel Foucault, pela familiaridade do teórico em utilizar a 

categoria de sexualidade em interface com a categoria de discurso, podendo dessa 

forma, contribuir para AD também sobre às questões de Corpo e Gênero.  

A análise de discurso é inspirada no pensamento de Foucault (2012), 

sobretudo, nos livros A Ordem do Discurso e A Arqueologia do Saber. Não foi tarefa 

fácil, foi um trabalho árduo analisar o discurso, deixando-o aparecer na 

complexidade que lhe é peculiar. 

A tarefa mais difícil foi me desprender das lentes tradicionais de análise dos 

discursos, sendo preciso recusar as explicações unívocas, as fáceis interpretações dos 

discursos, a busca do sentido oculto das coisas e não olhar os discursos apenas como 

um conjunto de signos. Nesse sentido, resolvi assumir o risco de me desencontrar nas 

leituras, já que a faço de forma pessoal.  

Assim, de posse do PPC e das entrevistas das professoras formadoras elaborei 

alguns dispositivos tendo como objetivo construir um método de análise. Primeiro, 

foi necessário apropriar de alguns conceitos foucaultianos, tais como: discurso, 

enunciado, práticas discursivas e não-discursivas, formação discursiva, 

materialidade do discurso, poder e verdade.   

Para analisar o PPC adotei alguns critérios. Inicialmente, elaborei um grande 

quadro com os discursos que transitavam em diferentes formações discursivas sobre 

corpo, gênero, sexualidade, formação de professoras e currículo. Os critérios 

adotados para realizar o recorte dos discursos do documento submeteram-se à 
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seguinte pergunta: por que escolhi determinados discursos para comporem meu 

corpus de análise? 

É válido ressaltar que a análise de discurso do documento e a construção das 

unidades de análise das entrevistas, surgiram após o exame de qualificação da 

dissertação. Foram necessários alguns estudos, pois novos questionamentos teóricos 

e metodológicos foram surgindo ao longo das análises. Imbuída das inquietações, 

retomei as leituras foucaultianas, especificamente dos livros A Arqueologia do saber e 

A ordem do discurso.   

Assim sendo, de posse das leituras, elaborei algumas questões norteadoras 

para analisar o PPC e as entrevistas, como: Quem fala? De onde fala? Ou seja, de qual 

lugar o discurso foi produzido? Por que apresenta determinando discurso e não 

outro em seu lugar? Que lugar o sujeito ocupa quando discursa? Como operam os 

seus enunciados? Que efeitos de verdade produzem seus enunciados? Quais 

discursos são regulados ao serem enunciados em determinado campo discursivo? 

Na leitura prévia das entrevistas, percebi que, além de informações concretas 

como a formação acadêmica das professoras entrevistadas, também objetivei captar 

como essa formação estava entrelaçada com seus discursos e suas práticas no que 

tange às questões de corpo, gênero e sexualidade. Frente a essas considerações, passo 

a definir os critérios que utilizei para elaborar as unidades de análise.  

A primeira unidade foi intitulada como: Sujeito, formação e discurso. Nela 

utilizei como corpus os discursos que falavam da formação das professoras e de sua 

prática pedagógica. A segunda, nomeada por Os ditos sobre sexualidade e gênero, foi 

composta pelos discursos das professoras sobre as temáticas de corpo, gênero e 

sexualidade, bem como de suas dúvidas, medos e certezas. A terceira, titulada A 

“putaria” como metáfora do não dito, foi constituída pelos discursos cambiantes da 

prática pedagógica no que tange a interdição de algumas discussões no curso de 

Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA). Nessa unidade, foi analisada as 

formações discursivas, que determinam o que pode ser dito dentro de um certo 

campo de saber. A quarta e quinta unidades, Em busca de um vocabulário para falar do 

“outro” (sapatona, namorador, travesti, transexual, transgênero, gay) e O exercício de si e o 
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olhar sobre o “outro”- homossexual, criança, mãe, mulher, aluna e professora, foram 

formadas pelos discursos utilizados para falar do “outro”. Sendo considerado o 

“outro”, o que foge a “norma”, o que reage, responde, contesta e o que limita a 

prática pedagógica. A sexta e última unidade de análise, designada Sobre o regime de 

“verdade” e o discurso universitário, foi composta pelos discursos que apresentam a 

universidade como lugar de produção de “verdades” e sujeitos.  

Nesse contexto, a utilização dos conceitos foucaultianos discutidos abaixo, 

foram essenciais para analisar a produção e a transformação dos discursos, tanto do 

PPC, quanto das entrevistadas.  

 

 

2.3.1 Discurso, Enunciado, Práticas Discursivas e Práticas não-discursivas, 

Formação Discursiva, materialidade do Discurso 

 

 

Foucault no livro A Arqueologia do Saber, nos chama a atenção para o que não 

poderíamos compreender como discurso:  

 
“[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 
contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento 
entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de 
exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se 
desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e 
destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. (...) não 
mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes 
que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que 
formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos 
são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da 
fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever” 
(FOUCAULT, 2012a, p. 59-60).  

 

Foucault (2012b) define o discurso como um conjunto de enunciados que se 

apoiam na mesma formação discursiva, sendo necessário observar atentamente as 

palavras, não como um conjunto de signos, mas observando suas peculiaridades, seu 

campo de formação. O autor define formação discursiva como:  
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No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 
regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva (FOUCAULT, 2012a, p. 47). 

 

Assim o enunciado não se encontra solto, ele se encontra no discurso, sendo 

necessário analisá-lo no seu campo de formação discursiva.  Para Foucault (2012b), 

há um trabalho para ser realizado antes de tudo, primeiro é preciso: 

 
[...] libertar-se de um jogo de noções que diversificam cada uma à sua 
maneira, o tema da continuidade. Elas, sem dúvida, não têm uma estrutura 
conceitual bastante rigorosa; mas sua função é precisa. Assim, é a noção de 
tradição: ela visa dar uma importância temporal, singular a um conjunto de 
fenômenos, ao mesmo tempo sucessivos e idênticos (ou, pelo menos 
análogos); permite repensar a dispersão da história na forma desse conjunto; 
autoriza reduzir a diferença característica de qualquer começo, para 
retroceder, sem interrupção, na atribuição indefinida da origem; graças a ela, 
as novidades podem ser isoladas sobre um fundo de permanência, e seu 
mérito transferido para a originalidade, o gênio, a decisão própria dos 
indivíduos (Ibid., p. 25). 

 

Além de libertar-se das noções do tema da continuidade, também se faz 

necessário libertar-se da noção de influência, renunciar temas que estão ligados um 

ao outro, mas que se opõem, bem como não analisar o discurso não dito, pois 

segundo Foucault (2012b) esse não dito poderia ser um vazio minando, do interior. 

Assim sendo, é preciso descobrir-se em cada começo, um princípio de coerência e o 

esboço de uma unidade futura, é preciso inquietar com os recortes, com os 

agrupamentos, como por exemplo: “a distinção dos grandes tipos de discursos, ou a 

das formas ou dos gêneros que opõem, umas às outras, ciência, literatura, filosofia, 

religião, história, ficção, etc [...]” (Ibid., p. 27).  

Não se trata de recusar definitivamente as formas prévias de continuidade, 

mas é preciso “mantê-las em suspenso”, pois elas não se justificam por si mesmas, 

“elas são efeito de uma construção cujas regras devem ser conhecidas e cujas 

justificativas devem ser controladas”; lembrando que nenhuma forma de análise é 

legítima (FOUCAULT, 2012b, p. 31).  
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 A partir da suspensão de formas de continuidade está liberada a análise do 

conjunto de todos enunciados falados ou escritos. Para analisá-las, Foucault enumera 

alguns questionamentos: “Que regras um enunciado foi construído e, 

consequentemente, segundo que regras outros enunciados semelhantes poderiam ser 

construídos?” Já no campo de acontecimento discursivo, Foucault coloca outra 

questão: “Como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?” 

(FOUCAULT, 2012b, p. 33).    

Nesse sentido, Foucault (2012a, p. 122) conceitua discurso como “um conjunto 

de enunciados que se apoiam em um mesmo sistema de formação”, e entende que 

“um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem 

esgotar inteiramente” (Ibid., p.34).  

Foucault (2012a, p. 97) faz uma relação entre enunciado e proposição: 

 
Não acredito que a condição necessária e suficiente para que haja enunciado 
seja a presença de uma estrutura proposicional definida, e que se possa falar 
de enunciado todas as vezes em que houver proposição e apenas neste caso. 
Pode-se, na verdade, ter dois enunciados perfeitamente distintos que se 
referem a grupamentos discursivos bem diferentes, onde não se encontra 
mais que uma proposição, suscetível de um único e mesmo valor, 
obedecendo a um único e mesmo conjunto de leis de construção e admitindo 
as mesmas possibilidades de utilização. “Ninguém ouviu” e “é verdade que 
ninguém ouviu” são indiscerníveis do ponto de vista lógico e não podem ser 
consideradas como duas proposições diferentes. Ora, enquanto enunciados, 
estas duas formulações não são equivalentes nem intercambiáveis. Não se 
podem encontrar em um mesmo lugar no plano do discurso, nem pertencer 
exatamente ao mesmo grupo de enunciados. Se encontramos a fórmula 
“Ninguém ouviu” na primeira linha de um romance, sabe-se, até segunda 
ordem, que se trata de uma constatação feita seja pelo autor, seja por um 
personagem (em voz alta ou sob a forma de um monólogo interior); se 
encontramos a segunda formulação “É verdade que ninguém ouviu”, só 
podemos estar em um jogo de enunciados que constitui um monólogo 
interior, uma discussão muda, uma contestação consigo mesmo, ou um 
fragmento de diálogo, um conjunto de questões e de respostas. Nos dois 
casos, trata-se da mesma estrutura proposicional, mas de caracteres 
enunciativos bastantes distintos (FOUCAULT, 2010b, p. 91). 

 

Na análise tradicional do discurso busca-se interpretar o que o sujeito quis 

dizer, o que entra em ação quando ele se expressa, busca-se analisar o inconsciente 

do sujeito, a relação entre linguagem/pensamento/mundo “trata-se de reconstituir 

um outro discurso, de descobrir a palavra muda, murmurante, inesgotável [...]” 

(FOUCAULT, 2012a, p. 34). 
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Já AD na perspectiva foucaultiana propõe:  

 
[...] compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; 
de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma 
mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que 
pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação excluem 
(Ibid., p. 33). 

 

Diante do exposto, Foucault nos remete a analisar o enunciado a partir de 

unidades de dispersão, ou seja, analisar como enunciados aparecem e como se 

distribuem no interior de um certo conjunto. Para isso é necessário descrevê-lo, 

separá-lo, medi-lo, analisando as distâncias que reinam entre eles, ou seja, analisá-lo 

de forma descontínua no seu campo de formação. Foi com essa visão que Foucault 

analisou os discursos referentes à loucura, à sexualidade, à disciplinarização dos 

corpos, entre outros. Ele buscou “individualizar e caracterizar” os conjuntos de 

“enunciados dispersos e heterogêneos” referentes a esses dispositivos de análise; 

procurou analisar as suas unidades de formação, a descontinuidade dos discursos, a 

forma que se supõem e se excluem. Em suma, analisou o discurso em seu jogo de 

aparecimento e dispersão e formulou “a lei de repartição discursiva” (FOUCAULT, 

1988, 2012a, 2012b, 2012c).  

Para analisar a formação de um objeto de discurso faz-se necessário observá-lo 

em seu campo de condição histórica (para dizer uma coisa dele ou várias pessoas 

dizerem coisas diferentes); as relações estabelecidas entre os campos de formação, 

sua heterogeneidade, ou seja, “ser colocado em um campo de exterioridade” que se 

desenvolve em uma rede de lugares distintos (FOUCAULT, 2012a, p. 55).  Segundo 

Foucault (2012a), essas relações não são internas ao discurso “não ligam entre si os 

conceitos ou as palavras; não estabelecem entre as frases ou as proposições uma 

arquitetura dedutiva ou retórica”, são “relações exterior ao discurso”. Com isso, ele 

não sugere uma interpretação do discurso, mas uma análise de sua formação (Ibid., 

p. 56). 

No livro A ordem do discurso, Foucault produz um diálogo entre o desejo e a 

instituição, em que o desejo ocupa posição de indivíduo produzido pela sociedade. O 

desejo fala para a instituição que, muitas vezes, sente um desejo de não começar a 
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entrar na “ordem do discurso”, na “ordem arriscada”, uma vez que para entrar nessa 

ordem é necessário considerar o discurso no seu exterior e na sua singularidade. No 

entanto, a instituição (sociedade) responde que não há o que temer, pois o começo é 

solene e ritualizado, estando na ordem das leis e existindo um lugar de honra dado a 

esse discurso.  Foucault nos chama a atenção para que esse desejo e essa instituição 

não sejam “duas réplicas opostas a uma mesma inquietação”.  

Primeiro, há inquietação porque o discurso é uma “materialidade de coisa 

pronunciada e escrita”. Segundo, há inquietação porque existem poderes e perigos 

nos discursos e dessas inquietações podem advir lutas, vitórias, sofrimentos, 

servidões e subordinações. 

Segundo Foucault (2012b), em toda sociedade a produção do discurso é 

“controlada, selecionada, organizada e redistribuída” em procedimentos que têm 

como objetivo “conjurar seus poderes, perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade” (p. 9). De acordo Foucault (Ibid.), esses 

procedimentos são de exclusão e de interdição.  

 Quando se trata de exclusão, Foucault apresenta três grandes sistemas que 

atingem o discurso, são eles: a palavra proibida, a segregação da loucura e a vontade 

de verdade. Esse último é o que ele mais aprofunda no livro A ordem do discurso.  

 Foucault (2012b) considera arriscado dizer que o sistema de exclusão pode ser 

avaliado a partir da oposição do verdadeiro e do falso. Foi dado na sociedade um 

lugar aos discursos, sendo-os considerados verdadeiros ou falsos. O saber, por 

exemplo, provoca a vontade de verdade, isso ganhou força na sociedade à medida 

que o discurso verdadeiro, como diz Foucault “no sentido forte e valorizado do 

termo”, foi se configurando como legítimo e ganhando respeito e temor. Não era 

qualquer pessoa que podia pronunciar esse discurso verdadeiro, era alguém de 

direito, com ritual requerido, por meio dele falava a justiça, pronunciava a profecia 

do futuro, isso “provocava adesão de homens e se tramava assim com o destino” 

(FOUCAULT, 2012b, p. 14). 

No entanto, essa forma de produção discursiva é deslocada um século mais 

tarde. “Chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e 
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justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para seu sentido, sua forma, seu 

objeto, sua relação a sua referência” (FOUCAULT, 2012b, p. 15). O discurso 

verdadeiro perde seu lugar de precioso e desejável. Assim, perde a ligação com o 

exercício do poder. Essa ruptura acontece entre Hesíodo e Platão (Ibid.). Segundo 

Foucault (2012b) esse marco histórico provocou “a vontade de saber”, porém não 

acabou a vontade de verdade. “Assim, uma cumplicidade primeira com o mundo 

fundaria para nós a possibilidade de falar dele, nele; de designá-lo e nomeá-lo, de 

julgá-lo e de conhecê-lo, finalmente, sob a forma de verdade. Se o discurso existe, o 

que pode ser, então, em sua legitimidade, senão uma discreta leitura?” (FOUCAULT, 

2012b, p. 45). 

No século XIX há uma vontade de verdade, as grandes mutações científicas, as 

grandes descobertas da ciência talvez passaram a ser responsáveis por esse 

deslocamento de vontades. Para isso são utilizadas técnicas, materiais, instrumentos 

do conhecimento para fazer funcionar um sistema, que seria mais um sistema de 

exclusão. Agora com o apoio de instituições (escolas) tendo como suporte os 

instrumentos “adequados” (livros, laboratórios). Esse sistema de exclusão determina 

o “modo como o saber deve ser aplicado em uma sociedade, como é valorizado, 

distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 2012b, p. 17).  

Ora, se as instituições têm o papel de participar ativamente na construção do 

conhecimento, na construção de sujeitos, na eleição do que é adequado ou não saber 

e nas escolhas dos métodos, me questiono: Quais discursos emergem de tais 

instituições? Que formas de poder/saber constituem suas construções discursivas? 

Que efeitos provocam na sociedade que a produziu?  

Foucault recorda em seu livro, o princípio grego, “que a aritmética pode ser o 

assunto das cidades democratas, pois ela ensina as relações de igualdade, mas que só 

a geometria deve ser ensinada nas oligarquias, pois demonstra as proporções na 

desigualdade” (FOUCAULT, 2012b, p. 17). Assim sendo, penso que o conhecimento, 

seja ideológico ou político, existe a partir de condições políticas. Todo saber é 

político, ou seja, o conhecimento não é neutro. 
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Foucault (2012b) nos chama a atenção para o fato de que mesmo a literatura, 

as práticas econômicas e o sistema penal não escaparam da busca por um discurso de 

verdade. Consequentemente, segundo o autor, entra em jogo o desejo e o poder.  

 
O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta do desejo e 
libera do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa; 
e a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que 
a verdade que ela quer não pode deixar de mascará-la (FOUCAULT, 2012b, 
p. 19).  

  

Parafraseando Foucault (2012b) passamos a nos comportar como: 

 

Maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em 
nossa história, procuraram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la 
em questão contra a verdade, lá justamente onde a verdade assume a tarefa 
de justificar a interdição e definir a loucura [...] (Ibid., p. 20).  

 

Toda sociedade, mesmo as mais primitivas, possuem suas regras, suas leis, 

suas narrativas, seus discursos. Coisas “ditas” que muitas vezes se conservam, 

materializam-se por intermédio dos sujeitos, mobilizam-se por meio dos discursos. 

Esse processo provoca efeitos e verdades. Tudo dependerá do que é “dito”, por quem 

é dito e onde é “dito”. Não é tudo que pode ser dito, ou em qualquer lugar, ou por 

qualquer pessoa. Quem poderá entrar na ordem do discurso? Quem está habilitado 

para isso? A palavra é proibida para uns e permitida para outros, depende do sujeito 

que fala, para quem fala, de onde fala e o que fala. 

 
[...] Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer a certas 
exigências ou se não for, de início qualificado para fazê-lo. Mais 
precisamente: nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e 
penetráveis; algumas são altamente proibidas (diferenciadas e 
diferenciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos e 
postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala 
(FOUCAULT, 2012b, p.35). 

 

Os discursos religiosos, jurídicos e terapêuticos, por exemplo, são elaborados e 

pronunciados por sujeitos que fazem parte de um ritual, esses discursos “ditos” 

funcionam como verdades. O autor nos chama a atenção para o fato de que:  

 
O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e 
que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar 
determinada posição e formular determinado tipo de enunciados); define os 
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gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos 
que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou 
imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os 
limites de seu valor e de coerção (FOUCAULT, 2012b, p. 37). 
 

 Nossa sociedade é considerada para Foucault (1988) como a sociedade de 

discurso, um exemplo, é o controle da linguagem. Nem tudo pode ser dito, vai 

depender do gênero, da raça, da etnia da classe e do lugar de onde se fala (escola, 

igreja, hospital, clínicas, prisões). Esses discursos são muitas vezes sugeridos e 

cobrados. Na sociedade de discurso existem regras, normas que devem ser 

obedecidas pelos sujeitos, pois elas têm a função de conservar os discursos e fazê-los 

circular, como disse Foucault, em lugares fechados. Aquele que ousa a fugir as 

regras, as leis, aos dogmas é excluído, segregado; sai da ordem do discurso. 

Segundo Foucault (2012b), além dos procedimentos de exclusão e segregação 

que põem em jogo o poder e o desejo, existem também três tipos de procedimentos 

de controle e delimitação, ou seja, a interdição: Tabu do objeto, ritual da 

circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Esse jogo, assim 

denominado por Foucault, atinge nos nossos dias o campo da sexualidade e da 

política. O discurso não é um elemento transparente ou neutro que busca desarmar a 

sexualidade e pacificar a política, afirma Foucault (2012b), pelo contrário, busca 

exercer o poder. “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo porque e pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar” (Ibid., p. 10). Ainda segundo o autor: 

 
A educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo 
indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo 
de discurso, é bem sabido que segue, em sua distribuição, no que permite e 
no que impede, as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições 
e lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter 
ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes 
que eles trazem consigo (FOUCAULT, 2012b, p. 41). 
 

A escola é um espaço de produção discursiva, bem como espaço de formação e 

apropriação de variados discursos. Os rituais da palavra utilizados nas instituições 

educativas, na sociedade do discurso, nos grupos doutrinários e as apropriações 

sociais constituem, segundo Foucault (2012b), uma espécie de edifício que os ligam e 

garantem a distribuição dos sujeitos que os falam.  
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De acordo Chizzotti (2011, p. 124), “Para Foucault, as instituições e as práticas 

sociais, como escolas, educação etc., estão constituídas em forma de discurso e 

situadas dentro delas, isto é, as formas de falar sobre o mundo da experiência social”. 

Nesse sentido, Foucault propõe descrever e analisar quais são as condições de 

existência de um determinado discurso, enunciado ou conjunto de enunciados, 

buscando em seu contexto histórico-social a forma de sua construção.  

Foucault (2012b, p. 42) questiona:  

 
O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; 
senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; 
senão a constituição de um grupo doutrinário ou menos difuso; senão uma 
distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e saberes?  

 

O lugar de ritualização da palavra, tais como, as escolas, a ciência, a academia, 

a religião, deu um lugar para o discurso entre o pensamento e palavra, entre o pensar 

e o falar. Nessa perspectiva, entra em ação o jogo das palavras e da língua; 

produzindo efeito de sentido, construindo identidades para desempenhar papéis 

sociais, seja na ciência, politica, saúde, educação, entre outros campos.  

Foucault (2012b) ainda discorre que: 

 
O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 
diante dos seus olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do 
discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito 
de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e 
intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da 
consciência de si. Quer seja, portanto, em uma filosofia do sujeito fundante, 
quer uma filosofia da experiência originária ou uma filosofia da mediação 
universal, o discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro 
caso, de leitura, no segundo, de troca no terceiro, e essa troca, essa leitura e 
essa escritura jamais põem em jogo senão os signos. O discurso se anula 
assim, em sua realidade, colocando-se na ordem do significante (p. 46-47). 

 

Para fazer a análise do discurso na perspectiva foucaultiana é preciso 

“questionar a nossa vontade de verdade; restituir ao discurso seu caráter de 

acontecimento; suspender, enfim, a soberania do significante” (Ibid., p. 48). Em seu 

livro, “A ordem do discurso”, Foucault (2012b) nos apresenta quatro princípios para 

fazer a análise do discurso, sendo estes: a inversão, a descontinuidade, a especificidade e a 
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exterioridade. Este tipo de análise foge do tradicional método de análise de discurso 

em que busca significação, originalidade, unidade e criação. 

No princípio da inversão é necessário inverter a ordem da análise do discurso, 

entender o seu jogo de rarefação, em outras palavras, compreender como os 

discursos vão se rarefazendo.  

 
Mas, uma vez descobertos esses princípios de rarefação, uma vez que se 
deixe de considerá-los como instância fundamental e criadora, o que se 
descobre por baixo deles? Dever-se ia admitir a plenitude virtual de um 
mundo de discursos ininterruptos? É aqui se faz necessário fazer intervir 
outros princípios de método (FOUCAULT, 2012b, p.40). 
 

Nessa perspectiva, surge outro princípio de método que é o da descontinuidade 

dos discursos. Pelo fato dos discursos irem se rarefazendo, não quer dizer que sejam 

contínuos, ou seja, é preciso analisá-los enquanto descontinuidades, buscando 

analisar seus cruzamentos, suas misturas, seus encontros e desencontros. “Os 

discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, 

mas também se ignoram e se excluem” (Ibid., p. 50).  

Williams (2012, p. 161) analisando os conceitos foucaultianos de continuidade 

e descontinuidade, conclui que “se a história é descontínua, então seu controle entre 

nós é limitado e fragmentado”. Nesse sentido é possível pensar que somos frutos de 

muitas genealogias e não apenas de uma história. A história seria algo pronto, 

fechado e determinado; já a genealogia nos permite a pensar em algo maleável e 

aberto. Na genealogia é buscada uma forma de história que dê conta da constituição 

de saberes, dos discursos, dos domínios de objetos etc, isto é, analisa historicamente 

como se produzem os efeitos no interior dos discursos (FOUCAULT, 2013).  

No princípio da especificidade é preciso reconhecer que no discurso não existe 

um jogo de significações a priori, que não existe face legível, pronta para decifrá-la. 

Não existem explicações unívocas e fáceis, é preciso compreender o discurso em seu 

campo específico, não só em sua localidade, mas analisá-lo em construção histórica e 

social.  
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Com o princípio da exterioridade, passamos a buscar a possibilidade para que os 

discursos apareçam, se manifestem e se exteriorizem. É compreender as condições da 

materialização do discurso, sua produção histórica de apresentação. 

De acordo com Foucault esses princípios devem servir como regulador para 

analisar os discursos. Nesses quatro princípios vamos notar que “a noção de 

acontecimento, a de série, a de regularidade, a de condição de possibilidade” se opõe 

termo a termo, afirma Foucault (2012b, p. 51).   

Usando o princípio da inversão, Foucault (2012b) afirma que se põe em prática 

um conjunto “crítico” e nos outros três princípios (descontinuidade, especificidade e 

exterioridade) se coloca em prática um conjunto “genealógico”. No conjunto crítico 

poderia analisar as exclusões, como por exemplo, analisar um período específico 

como da loucura e da razão, estudar um sistema de interdição de linguagem, como 

foi o caso da sexualidade. No caso da sexualidade, Foucault analisou não a interdição 

dos discursos, mas a multiplicação dele; o seu deslocamento e rearticulação que 

ganha espaço na Medicina, na Psiquiatria, na Psicologia, na Psicanálise, nos 

confessionários das igrejas, nas instituições educativas e nas famílias. As práticas de 

confissão das condutas proibidas eram “nomeadas, classificadas e hierarquizadas”. 

Ancorando-se na concepção de prática discursiva de Foucault, Lopes (2006, p. 

38) aponta que “nenhum discurso pode ser compreendido fora das relações materiais 

que o constitui, ainda que tais relações materiais transcendam à análise das 

circunstâncias externas ao discurso. Investigar os discursos implica investigar as 

regras que norteiam as práticas”.  Entendo que para analisar o discurso é necessário 

observar seu momento histórico e contexto de formação, uma vez que o discurso é 

formado num arena política, produzindo assim, seus efeitos.  

Foucault (2012b) busca na trajetória histórica do período sofístico e do período 

socrático analisar os rituais, os discursos eficazes, como também, os perigos e 

poderes que esses discursos carregavam de verdadeiro e falso. Ele se desloca para o 

século XVI, XVII e, posteriormente, para o século XIX, em que vai analisar “os 

grandes atos fundadores da ciência moderna, a formação de uma sociedade 

industrial e a ideologia positivista que a acompanha” (Ibid., p. 59). Ele passa a 
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analisar o discurso com pretensão científica, ou seja, os discursos médicos, 

psiquiátricos, sociológicos, como também os discursos prescritivos que compõem o 

sistema penal (FOUCAULT, 2012b).  

Em se tratando do conjunto genealógico, Foucault (2012b, p. 61) afirma que 

“este concerne à formação discursiva dos discursos, quer no interior dos limites de 

controle, quer no exterior, quer, a maior parte das vezes, de um lado e de outro da 

delimitação”. Diferenciando análise crítica e genealógica, a primeira estuda os 

processos de rarefação, de reagrupamento e de unificação dos discursos, enquanto a 

segunda “estuda sua formação ao mesmo tempo dispersa, descontínua e regular” 

(Ibid., p. 62). No entanto, essas análises não são separáveis, pelo contrário, “as formas 

da rejeição, da exclusão, do reagrupamento ou da atribuição; e de outro, em nível 

mais profundo, o surgimento mais espontâneo dos discursos que, logo antes ou 

depois de sua manifestação, são submetidos à seleção e ao controle” (Ibid., 62). 

Nesse sentido é necessário analisar as regularidades discursivas, seu campo de 

formação, seu campo de materialidade. Tomando como exemplo, a análise da 

sexualidade, Foucault aponta que seria difícil e abstrato se não analisasse ao mesmo 

tempo os conjuntos de discursos no campo da sexualidade (literários, religiosos, 

éticos, biológicos, médicos, jurídicos). Vamos perceber que cada campo apresenta um 

discurso, um controle e movimentação diferente. “Essas diferentes regularidades 

discursivas não reforçam, não contornam ou não deslocam os interditos da mesma 

maneira” (FOUCAULT, 2012b, p. 63), isto é, para analisar essas diferenças é 

necessário avaliar de forma plural as interferências das interdições. É tomando como 

base esses contributos foucaultianos, que analiso os discursos sobre corpo, gênero e 

sexualidade do curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga).  
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CAPÍTULO III  

CAMPO DISCURSIVO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UESB 
(CAMPUS DE ITAPETINGA-BA): DISCURSO COMO PRÁTICA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar e compreender a construção dos 

discursos sobre o corpo, o gênero e a sexualidade no Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia da UESB (campus de Itapetinga-BA), nos planos de curso e nas ementas 

das disciplinas, bem como nos discursos das quatro professoras entrevistadas. Nessa 

perspectiva, analiso a estruturação do currículo, seu contexto histórico de formação, 

suas especificidades, os discursos sobre formação, currículo, corpo, gênero e 

sexualidade utilizados e seu campo de formação discursiva. Para isso, problematizo a 

constituição de saberes privilegiados, os discursos que constroem a identidade, a 

subjetividade e a relação de saber-poder no curso. 

Antes de entrar na ordem do discurso, no campo da materialidade de 

produção discursiva do currículo do curso de Pedagogia foi necessário compreender 

que o currículo é lugar, espaço, território de identidade, é relação de poder, de saber, 

é texto, é discurso, é documento que constrói identidades, subjetividades, que 

constrói o sujeito no que ele é (SILVA, 2009).  

Silva (2009, p. 15) ressalta que “o currículo é sempre o resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela 

parte que vai constituir, precisamente, o currículo”. Assim questiono: Quais critérios 

são utilizados para fazer a seleção de determinados conhecimentos? Por que 

determinados saberes são considerados parte do currículo e outros não?  Penso que a 

elaboração de um currículo acontece no meio de uma trama linguística, produzida 

discursivamente no meio de um jogo de saber/poder. Selecionar, medir, privilegiar 

conhecimentos, destacar identidades, subjetividades, tudo isso acontece num jogo de 

poder. Por isso, não podemos pensar o currículo longe das questões de poder. O 

poder está na base da construção do currículo e na base da produção de saberes.   
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3.1 Discurso como prática e formação em Pedagogia - UESB (campus/Itapetinga-

BA): descrevendo as palavras e as coisas, o dito e o não-dito 

 

 

 O discurso é produtor de marcas, de identidades, de lugares e de “verdades”. 

Ele dá movimento ao conhecimento que constitui sujeitos. Assim, ele está 

emaranhado na questão da subjetividade, isto é, no que somos, na nossa identidade, 

na nossa cultura. Por isso, tomar um currículo como objeto de estudo, é olhá-lo como 

subjetivo dentro da rede de saber-poder, problematizando os interesses na 

construção de identidades, conhecimentos, saberes, etc.  

Utilizo como corpus discursivo de análise, alguns discursos pedagógicos sobre 

formação em Pedagogia, currículo, corpo, gênero e sexualidade ditos ou não-ditos no 

Projeto Pedagógico do Curso, descrevendo as formas de subjetividade que são 

instituídas por esses discursos.  

Em se tratando da formação de professoras, segundo o PPC, o curso de 

Pedagogia tem como objetivo geral:  

 
Formar profissionais na área de Pedagogia, legalmente aptos para o 
exercício do magistério em instituições de educação escolar e não escolar, e 
atuar na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, educação de 
jovens e adultos, educação profissional, gestão e apoio pedagógico em 
espaços escolares e não-escolares e nas disciplinas pedagógicas do 
magistério nos cursos de formação de professores da educação básica e de 
outras áreas emergentes no campo sócio-educacional (UESB, 2011, p. 82).  

 

E como objetivos específicos: 

 
- Formar profissionais capazes de questionar a realidade, formular 
problemas e propor soluções de forma criativa, crítica e reflexiva;  
- Desenvolver a compreensão da realidade sociocultural da escola brasileira, 
assumindo uma postura crítica de modo a transformá-la;  
- Estabelecer e vivenciar processos de teoria e prática educativa tendo em 
vista desenvolver metodologias e projetos de ensino e gestão educacional, a 
partir do trabalho coletivo, interdisciplinar, gestão democrática e 
compromisso com a realidade escolar (UESB, 2011, p. 82).  

 

No documento é definida a área de atuação da Pedagoga: 
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a) Docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e 
nas disciplinas pedagógicas para formação de professores da educação 
básica. Poderá atuar, também, na educação de jovens e adultos, educação 
especial, educação no/do campo em organizações escolares e não-escolares; 
b) Gestão educacional compreendida numa perspectiva democrática que 
integre as diversas atuações e funções do trabalho pedagógico e dos 
processos educativos escolares e não escolares, através do planejamento, 
administração, coordenação, avaliação e implementação de projetos nos 
sistemas de ensino, bem como a implementação e avaliação de políticas 
públicas na área educacional (UESB, 2011, p. 83). 

 

O curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA) tem como objetivo 

formar uma profissional polivalente, ou seja, o curso oferece uma formação 

generalista. Estes objetivos foram elaborados para contemplar a Base Nacional 

comum obrigatória e outra diversificada que regulamenta a criação e organização 

curricular dos cursos de Pedagogia no Brasil. A área de atuação da Pedagoga está em 

consonância com Ministério da Educação e Cultura – MEC, Conselho Nacional de 

Educação – CNE, Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional – LDBEN, nº 

9.394/96. 

Conforme os objetivos específicos do curso, a função da Pedagoga vai além da 

mera atuação nas escolas, espera-se a formação de uma profissional crítica, criativa e 

reflexiva, capaz de transformar a sociedade que vive, por meio do desenvolvimento 

de práticas pedagógicas que articulem a teoria com a prática. Nesse sentido, busca-se 

formar futuras pedagogas que compreendam o contexto sócio-cultural da escola. 

Essa visão de formação é fundamentada na Pedagogia Crítica, discursos que vêm 

circulando nos meios educacionais brasileiros desde as décadas de 1980 e 1990 do 

século XX.  Garcia (2001, p. 42) entende que:  

 

O esclarecimento, ou a produção do cidadão e do sujeito crítico e esclarecido 
e da classe social consciente e esclarecida, é certamente um dos enunciados 
mais recorrentes desses discursos. O sujeito crítico é o indivíduo e a classe 
social esclarecidos, ativos, auto-reflexivos, plenamente desenvolvidos, 
emancipados e auto-responsáveis por suas condutas e ações no mundo e na 
história. Educar esse sujeito significa, nesses discursos, produzir um 
indivíduo ou uma classe social soberanos; idênticos à sua consciência; 
cientes de suas próprias condições de existência e possibilidades no mundo e 
no curso da história; portadores de um saber universal e totalizador acerca 
de si próprios e das relações sociais. Em síntese, as pedagogias críticas 
pretendem produzir sujeitos que sejam artífices de si mesmos, do mundo e 
da história.   
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A visão de formação, nesse sentido, se apoia nos discursos da formação como 

instrumento de transformação social, pois é posta sobre a profissional formada em 

Pedagogia a responsabilidade de buscar mecanismos de mudança social. Apesar de 

preconizar a apropriação do conhecimento para atuação social, o PPC não apresenta 

uma discussão de quais conhecimentos, especificamente, contribuiriam para tal 

dimensão política, social e cultural no campo de atuação da Pedagoga.  

O discurso que se materializa no PPC é o da mestra ideal. Aquela, cuja missão 

é de transformar a sociedade. Essa visão reforça os discursos10 que contribuíram para 

a representação da professora na sociedade e do seu fazer educativo. Assim, percebo 

que o Currículo do curso está imerso no jogo político, produzindo representações do 

papel da professora.  

No PPC é enfatizada a necessidade de ofertar uma formação 

“multicultural/intercultural”, ou seja, uma formação que possibilite compreender a 

multiplicidades das culturas. Nesse sentido, no documento é questionado: o que 

significa, então, formar o educador? Formar em relação a que? Que dimensões têm a 

formação de um educador? 

 
Formar o educador significa instrumentalizar o sujeito, ou oferecer 
condições para que este se instrumentalize filosófica, científica, técnica e 
afetivamente para o exercício da ação docente de forma coerente, crítica e 
intercrítica e acima de tudo libertadora e emancipadora. Assim a 
aprendizagem deve ultrapassar o campo do cognitivo e alcançar os diversos 
campos de conhecimentos que auxiliem no desenvolvimento de atividades 
dialógica e dialeticamente críticas, sobre o mundo e sobre a sua prática 
educacional (UESB, 2011, p. 95). 

 

 Temos neste discurso, algumas coisas ditas que questiono: O que seria 

instrumentalizar o sujeito? Seria dar instrumentos?  O termo instrumentalizar é a 

questão central desta citação que tomo como pano de fundo para investigar a 

formação como mecanismo de instrumentalização. Penso que o sujeito pode 

instrumentalizar-se, mas não ser instrumentalizado.  A citação acima, se apoia em 

parte na Teoria Crítica. Contudo, o discurso de formação como instrumentalização é 

refutado por ela, pois a formação para a Teoria Crítica é a constituição do sujeito 

                                                           
10

 No Capítulo 1, subtítulo 1.2, descrevo a construção histórica do discurso da mestra ideal. 
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histórico, sendo no processo formativo que sujeito se apropria (não no sentido de 

tornar dono, mas no de interiorizar) da cultura e constrói os instrumentos necessários 

para a ação política (GARCIA, 2001).   

É no enunciado, “e acima de tudo libertadora e emancipatória” que aparece o 

discurso da Teoria Crítica, mais propriamente nos discursos dos estudiosos críticos - 

Paulo Freire e Dermeval Saviani - os fundadores das, entre outras denominações 

respectivamente, Pedagogia Libertadora e Pedagogia Histórico-Crítica. Contudo, 

acredito que quando se fala “acima de tudo libertadora e emancipadora” é que esses 

dois estão além da crítica. Libertar é mais na ordem do sujeito-indivíduo e emancipar 

na do sujeito-social. Libertar é retirar do sujeito às cadeias que o aprisionam: seja o 

Estado, o Trabalho Capitalista, a Classe, etc. Emancipar é torná-lo autônomo, capaz 

de agir por conta própria, ser autor da história e não ser coadjuvante, não se alienar.  

Em suma, no PPC a formação universitária deveria dar instrumentos 

(filosóficos, científicos, técnicos, etc) para a professora exercer a "ação docente de 

forma coerente, crítica e intercrítica e acima de tudo libertadora e emancipadora" 

(UESB, 2011, p. 95). No PPC é preconizado que a formação é um processo que se dá 

ao longo da existência de um sujeito, portanto, ele nunca estará totalmente pronto, 

formado, acabado; mas estará sempre vivendo um processo de construção, que se 

dará segundo o PPC, a partir da reflexão-ação-reflexão. Os discursos apresentados no 

PPC são constituídos a partir de diferentes campos discursivos, se apoiando em uma 

abordagem crítica e também pós-crítica. Os discursos são deslocados de um campo 

discurso para outro. Nesse contexto, os discursos pós-críticos vão se rarefazendo, ou 

seja, os discursos vão apresentando rupturas/continuidades entre o discurso crítico e 

pós-crítico. Entretanto, é necessário observar que:  

 

O fato de haver sistemas de rarefação não quer dizer que por baixo deles e 
para além deles reine um grande discurso ilimitado, contínuo e silencioso 
que fosse por eles reprimido e recalcado e que nós tivéssemos por missão 
descobrir restituindo-lhe, enfim, a palavra (FOUCAULT, 2012b, p. 49).  

 

Os discursos precisam ser analisados enquanto descontinuidades, ou seja, 

analisar a forma como eles se distanciam e estabelecem sua relação de 
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descontinuidade, dessa forma, é necessário observar se os discursos vão se 

rarefazendo ou se permanecem contínuos.  

 Em se tratando das discussões sobre Currículo, o PPC apresenta o quanto o 

currículo do curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA) não foi objeto de 

discussão, o quanto o próprio PPC foi durante muito tempo compreendido “como 

um conjunto de disciplinas ou programa de ensino compartimentado” (UESB, 2011, 

p. 90). Nesse sentido, o PPC afirma que o conhecimento sempre foi passado de forma 

fragmentada e desconectada da realidade das estudantes. Contudo, os estudos sobre 

currículo proporcionou algumas mudanças na prática docente (UESB, 2011).  O PPC 

passa a ser visto como:  

 
[...] um conjunto articulado de conhecimentos que passa a ser guiado por 
questões mais abrangente que envolve toda a vida escolar do aluno, desde 
as questões socioculturais, políticas e as relações interpessoais, até as 
atividades desenvolvidas nas instituições, sejam elas de ensino, pesquisa ou 

extensão (UESB, 2011, p. 90). 
 

É no contexto dessa citação, que surgem alguns discursos sobre currículo, que 

vão aparecendo no decorrer do PPC. Primeiro, a visão de um currículo que não 

abarque apenas um conhecimento fixo e imutável, mas um currículo que esteja em 

constante processo de transformação. Segundo, um currículo que vise atender as 

especificidades de cada curso, de cada universidade, de cada escola. Terceiro, um 

currículo pautado numa visão de formação de professora para lidar com os 

diferentes saberes, em diferentes contextos e espaços. Assim, “o currículo deve ser 

entendido, nesse sentido mais abrangente, como artefato dinâmico e essencial no 

processo da educação” (UESB, 2011, p. 91). Os discursos sobre currículo são 

apresentados num campo crítico e pós-crítico, contudo, esses discursos vão se 

cruzando, se misturando, mas também se ignorando e se excluindo. Esse princípio é 

denominado por Foucault (2012b) como descontinuidade. Para o autor, esse é ponto 

necessário de identificar as rupturas, isto é, as mudanças na ordem do discurso.  

Mais adiante, o PPC apresenta o que concerne à construção de um currículo. 

Primeiro, aponta que é necessário ter como objetivo a formação de uma docente 

atuante na sociedade, enfatiza que para construir uma sociedade democrática, que 
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respeite as diferenças é necessário uma proposta curricular que discuta nos centros 

acadêmicos as mudanças e os problemas sociais (UESB, 2011). “Nesse sentido, o 

currículo enquanto artefato sócio-cultural deve possibilitar essas mudanças” (Ibid., p. 

89). O documento adentra no campo discursivo da diferença. O poder está na base da 

produção do discurso do “diferente”, sendo construído por processos linguísticos, 

isto, é produzido discursivamente (FOUCAULT, 2013).  A palavra diferença aparece 

no documento com um sentido amplo, enfoca a necessidade de aprender a 

compartilhar e a cooperar uns com os outros (UESB, 2011).  

Silva (2009) apresenta o discurso do diferente como uma produção discursiva 

no seu livro Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Ele aponta 

que do ponto de vista pós-crítico as diferenças são “constantemente produzidas e 

reproduzidas através de relações de poder” (p. 88). Assim, as relações de poder 

precisam ser analisadas quando se fala do diferente. O PPC enfatiza que mesmo 

diante de muitos avanços científicos, a universidade ainda vive mergulhada em 

profundas desigualdades sociais e culturais. “Nesse novo contexto, a reivindicação 

pela diferença ou pelo direito à diferença, a propagação do discurso multiculturalista 

traz para o campo da educação uma série de questionamentos e desafios” (UESB, 

2011, p. 91). Nesse discurso temos um ponto de descontinuidade. Como evidenciar 

essa dispersão? Existe um paradoxo, pois o multiculturalismo propõe a identidade e 

não a diferença (SILVA, 2009). Neste contexto, os discursos da diferença precisam ser 

colocados em suspensão.   

O PPC apresenta uma reflexão de um currículo com significados complexos e 

multirreferenciais, buscando lançar a possibilidade de não reproduzir a sociedade ou 

mesmo mantê-la, mas de construir e reconstruir a realidade de acordo as 

necessidades sociais atuais (UESB, 2011). Para isso, de acordo o PPC, é necessário 

mobilizar um conhecimento “estético, ético, das experiências (empírico) e das 

relações sócio históricas (interacionista) do sujeito” (Ibid., p. 91).  

Os discursos pedagógicos apresentados pelo PPC são complexos, eles são 

constituídos por meios discursivos, constroem seus “regimes de verdades” numa 

relação de poder-saber, consequentemente, produz seus efeitos disciplinares sobre as 
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professoras formadoras e as alunas do curso. Isso é evidente quando o PPC enfatiza 

as alunas em sua complexidade, colocando-as como sujeitos sociais e ativos no 

processo de constituição do currículo, na construção e transformação do mundo 

(UESB, 2011). Contudo, o documento não apresenta como o curso assegura isso no 

processo de formação em Pedagogia. Embora sejam ativas nesse processo de 

constituição do currículo, as alunas não são livres. Existe uma matriz regulatória que 

dita “os moldes” que devem ser utilizados na formação, ou seja, qual identidade 

docente deve ser construída e qual seu papel social.  

Garcia (2001, p. 46) aponta que:  

 

As pedagogias críticas são, pois, tecnologias humanas e intelectuais que 
concorrem nos processos de individuação e subjetivação dos indivíduos 
alvos dos seus discursos e práticas. São discursos que definem como 
devemos ser e agir para que nos tornemos indivíduos de racionalidade e 
moralidade superiores, para que sejamos os defensores da justiça e os 
anunciadores de uma nova ordem social – tarefa para uma educação crítica e 

progressista e para docentes e intelectuais educacionais críticos e engajados. 
 

O campo da Pedagogia Crítica objetiva construir sujeitos engajados na 

redenção e salvação neste mundo através do conhecimento. Quais conhecimentos 

seriam necessários para construir esse tipo de sujeito? Salvar o mundo para quem e 

de quem? Por que é necessário transformar o mundo e para quais objetivos? No 

documento não é apresentado um discussão que contemple esses questionamentos.  

Em se tratando das questões de corpo, gênero e sexualidade no PPC, analiso 

alguns discursos ditos e não-ditos.  Para Foucault (2012b) o discurso não é uma 

simples manifestação do pensamento. Assim, os discursos devem ser compreendidos 

como práticas que formam os objetos de que falam. Exposto a reflexão de Foucault, 

penso que os discursos constituem práticas e esta por sua vez, constituem sujeitos. 

Assim, investigo a superfície dos discursos de modo a identificar seu campo de 

produção discursiva.  

Em se tratando das temáticas “Corpo e Sexualidade”, o PPC não apresenta 

nenhuma discussão. Apenas a disciplina Filosofia da Educação II, aponta que será 

trabalhada “a relação mente-corpo-mundo na cognição e na ação pedagógica” 
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(UESB, 2011, p. 142). Contudo, isso não quer dizer que os discursos sobre corpo e a 

sexualidade não ganham movimento nas disciplinas. No documento há ausência das 

discussões, porém ela reverbera no discurso das entrevistadas11.  

O corpo é lugar de circulação de poder, local de materialização de 

subjetividades, lugar de disciplinamento e controle. Foi com esse olhar que Foucault 

(1988) buscou investigar a construção dos discursos da sexualidade. O autor tomou 

os discursos não ditos, ou seja, analisou o inverso do que era dito sobre a 

sexualidade.  Analisar os discursos é operar nas questões do sujeito, em suas práticas 

e em seus discursos, analisando-os em meio a relações complexas de poder.  Assim, 

utilizo as contribuições foucaultianas para questionar que efeitos produzem esses 

discursos não ditos no documento de modo declarado. Mesmo não apresentando 

explicitamente componentes curriculares que se ocupem dessas discussões, ele não 

opera sobre os corpos das professoras formadoras de futuras pedagogas e vice-versa? 

Em se tratando de gênero, o documento apresenta duas discussões A primeira, 

aparece no capítulo destinado a apresentação de treze pressupostos e princípios que 

deverão estar em consonância com a formação oferecida em Pedagogia pela UESB 

(campus/Itapetinga-BA); sendo um dos princípios “Demonstrar consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças ambiental, étnico-racial, de gênero, classe 

social, faixas geracionais, religiões, necessidades especiais, entre outras” (UESB, 

2011). Este princípio busca atender o que determina Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 

de maio de 2006. A resolução apresenta quase o mesmo discurso do PPC, porém 

acrescenta “escolhas sexuais”. Vejamos: “demonstrar consciência da diversidade, 

respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, 

faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, 

entre outras” (BRASIL, 2006 p. 2). Podemos observar que a parte que discute o 

respeito das “escolhas sexuais” foi suprimida do PPC, nem mesmo foi ressignificada.  

A segunda discussão sobre “gênero” no PPC é apresentada na disciplina 

Educação Ambiental, onde aponta nove objetivos e um deles é “promover o cuidado 

com a comunidade de vida, a integridade dos ecossistemas, a justiça econômica, a 
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 Doravante apresentarei as discussões sobre corpo, gênero e sexualidade nas entrevistas. 
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equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo para a convivência e a paz” 

(UESB, 2011).  

Ao final do PPC é apresentado o regimento geral da UESB, apontando no 

capítulo III, artigo IV e § 1º o seguinte objetivo: “No cumprimento de suas finalidades 

indissociáveis do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) obedecerá aos princípios de respeito à dignidade da 

pessoa e aos seus direitos fundamentais, proscrevendo o tratamento desigual por 

motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, por preconceito de classe, etnia, 

gênero e por atitudes discriminatórias para com pessoas portadoras de necessidades 

especiais, promovendo a formação do homem como ser integral e o desenvolvimento 

sócio-econômico da Região e do País” (UESB, 2011).  No enunciado “a formação do 

homem” é evidente o discurso de gênero. Esse discurso produz saber, isto é, produz 

sujeitos no masculino e no feminino e determina seus papeis sociais para tornar-se 

um “ser integral”.  

O documento enuncia: “dar atenção à diversidade, implica planejar propostas 

concretas que se dirijam a essa finalidade; considerando o aluno em sua totalidade” 

(UESB, 2011, p. 92). Aponta também que existe uma necessidade de se trabalhar não 

só com as alunas, mas também com toda comunidade escolar, e em especial com as 

professoras. Neste caso, um dos desafios da contemporaneidade é proporcionar a 

comunidade escolar uma preparação para lidar com o diferente, estabelecendo ai 

uma relação de solidariedade entre eles (Ibid.). Além da discussão da diversidade, o 

documento, apresenta o discurso do diferente. Quem é o diferente? E diferente de 

que ponto de vista? De que lugar foi construído a referência para existir o diferente? 

O documento não apresenta uma discussão sobre o que está entendendo por 

diferente. Ninguém é essencialmente diferente, a diferença é uma construção feita a 

partir de um dado lugar (LOURO, 2000b).  Em outras palavras, o documento não 

colocou a discussão do diferente sob suspeita. 

Para Woodward (2009), o discurso da diferença está na base da produção das 

identidades dos sujeitos, isto é, “a diferença pode ser construída negativamente - por 

meio da exclusão ou da marginalização daquelas pessoas que são definidas como 
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“outros” ou forasteiros” (Ibid., p. 50), ou seja, que é vistas como diferentes. A 

diferença seria as várias posições que o sujeito apresenta, seja de classe, etnia, raça, 

sexo, sexualidade ou gênero? O discurso do diferente é construído nas relações de 

poder, por uma disputa política. As múltiplas identidades que o sujeito apresenta 

não podem ser compreendidas separadas das relações de poder, da história e da 

política.   

Sobre a “Sexualidade”, no primeiro PPC do Curso de Pedagogia da UESB 

(campus/Itapetinga-BA) já existia um espaço legitimado para discussões, no entanto 

essas discussões eram pautadas apenas na Psicanálise freudiana. Quando o curso foi 

implementado, existia uma disciplina intitulada Educação Sexual e nela se trabalhava 

os seguintes temas: 

Quadro 3 - Temas trabalhados na disciplina Educação Sexual 

TEMAS 

A Filosofia da Educação Sexual 

As concepções de sexo na evolução da humanidade 

O desenvolvimento psicossexual na infância, na adolescência e na vida adulta 

Manifestações da sexualidade e problemas de natureza psicossocial 

 

No PPC mais recente, essa disciplina ganha uma nova configuração, passa a se 

chamar Educação, Gênero e Sexualidade, além das questões da sexualidade, é inserida 

as discussões sobre gênero, como também essas questões são desdobradas nas 

escolas de Educação Básica, por meio de projetos de intervenção.  

Antes a disciplina era de cunho teórico, após a reformulação, ela passar a ser 

também de cunho prático. Uma de suas avaliações é a elaboração de um projeto e sua 

execução em uma escola de Ensino Infantil ou Fundamental, sendo que todo 

processo é acompanhado pela professora e por uma monitora12.  

                                                           
12

 Todo semestre a disciplina oferece uma vaga para monitoria. O papel da monitora é acompanhar as aulas em 
classe e extraclasse, juntamente com a docente.  
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Em entrevista concedida pela professora Tarsila, responsável pela disciplina, 

observei que a reforma ocorreu não só nos referenciais utilizados, mas também no 

processo metodológico. A ementa anterior utilizava de referenciais freudianos, agora 

além desse, utiliza alguns referenciais na abordagem pós-estruturalista, como Michel 

Foucault, Guacira Lopes Louro, Gilles Deleuze, Judith Butler, entre outros. Segundo 

Tarsila, essas mudanças ocorreram devido à necessidade de se discutir questões 

atuais da sociedade, tais como, a homofobia, as relações homoafetivas, adoção de 

crianças por famílias homoafetivas, as relações de gênero (papel social do homem e 

da mulher no mundo atual), relações de poder. Tarsila aponta que a ampliação do 

referencial ocorreu, pois o anterior não estava dando conta de uma discussão mais 

ampla.  

Na disciplina Educação Gênero e Sexualidade são trabalhadas as seguintes 

temáticas:  

Quadro 4 - Temas trabalhados na disciplina Educação, gênero e Sexualidade 

TEMAS 

Discussão conceitual sobre gênero 

As relações entre os gêneros como construção cultural 

Permanências e mudanças nas formas de vivenciar e representar o masculino e o feminino no Brasil 

Sexualidade: aspectos histórico-filosóficos e seus desdobramentos na educação 

Concepção de sexo na evolução da humanidade 

Desenvolvimento psicossexual: infância, adolescência e adulto 

Problemas de natureza psicossexual 

Aspectos emocionais, sociais, construídos nas relações de poder 

A sexualidade na educação 

Orientações sexuais na educação básica 
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Nas entrevistas13 as docentes narram o processo de restruturação do curso. 

Nos discursos aparecem os embates no que se refere à disciplina Educação sexual. As 

dúvidas eram em torno de deixá-la como optativa, retirá-la ou ampliá-la. A última 

opção que prevaleceu, pois segundo Tarsila, a disciplina Educação sexual não estava 

adequada, necessitava de referências com estudos mais recentes para ampliar as 

discussões. Sofia aponta que pela relevância da disciplina ela continuou como 

obrigatória, tendo a carga horária ampliada de 45h para 60h. 

Sofia ressalta que as discussões durante a reestruturação do curso 

proporcionaram reflexão sobre as culturas negadas; negadas no currículo, negadas 

nos espaços de formação de professoras, por isso além da disciplina de Educação, 

gênero e sexualidade também elaborou uma disciplina intitulada Relações étnico- 

raciais para legitimar um espaço de discussão sobre os negros, os índios, enfim a 

diversidade étnica.  

Para analisar as demais disciplinas oferecidas no curso de Pedagogia da UESB 

(Campus/Itapetinga-BA) foi solicitado ao Departamento de Estudos Básicos e 

Instrumentais – DEBI os planos de curso dos componentes curriculares. Porém, só 

existiam quatro disciplinas que estavam com seus planos de curso atualizados, ou 

seja, que estavam com a data de 2013. Foram disponibilizados 49 planos com datas 

que variavam entre o ano 2000 a 2013. Depois do processo de reestruturação do 

curso, ou seja, em 2012, apenas quatro disciplinas encontram-se atualizadas. Foram 

encontrados quatro planos de 2012 e quatro de 2013. Dos 49 planos, dois estão sem 

datas e cinco apresentaram questões relacionadas à “Corpo, Gênero e Sexualidade”.  

A disciplina de Psicologia da Educação I (ementa de 2000) apresenta em seus 

objetivos específicos: “analisar o desenvolvimento da criança e do adolescente, 

através de suas características biológicas”. Na parte que consta os conteúdos 

programáticos é trabalhado o Desenvolvimento Psicossexual fundamentado em 

Freud e o Desenvolvimento Psicossocial fundamentado em Erickson. Também é 

abordado o Desenvolvimento do Julgamento Moral da criança e do adolescente.  

                                                           
13

 Doravante, as falas das entrevistadas serão apresentadas em itálico. 
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Na disciplina Sociologia da Educação I (ementa de 2007), constam-se as 

seguintes questões: “O processo de produção social do homem e da mulher, as 

relações entre educação e vida afetiva-sexual, privilegiando a educação não escolar, 

analisada com base nas concepções ideológicas que fundamentam a lógica da 

desigualdade entre os sexos”. Como conteúdo programático é mencionada na II 

unidade a discussão da temática “Gênero, Sexualidade e Educação: Relações de 

gênero e educação, o processo de produção social do homem e da mulher, a 

construção escolar das diferenças”. Na III unidade menciona-se “a relação existente 

entre o saber e o poder”. 

Na disciplina optativa Recreação (ementa de 2001), consta nos conteúdos 

programáticos na I unidade o tema “Motricidade: corpo, poder e prazer – uma 

reflexão a partir de Michel Foucault”. O objetivo geral da disciplina é “oportunizar o 

conhecimento sobre psicomotricidade, sua história, sua importância no 

desenvolvimento humano e no processo de ensino aprendizagem”.  

A disciplina Filosofia da Educação II (ementa de 2007) traz nos conteúdos 

programáticos da I unidade as questões: Filosofia, Educação e Valores – a moral; a 

ética; a liberdade; o corpo; o amor; o erotismo; a morte. O objetivo de trabalhar esses 

conteúdos nesta unidade foi “repensar e reconstituir a importância dos valores na 

prática pedagógica do educador, bem como sua influência na formação do seu 

educando”.   

Nos conteúdos programáticos da disciplina História da Educação II oferecida 

em 2010 constata-se a temática “A feminização da profissão docente”.  

Mediante a defasagem dos planos de cursos de Pedagogia da UESB 

(campus/Itapetinga-BA) só foi possível analisar apenas as disciplinas ora citadas. No 

que tange esses componentes, fica evidente que além da disciplina Educação, gênero 

e sexualidade, essas questões também perpassam por outras disciplinas de modo 

planejado. 

Tanto o documento, quanto as entrevistas apresentam o currículo do curso de 

Pedagogia como um território contestado e relação de poder. A relação de poder é 

desvelada nos discursos das professoras formadoras. Sofia, por exemplo, aponta que 
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um dos maiores entraves relacionados às mudanças do PPC para contemplar as 

questões da diversidade foi à apropriação que as docentes fizeram das disciplinas 

que lecionavam, sentindo-se donas delas. Nesse contexto, para contemplar as 

discussões no curso sobre a diversidade de gênero e sexual, bem como as relações 

étnico-raciais, foi necessário criar duas disciplinas, uma de cunho obrigatório 

Educação, Gênero e Sexualidade e a outra de cunho optativo Educação e Relações Étnico-

Racial. Sofia aponta que: 

Essa disciplina não é minha, essa disciplina é do curso, eu trabalho 
com essa disciplina, mas há uma apropriação da disciplina. Como se fosse a 

minha disciplina e ninguém toca. 
 

De acordo com Sofia, não existe uma preocupação em pensar nos 

conhecimentos a serem dominados pelas concluintes. O foco ainda é a mudança de 

disciplina e não na concepção do curso. João Evaristo reforça o discurso apresentado 

por Sofia, no que concerne a apropriação que as professoras fizeram das disciplinas, 

no período da reforma.  

 

O professor se sente dono da cadeira. 

 

Segundo João Evaristo, durante o processo de construção da nova proposta 

curricular, uma limitação encontrada nesse período foi relacionada à atitude das 

professoras frente às mudanças.  

 

...Queriam mudar sem mudar, pois muitos professores, eles queriam mudar o 
currículo, mas mude a disciplina dos outros, a minha não.  

 

A construção da proposta foi marcada por avanços e retrocessos neste sentido. 

As saídas das professoras para os mestrados, seus retornos, as novas discussões que 

começam em torno da proposta. O período de 10 anos é marcado por “reforma” da 

“reforma”. O documento é formulado, reformulado. Para João Evaristo, o currículo: 

  

Foi um campo de disputa, de fortes conflitos.  
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João Evaristo acredita que o professor se sente dono da disciplina. Ele afirma 

que essas atitudes emperram o trabalho de restruturação do curso, e 

consequentemente, a elaboração de proposta que contemplem às questões de corpo, 

gênero e sexualidade.  

Nos enunciados dos discursos apresentados acima por Sofia e João Evaristo 

reforça a ideia do Currículo como território de disputa, relação de poder-saber, local 

de materialização de subjetividades. Percebo que o currículo demarca lugares, 

provoca tensões, institui “verdades”, emerge na relação de poder. As relações de 

poder estão presentes no documento e no discurso das professoras como um gueto 

de vaidades.  Foucault (2013) denominou essas relações de microfísica do poder. O 

poder, em Foucault, é produtivo, produz tanto corpos dóceis e úteis, quanto produz 

saber.  

No livro A Ordem do Discurso, Foucault aponta que o discurso sempre se 

produz em razão de relações de poder, isso é evidenciado nos discursos sobre 

currículo apresentado por João Lévi. Ele ressalta que a demora na estruturação do 

curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA), bem como na inserção das 

questões de corpo, gênero e sexualidade no curso, foi devido o currículo ser: 

  

Um campo de força, um campo de poder, de relações de poder. 

 

 Nesse sentido, são cheios de tensões veladas, afirma João Lévi. 

 

É que são tensões veladas, do ponto de vista, de qual pedagogo a 
gente quer formar, para essa contemporaneidade, para atender essa demanda 

social de Itapetinga. 
 

As tensões na elaboração da proposta aparecem de forma peculiar em todas as 

entrevistas. João Lévi nos chama a atenção para o fato das tensões terem sido 

marcadas por disputas das disciplinas, das cargas horárias, por criação de novas 

disciplinas que dessem conta de questões como, gênero, sexualidade e relações 

étnico-raciais. João Lévi afirma que essas disputas  
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Mexeram com a vaidade de muitos professores, com campo de saber 
do outro e o que ele considera importante. 

 

João Evaristo e João Lévi também manifestam algumas preocupações com o 

novo PPC. João Evaristo relata que: 

 

O povo só ligava para a grade, quando fomos discutir em plenária, o texto 
que estava lá ninguém mexeu. Então, nós temos essa perspectiva dentro do 
texto, quando o povo aprovou, aprovou a grade, apesar das discussões, essas 
discussões avançam dentro da comissão, mas não avançam dentro do curso, 

dentro do colegiado como todo. Você tem uma discrepância, que me mete 
medo em relação à proposta. A proposta está boa, o problema é a execução 

dela. 
 

Já João Lévi apresenta alguns questionamentos:  

Será que a gente já mudou os campos de conhecimento, os conteúdos, os 
campos curriculares? Será que a gente mudou, ou a gente continua 

mantendo a mesma forma de abordar os conteúdos lá na filosofia, sociologia, 
psicologia? Isso requer uma investigação. Será que a gente só mudou o nome 

das disciplinas, a carga horária, ou será que a gente mudou a concepção 
curricular? Isso dá uma tese de doutorado, todo curso que passar por uma 
reforma faz um exercício. Essa mudança está se efetivando ou continua? 
Estou mudando lentamente ou não estou mudando? Ou não abri outros 

horizontes? 
 

A preocupação apresentada no discurso de João Evaristo e de João Lévi é 

extremamente pertinente. O discurso de João Evaristo demonstra que nem todas as 

professoras do curso se engajaram na construção da proposta.  Então, pergunto: A 

reforma do PPC é conhecida por todas as professoras do Curso? A proposta está 

sendo executada como foi planejada? O que de fato está sendo mudado e o que se 

mantém? Como aponta João Lévi, essas questões precisam ser investigadas.  

Para contemplar as questões de corpo, gênero e sexualidade na formação em 

Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA), João Lévi acredita que é preciso levar 

em consideração algumas proposições como, por exemplo, articular atividade de 

ensino, pesquisa e extensão por meio de: 
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minicurso, seja como palestra, num ciclo de palestra, seja num 
cadastramento de projeto de pesquisa, com inclusão de alunos como bolsista, 

seja seminários, congressos. 
 

Ele recorda do Seminário que foi realizado na UESB sobre Direitos Humanos e 

Diversidade, envolvendo uma grande quantidade de participantes não só da 

academia, mas também da sociedade de forma geral. Reforça João Lévi,  

 

Os alunos avaliaram como perfeito, a gente não vê isso na sala. 

 

O curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA) não oferece projetos 

de extensão sobre as questões de Corpo, Gênero e Sexualidade e não tem um grupo 

de pesquisa nesse campo. O evento citado acima foi realizado pelo curso de Direitos 

Humanos da pós-graduação lato sensu do campus de Itapetinga, onde as alunas do 

curso tiveram a oportunidade de participar. Além desse evento, acontecia um 

seminário intitulado Sexualidade: essa tal desconhecida. Era uma atividade da disciplina 

de estágio e das antigas disciplinas Inclusão, Educação especial e Educação sexual. Hoje o 

seminário não acontece mais. 

João Lévi aponta que: 

 
Lógico que nossos componentes curriculares não dão conta dessa demanda, 

isso prova que podemos estruturar outras ações que poderão talvez dar conta 
de romper, preencher essas lacunas. Então, eu continuo afirmando, só uma 
disciplina não dá conta, duas não dá, três sozinha não dá. Ou a gente pega 

os vinte três ou vinte quatro professores, e a gente tenta fazer um 
planejamento coletivo no colegiado com os formadores, e parar para pensar o 
curso. E ai não só essas temáticas de gênero e sexualidade, mas pensar todas 
as temáticas, porque agora tem esse curso de libras, o debate da inclusão, ele 

vem de lá de cima, de fora, dos movimentos, pressionando. 
 

Frente a essas mudanças necessárias, João Lévi, afirma que:  

O desafio é fazer rizoma, como diz Deleuze, né? A gente ainda não 
tem rizoma. 

Ele ressalta que:  
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É um desafio muito grande, trabalhar com as diferenças, a 
desigualdade, diferença, diversidade, raça, etnia, gênero, é muita coisa e são 

temas apaixonantes. 

 

Neste enunciado ora citado, João Lévi transita em diversos campos 

discursivos. Por que para João Lévi trabalhar com “desigualdade, diferença, 

diversidade, raça, etnia, gênero” é um desafio e ao mesmo tempo apaixonante? 

Apresentar um discurso que dê visibilidade a sujeitos de gênero, de sexo, de etnia e 

de raça, tidos como “diferentes” é um rompimento com as formações discursivas, 

que determinam o que pode ser dito dentro de um certo campo de saber. Romper 

com os discursos homogeneizantes que visa controlar e disciplinar os corpos é ainda 

um desafio, como também romper com os discursos construídos a partir de uma 

norma heterossexual, masculina e branca.  

 

 

3.2 Como se chega a ser o que se é? 

 

 

Contrapondo a concepção de formação de professoras apresentada no PPC, 

ancoro minhas reflexões no pensamento de Nietsche sobre formação, proferido por 

Larrosa (2009). No texto Como se chega a ser o que se é. Para além do bildung, a formação 

é comparada a uma viagem, em que o sujeito forma a si próprio. Larrosa (2009) 

entende o bildung nietscheano “como a ideia que subjaz ao relato do processo 

temporal pelo qual um indivíduo singular alcança sua própria forma, constitui sua 

própria identidade, configura sua particular humanidade ou, definidamente, 

converte-se no que é” (p. 45).  

A ideia de bildung é articulada em três unidades de discursos diferentes. 

 Primeiro, no campo da Filosofia da História e na Filosofia da Cultura ou do 

Espírito, com um discurso neo-humanista, ou seja, na área das Ciências Humanas.  

Em segundo, no campo da Pedagogia que produz o discurso em torno do 

papel formativo das humanidades, isto é, apresenta uma ideia de “formação mais 
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pragmática, mais instrumental e mais técnico científico” (LARROSA, 2009, p. 44). 

Essa é a ideia de formação apresentada pelo Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA).  

 Em terceiro no campo do subgênero de novela, “na novela de formação”, em 

que o sujeito abandona sua vida familiar e se aventura numa viagem para si mesmo, 

para seu íntimo, para seu próprio ser. Nessa viagem, o sujeito passa por experiências 

que ajudam na construção de sua formação. Essa viagem também proporciona um 

“autodescobrimento”, “autodeterminação” e “autorrealização” 

Neste sentido, procuro analisar os discursos e prática das professoras 

formadoras do Curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA), 

compreendendo o campo de sua formação pessoal e acadêmica no que tange as 

questões de corpo, gênero e sexualidade.  

 Nas entrevistas surgem vários conjuntos de enunciados que vão se apoiando 

numa mesma formação discursiva. Esses discursos percorrem os campos da 

Pedagogia, da Psicanálise, da Teoria Feminista, dos Estudos Culturais, da Teoria do 

Currículo, da Política, da Economia, da Sociologia, da Filosofia, da Psicologia. Nesse 

sentido, questiono: por que os discursos percorreram esses campos e não outros?  

 Os discursos de Sofia, João Evaristo, João Lévi e Tarsila se encontram e 

também se desencontram durante as entrevistas, seus discursos perpassam vários 

campos do saber, os quais tangenciam mais de uma formação. Proponho descrevê-

los, separá-los, analisando as relações entre os enunciados, ou seja, analisando-os de 

forma descontínua no seu campo de formação. Para isso, elaborei seis unidades de 

análise: Sujeito, formação e discurso; Os ditos sobre sexualidade e gênero; A “putaria” como 

metáfora do não dito; Em busca de um vocabulário para falar do “outro”- sapatona, 

namorador, gay, travesti, transexual, transgênero; O exercício de si e o olhar sobre o “outro” - 

homossexual, criança, mãe, mulher, aluna e professora; O regime de “verdade” e a produção 

do discurso universitário.   
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3.2.1 Sujeito, formação e discurso  

 

 

Durante o processo de formação inicial todas entrevistadas não tiveram 

contato com as discussões sobre corpo, gênero e sexualidade, assim relatam. Apenas 

no doutorado foi que Sofia e João Lévi tiveram discussões neste campo. Quando foi 

solicitado aos sujeitos que narrassem sobre essas questões em sua formação e em sua 

prática pedagógica surgem alguns elementos que discuto tendo como suporte 

metodológico os livros de Foucault (2012a, 2012b) - A arqueologia do Saber e A ordem do 

discurso. Analiso os discursos dos sujeitos entrevistados, entendendo o campo 

discursivo que se materializam por intermédio de formações discursivas compostas 

pelo funcionamento dos enunciados. Assim, busco nos discursos os enunciados que 

falam do sujeito e de sua formação.  

Num conjunto de discurso, João Evaristo apresenta vários enunciados que 

apontam que não só ele, mas toda sociedade é preconceituosa.  

 

Todos nós somos preconceituosos. [..] mesmo com toda essa formação, 
preconceito nunca me faltou, principalmente sobre questão 

homoafetiva. Isso vou procurando compreender, às vezes eu fico refletindo, 
eu costumo fazer autoanálise. Nietsche me ajuda nisso, em fazer autoanálise, 

aí eu acho que não é compatível com quem sou, com o que faço. Me 
percebo com preconceito, aí faço uma análise de histórico familiar. O que 
eu fiz de ascensão dentro da própria família, como aquilo que eu consigo ser, 

no que estou fazendo, aí eu vou verificando (grifo meu). 
 

No discurso de João Evaristo surgem alguns enunciados que fazem mais que 

descrever as coisas, descreve suas reflexões. Ele questiona que mesmo com a 

formação que tem se vê como preconceituoso. Por que João Evaristo tem preconceito 

com as relações homoafetivas? Fazendo uso dos contributos foucaultianos, percebo 

que os sujeitos são construídos discursivamente, ou seja, os discursos constituem 

sujeitos masculinos e femininos, produz marcas, identidades e “verdades”. Os 

discursos fornecem regras, conselhos, normas e exercícios de como os sujeitos devem 

ser e comportar-se (GARCIA, 2001). 
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[...] a linguagem e os discursos são instâncias que nos permitem nomear e 
dar sentido ao mundo ou ao que comumente se denomina realidade; que a 
linguagem nos fornece as categorias de pensamento, os conceitos e os termos 
pelos quais narramos e explicamos a nós mesmos e a tudo mais que nos 
atinge e rodeia; se considero que nossa própria conduta, mesmo não sendo o 
reflexo imediato do que pensamos ou dizemos, só nos é acessível, e mesmo 
aos outros, pela intermediação da linguagem; então, é possível considerar a 
importância que têm os discursos pedagógicos para além da produção e 
veiculação de certas formas de representação do mundo e do fenômeno 
educativo (GARCIA, 2001, p. 34). 

 

Os discursos de João Evaristo foram construídos discursivamente, têm raízes 

históricas lá do século XIX - período que ainda não existia a palavra 

homoafetividade. Mesmo no século XXI, a homoafetividade é um campo contestado, 

silenciado, negado (LOURO, 2000a). 

 Foucault (1988) no livro História da Sexualidade I: a vontade de saber traz 

contribuições que nos permitem perceber a construção histórica e cultural sobre os 

discursos da sexualidade. A sexualidade “normal”, “legítima”, “hegemônica”, 

“natural” é a heterossexual. Esse discurso foi construído histórica e culturalmente a 

partir de outro - a homossexualidade e a bissexualidade como “anormal”, “ilegítima” 

e “contra hegemônica”, hoje esses discursos são materializados nos espaços de 

formação do sujeito.  

No que tange a prática das professoras entrevistadas referentes às questões de 

corpo, gênero e sexualidade, temos neste campo discursivo alguns elementos que 

discuto abaixo. João Evaristo narra: 

Eu tenho uma disciplina que tem uma carga horária ampla, mas em 
compensação são encontros mais para uma prática, então quando posso 

trabalhar, eu uso Foucault. Ele é um referencial, como eu gosto muito da 
linha de Freud, então eu também resgato Freud. Então minha discussão é 

dentro da sensibilidade, dentro do mecanismo do inconsciente, 
trabalhar a história da sexualidade, as relações de poder, a medida 
que você diz: você é homem, você é mulher, qual o seu papel dentro 
da sociedade? Então trazendo essas discussões, além de, eu quase me 

considero moralista, eu sou fruto dessas questões religiosas, meus 
preconceitos estão estampados aí, então vem Nietzsche que me ajuda 

a martelar meus ídolos para poder trabalhar melhor, então eu 
começo a perceber e a questionar esse moralismo quando eu estou 

arrumando esse diabo que inferniza a nossa vida, que nos faz ter medo de 
tocar as pessoas (grifo meu). 
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Nestes enunciados destacados acima, é marcado pela psicanálise freudiana. 

Primeiro, João Evaristo aponta o campo da sensibilidade, do inconsciente para 

trabalhar a sexualidade. Mas por que utiliza esses campos e não outros? O que seria 

dentro da sensibilidade, dentro do mecanismo do inconsciente? Parece-me que para 

João Evaristo, o caminho mais “fácil” para trabalhar a sexualidade seria a 

sensibilização, dentro do campo do inconsciente. 

 Segundo, ele se vê em conflitos, se vê na necessidade de martelar seus ídolos. 

No entanto, me questiono: Por que João Evaristo se encontra nesse campo 

discursivo? Há uma resistência em manter-se nele? João Evaristo questiona o seu 

moralismo. No enunciado 

eu quase me considero moralista 

Ele relata à necessidade de mudança na forma de agir, quebrando esse 

moralismo, martelando seus ídolos.   O “domínio moral” é uma produção discursiva, 

que coloca o sujeito como representante da ordem social. Esse discurso se inscreve no 

campo da Pedagogia Crítica.  

 

Os discursos pedagógicos críticos propõem modos específicos e formas de 
relação que os sujeitos têm de estabelecer consigo mesmos, com os outros e 
com o mundo. Ou seja, são discursos que posicionam os alunos e as alunas 
em certos modos de ser e existir no mundo, atribuindo valores a estilos de 
vida particulares e a determinadas representações do mundo social. Alguns 
estilos de vida e existência podem ser “superiores”, ou então “inferiores” e 
“subalternos”, “bons” ou “maus”; e certos atributos ou qualidades do 
pensamento e formas de explicar o mundo podem ser “ingênuas”, “sem 
rigor” ou “críticas”, “alienadas” ou “conscientes” (GARCIA, 2001, p. 33). 
 

 Neste contexto, centraliza o discurso do sujeito ideal, colocando-a como 

representante da ordem social, com valores e comportamentos tidos como 

“adequados” para estar na ordem da conservação dos “bons” costumes. Assim 

sendo, as múltiplas formas de constituir as identidades de gênero e sexual, as 

múltiplas formas de constituir e viver as famílias - ficam fora do discurso, sendo 

considerados inferiores, isto é, fora da ordem social. Louro (2000b, p. 57) nos chama a 

atenção para o fato que “é a voz socialmente autorizada que inclui sujeitos e 

conhecimentos, determinando não apenas quais as identidades ou saberes que 
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podem integrar o currículo, mas também como essas identidades e saberes deverão 

ser aí representados”.  

 Analisar o campo do “domínio moral” é observá-lo na relação de poder, na 

valorização de algumas atitudes e desvalorização de outras. Penso que esse cenário é 

produto de forças históricas, sociais, culturais que colaboram para a manutenção de 

uma sociedade preconceituosa e desigual.  Vejo que João Evaristo apresenta-se em 

conflitos, sente a necessidade de romper com suas amarras, com os discursos que 

emperram a compreensão das múltiplas formas de viver o gênero e a sexualidade.   

 Em se tratando do discurso de João Lévi, ele traz uma contextualização 

histórica da formação em Pedagogia no Brasil e o déficit encontrado no que concerne 

o conhecimento e saberes sobre o gênero e a sexualidade.   

Gênero, sexualidade, relações éticos raciais são temáticas da nossa 
contemporaneidade, elas batem a nossa porta. Bate a nossa porta, 

principalmente, porque se acompanharmos um pouco o que foi a trajetória 
da formação de pedagogo. Como ela se consolidou? Os currículos de 

pedagogia no Brasil e o próprio currículo de pedagogia da geração que fomos 
formados, né. Essas temáticas sempre tiveram a margem, tanto os debates 

sobre corpo, gênero e também a sexualidade. Então, a gente passou por 
formação totalmente tecnicista. Tecnicista do ponto de vista de você ter um 
currículo muito pautado nas questões de compreensão do papel do educador. 
Centraliza aí, os aspectos da didática. Um currículo muito voltado para as 
questões da psicologia, ou seja, muito psicologizante. Inclusive o nosso teve 

esse característica. Isso vai ter um reflexo em quem a gente foi formando 
durante esse processo[...]. Então, acho que são duas questões. Uma está num 
déficit histórico dessa formação que vem, acho que misturado também com 
essas políticas voltados para o gênero e sexualidade, debates sobre o corpo. 

Elas ganham força, né? Na minha opinião, a  partir da década de 90 do 
ponto de vista teórico, acadêmico, de como esse debate, na verdade ele vem de 

fora para dentro. Ele não vem de dentro da academia, mas pela pressão do 
movimento feminista, dos estudos Queer, dos movimentos gays, o debate dos 

movimentos sociais, o movimento negro, os movimentos sociais em geral, 
especificamente o movimento negro, isso vem reclamar políticas afirmativas, 

isso mexe. 
 

 Temos funções enunciativas diversas no discurso de João Lévi. No decorrer 

desse discurso, por exemplo, os enunciados são marcados pelo campo pós-

estruturalista. Ele compreende que os discursos sobre corpo, gênero, sexualidade, 
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relações étnicos raciais são contemporâneos e que a universidade não pode ficar fora 

dessa discussão.  

 João Lévi aponta que no período que se graduou em Pedagogia em 1997, foi 

uma época que essas questões não tinham “lugar” no currículo. Por que o currículo 

de Pedagogia foi construído dessa maneira? A quem e ao que ele atendia? O que a 

disciplina Psicologia, mencionada por João Lévi, ensinou sobre corpo, sexualidade e 

gênero pelo currículo? Como a ideia do déficit, apresentada por ele, foi construída e 

naturalizada entre nós? 

 Se pensarmos como Foucault, vamos compreender que as questões de corpo, 

gênero e sexualidade sempre foram marcadas no currículo. Nesse contexto, é preciso 

compreender como se produziram e ainda produzem os discursos sobre corpo, 

gênero e sexualidade no campo da docência, numa determinada época. Assim sendo, 

vamos buscar no não dito para analisar a produção dos discursos.   

 As instituições destinadas à formação de sujeito, sempre tiveram na ordem da 

produção de comportamentos, atitudes, valores, conhecimentos, saberes, etc; sejam 

elas de ensino infantil, fundamental, médio ou superior. Os sujeitos são produzidos 

em tempos e lugares diferentes, a partir da instauração de um saber pedagógico. A 

utilização das concepções foucaultianas, para analisar a produção de determinado 

saber pedagógico, implica na formulação de perguntas: Quais efeitos pedagógicos 

esses discursos vão provocar na prática docente? Quais efeitos de verdade se 

produzem nas práticas mínimas, nas enunciações, nos modos de ser professora? 

Como opera o discurso que nega a movimentação das questões de corpo, gênero e 

sexualidade no Currículo de formação em Pedagogia? 

 Ao se deslocar da negação, vamos perceber que essas questões são 

movimentadas o tempo inteiro na formação de sujeitos, desde a infância. Mesmo que 

não ocorro de forma explícita no currículo. As escolas, as instituições se ocupam em 

regular os corpos, o gênero e a sexualidade, fundamentados no discurso que busca 

produzir uma representação “positiva” da sexualidade, da etnia, do gênero, da 

classe, enfim, do corpo (LOURO, 2008). Entretanto, esses discursos visam fixar 

identidades, bem como regular e disciplinar os corpos na medida em que “estabelece 
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seus contornos, seus limites suas possibilidades e restrições” (LOURO, 2008, p. 35). 

Geralmente, esses discursos ganham lugar no currículo, ganham lugar nos espaços 

de formação de sujeitos.  João Lévi cita alguns movimentos sociais que 

contribuíram para inserção dessas questões na academia, tais como, o movimento 

feminista, gay e negro que contribuíram para legitimar espaço para discussão na 

universidade.  

 João Lévi ressalta que essas questões não foram contempladas na formação 

das professoras formadoras do curso de Pedagogia e consequentemente, isso 

impactou os sujeitos que estas vêm formando. Por que a professora formadora não 

problematiza a naturalização desse discurso? É preciso questionar o status de 

verdade, cuja função básica é difundir um discurso que só adia a discussão sobre 

corpo, gênero e sexualidade na formação em Pedagogia.  

 Nos discursos, João Lévi apresenta uma análise das questões de gênero, 

sexualidade, relações étnico-racial dentro das relações de poder. Ele aponta que foi a 

partir dos confrontos neste campo, que ele passa a compreender a construção de 

sujeitos. Vejamos o discurso dele: 

Essas questões precisam perpassar nossas disciplinas, então eu que trabalho 
Avaliação, no momento da minha disciplina, eu fui para Foucault, eu não só 
fiquei no campo pedagógico, sem pensar as relações de poder, as perspectivas 

dos exames de vigilância, punição, a escola como instituição de sequestro, 
relação saber-poder. Então é inevitável. Então quando eu falo isso eu 

oportunizo um outro olhar para além do pedagógico, pensar sob outro olhar 
de desconstrução. Não é um campo de resposta, mas de reflexão, de 

problematização, ai o desafio é transversalizar esses conteúdos, não falo nem 
de interdisciplinarizar, mas transversalizar. Mas isso só vai consolidar, em 

minha opinião, se nós enquanto grupo de formadores de pedagogia, 
planejarmos isso, sentarmos, planejarmos, pensar minicursos, palestras, 

encontros, grupos de estudos.  
 

 Os enunciados apresentados nesse discurso de João Lévi se apoiam num 

discurso contemporâneo. Ele fala da relação de poder e saber, dos exames de 

vigilância, da punição e da escola como instituição de sequestro. Foucault nos incita a 

examinar as relações que se estabelecem nos lugares de formação de sujeitos. A 

escola, por exemplo, é uma dessas instâncias que produz sujeitos num jogo de poder.  
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 Nessa perspectiva, é preciso ficar atento aos discursos homogeneizantes, 

ideias fixas, essencializadas e normatizadas que provocam o controle do corpo, isto é, 

o vigiar e punir. João Lévi aposta no “transversalisar”, como isso seria possível se o 

próprio currículo é disciplinar? A forma como o currículo foi elaborado não seria um 

entrave?  

  João Lévi também ressalta que se faz necessário problematizar o fazer 

pedagógico, reforço ainda, que é preciso olhar as condições sociais e culturais desse 

fazer pedagógico, uma vez que eles são construções subjetivas e muitas vezes 

forjadas nas relações. 

 Mais adiante na fala, João Lévi apresenta a necessidade de adentrar em um 

campo teórico recente do currículo, isto é, no campo queer, para dialogar com as 

questões de corpo, gênero e sexualidade. 

Quando Guacira fala lá no livro Educação, gênero e sexualidade, quando ela 
debate gênero, eu acho massa, eu falo da minha área que já tenho decorado o 

currículo. Esse currículo nosso apresenta, um campo de força, de poder. 
Nosso currículo tá chamando a atenção para nós, quando a Guacira fala que 

é preciso extrair um currículo Queer. Queer quer dizer extravagante, 
exagerado. Esse currículo queer, ele vai provocar assombro [...] vai provocar 
estranhamento nos colegas que estão adentrando no curso, porque nos temos 

uma trajetória familiar e escolar, a gente reproduz isso. O binarismo está 
presente, homem e mulher, macho e fêmea, homossexual e heterossexual. A 

gente aprende isso e é cultural, é uma produção discursiva. 
 

 O campo dos estudos queer é importante à medida que possibilita 

problematizar e refletir sobre os modos de subjetivação, tendo como foco as relações 

entre sujeitos, como diz Butler (2012), nos corpos, prazeres, identidades, exclusões, 

erotismo, imagens, etc.  

 De acordo Miskolci (2009), os estudos queer colocam em xeque as formas 

canônicas de compreender as desigualdades sociais e a produção de discursos tidos 

como hegemônicos sobre a sexualidade, a etnia, o gênero, etc. Nesse contexto, Silva 

(2009) relata que os estudos queer problematizam as identidades sexuais e, 

indiretamente a questão cultural e social. “Através da “estranheza”, quer-se 

perturbar a tranquilidade da “normalidade” “(Ibid., 105). Dessa forma, o currículo 
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queer questiona o conhecimento, o saber, a identidade, a cultura, vendo-os como 

socialmente construídos.  “A teoria queer - “esta coisa estranha” - é a diferença que 

pode fazer diferença no currículo” (SILVA, 2009, p. 109).  

 Temos no enunciado “O binarismo está presente, homem e mulher, macho e fêmea, 

homossexual e heterossexual. A gente aprende isso e é cultural”. Concordo com João Lévi 

ao colocar o binarismo como uma produção discursiva. Butler (2012) aponta que a 

cultura moderna traz a marca dos discursos homogeneizantes de uma matriz 

heterossexual binária. Penso que é preciso promover a desconstrução da cultura 

hegemônica do binarismo citada no enunciado de João Lévi.  

 Tarsila afirma trabalhar com a desconstrução desses discursos na disciplina 

Educação, gênero e sexualidade. Contudo, por se identificar como evangélica, muitas 

alunas do curso apresentam um estereótipo do seu discurso. Vejamos:  

Quando estou trabalhando com essa disciplina deixo claro pra turma que 
sou evangélica, não por estar tentando impor, mas para mostrar que por ser 
evangélica, eu não tenho aquela questão fechada. Eles até estranham. Por eu 

ser evangélica. Por que a educação sexual não pode ser trabalhada pelo 
evangélico, então a gente vê que nisso também que é um estereótipo. Um 

rótulo, né? As pessoas ainda têm a concepção que só quem fala sobre 
sexualidade é o biólogo. 

 

 Temos nesse discurso três coisas ditas que analiso. Primeiro, a visão da 

sexualidade como uma questão fechada para a evangélica. Segundo, a ideia que as 

alunas têm que a evangélica não pode falar sobre a sexualidade. Terceiro, a 

concepção das alunas que quem fala de sexualidade é a bióloga.  

Nos últimos séculos, a sexualidade tornou-se objeto privilegiado do olhar de 
cientistas, religiosos, psiquiatras, antropólogos, educadores, passando a se 
constituir, efetivamente, numa “questão”. Com base nas mais diversas 
perspectivas, desde então, ela vem sendo descrita, compreendida, explicada, 
regulada, saneada, educada, normatizada. Se, nos dias de hoje, ela continua 
alvo de vigilância e de controle, agora se ampliaram e diversificaram suas 
formas de regulação, multiplicaram-se as instâncias e as instituições que se 
autorizam a ditar-lhes normas [...] (LOURO, 2008a, p. 27).  
 

 Ao longo dos tempos, os sujeitos vêm sendo observados e indicados para 

entrar na ordem de determinados discursos. A entrada no campo discursivo da 

sexualidade pela evangélica é inapropriada, pois seus corpos estão classificados nos 
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padrões de pureza. Os corpos são definidos pela aparência, comportamento e 

valores, como também os discursos são aceitos ou refutados dependendo da 

identidade de quem o enuncia (LOURO, 2000a).  

 Foucault (1988) questiona qual sujeito pode estar ordem do discurso da 

sexualidade, qual sujeito está letrado para isso. Assim eu pergunto: O evangélico não 

está? E por que a bióloga está? O evangélico pode até entrar no campo discursivo da 

sexualidade, se for para falar como evangélico e disciplinar os corpos. A bióloga 

pode falar da sexualidade se for fundamentada na Biologia, ou seja, falar da 

anatomia dos corpos, da fisiologia, da reprodução, das doenças sexualmente 

transmissíveis e dos métodos contraceptivos. Assim, a sexualidade fica associada ao 

enfoque informativo, isto é, ao cuidado com a doença, o perigo, a gravidez e, até 

mesmo, à morte. Isso, consequentemente, dificulta associar a sexualidade ao prazer e 

à vida.  

 

 

3.2.2 Os ditos sobre sexualidade e gênero 

 

 

Os discursos sobre gênero e sexualidade ganham movimento nas falas das 

professoras entrevistadas. Os enunciados desses discursos fazem mais do que 

representar o que as professoras pensam sobre essas questões, eles mostram suas 

dúvidas, medos e incertezas.   

No que concerne às considerações sobre as discussões de corpo, gênero e 

sexualidade na formação em Pedagogia, vamos perceber que os discursos instituem e 

demarcam lugares. Sofia aponta que: 

 

É de grande importância trabalhar com essas questões de corpo, sexualidade, 
orientação sexual não só na formação do Pedagogo, mas é importante desde a 

Educação Infantil. Porque a gente lida com o corpo o tempo todo, só que a 
gente tende a negar isso, a gente nega enquanto criança. Como também 

reprime enquanto criança, porque é feio, porque papai do céu não gosta, e 
quando adulto a dificuldade que a gente tem de trabalhar, em perceber esse 
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corpo, em perceber que você está em constante processo de mudança e 
transformação. 

 

Nesse discurso emergem enunciados no campo da sexualidade infantil que 

analiso. Sofia aponta a necessidade de trabalhar às questões de corpo e sexualidade 

desde a infância. A sexualidade é um terreno sobre o qual as crianças têm interesses e 

curiosidades. No entanto, elas são tidas como “inocentes” e nada sabem sobre a 

sexualidade ou nada podem saber. Para manter a “inocência” e a “pureza” das 

crianças, implica o silenciamento e a negação de sua sexualidade (LOURO, 2000b). 

Sofia propõe romper com esse discurso e possibilitar a entrada das crianças no 

campo discursivo da sexualidade.  

Louro (2000b) ressalta que desde criança o corpo é negado e quando adulto as 

dificuldades continuam em lidar com a própria sexualidade produzindo uma 

muralha de constrangimentos e omissões. Foucault (1988, p. 36) ressalta que “a partir 

do século XVIII, o sexo das crianças e adolescentes passou a ser um importante foco 

em torno do qual se dispuseram inúmeros dispositivos institucionais e estratégias 

discursivas”. Assim, o século XVIII conferiu ao corpo da criança lugar de vigilância. 

Vários espaços eram responsáveis pelo controle do seu comportamento - escola, 

família, medicina, religião. Essas instâncias eram responsáveis pelo disciplinamento 

do corpo e pela manutenção do discurso da criança como um sujeito assexuado. Com 

isso, permitir a entrada das crianças nas discussões sobre sexualidade sempre foi 

visto como uma ameaça para a sociedade. 

 Não há como ignorar a curiosidade e necessidade das crianças, como também 

ignorar os discursos sobre “novos” arranjos familiares, as múltiplas identidades de 

gênero e sexual apresentadas na sociedade. Louro (2000b) ressalta que permitir o 

transitar das crianças no campo da sexualidade é romper com a vocação 

normalizadora da Educação - que se vê “ameaçada”- quando se trata dessas 

questões.  

Sofia ressalta que o silenciamento e a negação da discussão sobre a 

sexualidade na infância vão provocar efeitos no processo de formação da criança, na 

descoberta do corpo, na descoberta de si. João Evaristo relata que na infância foi 



... 
99 

 

severamente castigado pela sua mãe, por brincar de “papai e mamãe” com uma 

vizinha. Ele afirma: 

 

eu estava descobrindo aquelas coisas, a surra não matou minha 
curiosidade, eu continuei curioso. 

 

“Aquelas coisas”, assim, referida por João Evaristo é a sexualidade, 

representada aqui como um campo de descoberta, de desejo, seguida de um 

turbilhão de emoções, de busca que move a curiosidade. Foucault (1988) relata que 

no século XIX as crianças eram vistas sem sexo, por isso era interditado o discurso da 

sexualidade, era proibido falar sobre o assunto, obrigando-as a tampar os ouvidos e 

fechar os olhos para não escutar e nem tão pouco ver - a ordem era o silêncio.  A 

criança ainda é apresentada como símbolo de pureza, de inocência e a sexualidade é 

vista como símbolo de pecado, impureza, corpo sujo, sendo necessário contê-la para 

obter a salvação celestial.  

Sofia narra suas limitações para discutir às questões de corpo, gênero e 

sexualidade, em seus discursos alguns enunciados se contrapõem e se excluem:  

 

Há uma resistência de trabalhar o prazer, então os professores sempre 
abordam as fases. Ah! Por que a criança pequena está se masturbando na 
sala de aula? O que eu faço? As perguntas deles, como na disciplina de 

Educação infantil. Ele fala: Ah, meu aluno tem 5 anos e está se masturbando 
na sala, o que eu faço? O que fazer? Proibir? Bater na mão e dizer que papai 
do céu não gosta. Só que eu não posso dizer faça dessa forma ou faça de outra 

forma. Preciso encontrar mecanismos na sala para falar sobre isso sem 
constranger a criança, ou encontrar um momento para ele sair daquela 

situação e conversar com a criança, que tem lugar para fazer essas 
coisas, que não pode fazer em público, porque há uma sanção mesmo, na 
sociedade, porque há mesmo, como diz Foucault, disciplina de docilização 

dos corpos, fazer parte da norma, mas que existe espaço apropriado, que não 
pode fazer em público, que não pode ficar se masturbando, mas que pode 

dialogar. Mas tem uma visão do aluno, como se ele não tivesse a capacidade 
de compreender a conversa, então é melhor proibir sem explicação para 

essa criança, eles não conseguem lidar com esse desejo da criança. 
Então é muito voltado para essa questão, ah, eles são tão pequenininhos, mas 

não vai interferir em nada. Então para eles é mais fácil proibir, do que 
conversar com a criança. Então é assim, tem que ter diálogo com a criança, 

por menor que seja, um diálogo constante (SOFIA) (grifo meu). 
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O discurso de Sofia apresenta enunciados sobre a interdição da sexualidade 

infantil. O enunciado se refere a certas formulações pertencentes a uma formação 

discursiva, ele não é neutro, nem tampouco puro. Nos enunciados “encontrar um 

momento para sair daquela situação” e “tem lugar para fazer essas coisas”. Esse momento e 

esse lugar não seriam um dispositivo, ou seja, uma estratégia para disciplinar o 

comportamento da criança, ou até mesmo para apagar ou evitar um “conflito”? 

Fazendo uso das colaborações foucaultianas sobre a sexualidade infantil, penso que 

as práticas sexuais das crianças foram e ainda são objetos de interdição, cuja 

transgressão é falta grave. A ordem é de interdição, inexistência e mutismo. A 

masturbação infantil se inscreve nesse quadro. Foucault (1988) apresenta no livro 

História da Sexualidade I: a vontade de saber, a construção dos discursos sobre a 

sexualidade, sobre os dispositivos utilizados para regular os corpos, os desejos e as 

práticas. As crianças não escaparam dessa vigilância. Por que o comportamento 

sexual das crianças é objeto de tanta preocupação?  Qual seria o lugar “adequado” 

para as práticas sexuais das crianças? 

Segundo Foucault (1988), até a antiguidade o ato sexual era visto de forma 

positiva, mas a partir do século XVII, o ato sexual passa a ser associado ao mal, ao 

pecado, e, até mesmo, à morte. O ato sexual passa a ser restrito ao casal 

heterossexual, monogâmico, com o objetivo de reproduzir e limitado a quatro 

paredes. Assim, foi elaborado um conjunto de estratégias para combater as práticas 

sexuais, dentre elas, a masturbação infantil.   

No enunciado de Sofia “eles não conseguem lidar com esse desejo da criança”. Ela 

se refere o desejo de tocar o próprio corpo para sentir prazer, mas como lidar com 

esse desejo da criança? A criança começa a explorar seu corpo já na primeira infância. 

Nessa fase elas descobrem o prazer em explorar seu corpo e de outras crianças. 

Entretanto, a curiosidade da criança é sempre vista como inapropriada quando está 

relacionada à sexualidade.  

Nunes (2006) no livro Educação Sexual da criança: polêmicas do nosso tempo 

aponta a dramática reação dos familiares e educadoras ao surpreenderem uma 

criança se masturbando. Geralmente, manifestam intolerância e buscam medidas 



... 
101 

 

para correção. Isso acontece porque a sexualidade está associada ao pecado e essa 

visão está muito arraigada na cultural ocidental.  A saída para muitos é reprimir sob 

o pretexto que sua manifestação é maléfica e condenatória. Essa conduta é pautada 

no senso comum com o objetivo de manter o modelo tradicional de educação sexual. 

Nunes (2006, p. 118-119) ressalta que “não será possível falar com ressonância e 

respeito sobre a sexualidade, amor, gratuidade e prazer, aos adolescentes, se não 

forem construídas pontes na infância”.  

Embora estejamos em uma sociedade que concebe a infância como um período 

feliz da vida, há incompreensão e descaso quando se trata em falar da sexualidade da 

criança. A presença das discussões sobre sexualidade nas escolas foi um desafio, foi 

uma conquista. Os Parâmetros Curriculares Nacionais definiram a Orientação sexual 

como tema transversal do ensino fundamental e médio, porém essas questões não 

ganham espaço na Educação Infantil, a regra é o controle dos corpos e dos desejos 

das crianças (NUNES, 2006).  

 Sofia amplia seu campo de discussão sobre a criança, ela fala do diferente e da 

ciência - a vontade de verdade. Ela anuncia a necessidade de desconstruir os 

preconceitos existentes sobre as identidades sexuais.  

 

Desconstruir verdades que foram impostas na gente pela sociedade. 

 

 Caso contrário, segundo Sofia, o sujeito fica com uma visão muito normativa, 

tudo que foge da norma passa a ser visto como patológico, como anormal.  

 

A criança que tem mais sensibilidade, que é mais sensível, aí já vê isso como 
uma questão sexual, o homem não pode chorar, não pode ser sensível, até 

desconstruir esses discursos. Há uma construção social, há uma 
padronização do que é ser homem e do que é ser mulher. Ai se você tem um 
jeito diferente, ai vão dizer que vai ser é lésbica, homossexual. A gente que 

constrói isso, e essa construção a gente vai reproduzindo, reproduzindo para 
o aluno, para as crianças. Primeiro tem que ser desconstruído esses 

discursos com esses professores, para que eles tomem consciência dessas 
mudanças, para poder trabalhar na sala de aula com a diversidade, sem estar 

discriminando a criança, sem estar estereotipando, sem estar segregando. 
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 No discurso de Sofia, os enunciados são estabelecidos em uma justaposição 

entre a professora e o seu papel frente mudanças sociais. Aqui Sofia reforça o 

discurso da desconstrução para “tomada de consciência”. Ela aponta que é necessário 

desconstruir na formação a visão estereotipada, preconceituosa do corpo, do 

comportamento, do ser homem, do ser mulher. Esse discurso centraliza o papel da 

professora, então questiono: Esse discurso não responsabilizaria ou culparia a 

professora por essas discussões? E qual seria o papel da aluna para enfrentar as 

condições em que se dá essa formação? 

 Sofia se coloca também como responsável pelo jogo de relações de saber-poder 

que acontecem no processo de formação docente. Ela narra “A gente que constrói isso, e 

essa construção a gente vai reproduzindo, reproduzindo para o aluno, para as crianças”. É 

importante a professora colocar em “xeque” seus conceitos, seus valores, suas 

atitudes, a forma como vê o outro, como prescreve o modo de viver do outro, assim 

buscar desconstruí-los. Penso que às questões de corpo, gênero e sexualidade 

necessitam ser desarranjadas e reinventadas, tornando-as plural com envolvimentos 

de todos os sujeitos.  

 Segundo Garcia (2001, p. 36) os discursos “[...] estabelecem diferenciações, 

presenças, exclusões, saberes e verdades acerca de como pensar, ser e agir [...]”. Sofia 

apresenta em seus discursos algumas reflexões sobre o cotidiano escolar, sobre o 

modo se pensar as práticas educacionais.   

Existe um sexismo ali presente cotidianamente na escola, mas a gente não 
vê, é porque ele tá tão impregnado que você já não vê como diferente, o 

tempo todo, filinha de menino e de menina, porque essa segregação, essa 
separação? É o sexismo que tá ali presente, mas você não dá mais conta 

disso. Então, essa discussão da diversidade eu gosto, é uma discussão assim 
que você vai entrando. [...] No cotidiano da sala de aula é preciso um olhar 

mais atento para esse diferente, para essa diversidade, esse olhar mais atento 
para a linguagem. Porque tudo é ainda no masculino? É preciso um olhar 

mais atento nos conteúdos, nos livros didáticos. Por que só vê o homem 
como herói? O homem como astro, como força. Esse conteúdo na própria 
literatura é preciso um olhar do professor, ficar atento para esse diferente, 
para o que está colocando para ele, porque muitas vezes, por não ter uma 
leitura ou formação, esses conteúdos passam despercebidos. Os conteúdos 

vêm lá nos livros de uma forma discriminatória da mulher ou da criança, ou 
do negro, também na própria história, na literatura infantil. O professor 
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precisa ter esse olhar, olhar e ver, perceber essas diferenças. [...] Por que as 
meninas não podem brincar de bola? Por que os meninos não podem brincar 

de casinha junto com as meninas? Por que brincar de casinha é coisa de 
menina? O homem não pode lavar os pratos. Então, é essa discussão ali, o 
tempo todo, essa visão sexista, mas com certeza eu não trabalho na visão 

biologizante, nem só foco nas fases de desenvolvimento da criança, mas trago 
um olhar cultural.   

 

 Sofia transita em vários campos discursivos - discurso do diferente, do 

diverso, dos gêneros (papéis sociais de homens e mulheres). Analiso alguns 

enunciados que emergem desse discurso.  No enunciado “existe um sexismo ali 

presente cotidianamente na escola, mas a gente não vê, é porque ele tá tão impregnado que 

você já não vê como diferente, o tempo todo, filinha de menino e de menina, porque essa 

segregação, essa separação?” O discurso de Sofia questiona a posição de meninos e 

meninas na escola, lugar onde elas são vistas como diferentes e, consequentemente, 

são segregadas. Esse tipo de visão de meninos e meninas como diferentes é uma 

produção discursiva - “naturalizada”- que, como afirma Sofia, geralmente, não é 

identificada. A “naturalização” desse discurso da diferença colaborou para a visão da 

mulher como “sexo frágil”, submissa ao pai, a mãe e depois ao marido. Em 

contrapartida, colaborou para a valorização do homem, colocando-o como “sexo 

forte”, dominador, etc. Esses discursos ainda enfatizam as semelhanças e diferenças 

entre homens e mulheres, por conseguinte, os seus papéis sociais.  

 Assim, a escola torna-se uma instituição social que, por meio das mais 

variadas estratégias, constroem e mobilizam os discursos que definem o que é ser 

homem ou mulher. Concordo com Louro (2007, p. 106) ao afirmar que “[...] as formas 

adequadas de fazer, de meninos e meninas, homens e mulheres ajustados/as aos 

padrões das comunidades pressupõem uma atenção redobrada sobre aqueles e 

aquelas que serão seus formadores e formadoras”. Essa atenção é ressaltada no 

discurso de Sofia.  

 Ainda no discurso de Sofia, temos o enunciado “no cotidiano da sala de aula é 

preciso um olhar mais atento para esse diferente, para essa diversidade, esse olhar mais atento 

para a linguagem”. Percebo que Sofia apresenta um conjunto de enunciados que se 

apoiam numa mesma formação - diferente, diverso, linguagem. Quem é o diferente e 
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o diverso para Sofia? A diferença e a diversidade são discursivamente produzidas 

pelas relações de poder e saber, por isso, é necessário olhar as condições sociais e 

culturais que forjam as relações entre os sujeitos. Sofia nos chama atenção sobre a 

linguagem sexista, que referencia homens e mulheres no masculino. Assim sendo, a 

linguagem não é um elemento neutro, ela destaca certas identidades, como a 

masculina e silencia outras, como a feminina.   

 Sofia questiona: “Por que só vê o homem como herói? O homem como astro, como 

força. Os conteúdos vêm lá nos livros de uma forma discriminatória da mulher ou da criança, 

ou do negro, também na própria história, na literatura infantil”. Reitero a fala anterior, 

defendo que a valorização de certas culturas e de certas identidades são produções 

discursivas construídas nas relações, nos jogos de poder. Isso pode ser evidenciado 

nos jornais, revistas, livros didáticos, peças de teatro, filmes, músicas etc. A sociedade 

continua produzindo discursos que reforçam a visão que homens e mulheres devem 

ocupar papéis distintos na sociedade, pois são seres distintos. Esses discursos são 

fundamentados numa “essência humana biológica”. Acredito que existem múltiplas 

mulheres, como também múltiplos homens, cada um com suas habilidades, 

peculiaridades, singularidades. São sujeitos que se apresentam com múltiplas 

identidades.  Sofia narra:  

A sexualidade está presente em nossa vida em tudo. Então, há um discurso 
médico, como Foucault chama lá de pedagogização da criança, então há uma 
pedagogização do discurso, há uma pedagogização da formação de professor, 

no sentido assim, de um desenvolvimento da sexualidade, como se fosse 
normal e anormal. O que é sexualidade normal e o que é sexualidade 

anormal? Eu acho que precisa dessa discussão maior, desse diferente, desse 
corpo, dessa padronização. Por que a mulher tem que se casar para ter 

filhos? Ela pode optar não ter filho, então se ela opta em não ter filho, ela é 
doente, tem que ser internada? Então essa discussão, até histórica também, e 
eu acho que hoje é importante trazer Foucault e Judith Butler para discutir 

essas questões. 
 

 Alguns enunciados do discurso de Sofia apresentam os contributos 

foucaultianos do livro História da sexualidade: a vontade de saber. Nesse livro, Foucault 

(1988) apresenta o discurso médico do século XIX e sua intencionalidade, o objetivo 

era evitar o ato sexual para economizar o desgaste do corpo e da mente.  A ênfase 
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dada era prevenir de doenças e preservar a saúde. Sentir desejos sexuais colocava o 

sujeito no campo do mal, do pecado e, até mesmo, da morte.  Assim, como afirma 

Sofia, o desejo era pedagogizar os corpos.  

 Nesse cenário são construídos os discursos do normal e do patológico. Sofia 

questiona: O que é sexualidade normal e o que é sexualidade anormal? A 

sexualidade reconhecida, ou seja, legitimada como normal é heterossexual e a 

homossexual e tida como anormal - desviante e pecaminosa.  Faz-se necessário 

desconstruir o processo pelo qual naturaliza a heterossexualidade e marginaliza a 

homossexualidade.   

 João Evaristo relata:  

Todos nós somos preconceituosos . Nós temos uma visão de sexualidade 
estritamente moralista, um moralismo que não colabora na nossa 

construção, pelo contrário, cheios de preconceitos, de tabus e que nos adoece. 
Esse é o problema maior da sexualidade, de tanto ser vista como uma coisa 

ruim, como um pecado, como algo que a gente não pode tocar. 
 

 Durante toda a entrevista, João Evaristo se vê como preconceituoso, 

reconhecendo que esse preconceito foi construído e que o adoece. Mas como escapar 

disso, já que ele reconhece que sua visão de sexualidade não colabora de forma 

positiva na construção de sua prática docente? Butler (2012) nos chama a atenção 

sobre o reconhecimento como lugar de poder no qual o humano é diferentemente 

produzido. O senso de sobrevivência depende do quanto se consegue escapar das 

normas de reconhecimento.  

 João Evaristo relata que: 

A sexualidade não é um elemento a parte do ser humano, ela está sempre 
presente. Nossas relações de professores e alunos é também carregada dessa 
sexualidade, aí reina bastante. Precisa ser discutida as questões de gênero, 
precisam ser adentrada com mais propriedade, seja porque nós precisamos 
apropriar desses saberes, seja primeiro porque nós precisamos superar os 
nossos preconceitos, que não podemos negar, toda vez que a gente nega, a 

gente tá tentando justamente camuflar para deixar para expressar no 
momento que a gente considera oportuno. O momento oportuno é sempre 
que a gente tem, aquele que a gente julga ser necessário. A gente utiliza os 

nossos poderes entre aspas, esses nossos poderes para poder justamente 
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subjugar, julgar, dominar e trazer o outro cativo aos nossos desejos, as 
nossas falsas moralidades, a nossa falsa religiosidade.  

 
 

O enunciado de Sofia “A sexualidade está presente em nossa vida em tudo” reforça 

o de João Evaristo “A sexualidade não é um elemento a parte do ser humano, ela está sempre 

presente”.  Para Weeks (2000, p. 43) a sexualidade é uma “[...] série de crenças, 

comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente 

modeladas [...]”. Nesse sentido, a sexualidade como produção histórica e cultural, 

não é dada pela natureza, tampouco está pronta e acabada. Segundo Louro (2000), 

não está fora do sujeito, ela envolve rituais, linguagem, fantasias, representações, isto 

é, envolve processos estritamente culturais e plurais.   

A sexualidade é um elemento determinante na constituição do sujeito, na 

constituição de si (FOUCAULT, 1988), sendo necessário colocar em evidência os 

discursos que condenam o contato com o outro e consigo mesmo, colocar em 

suspensão a desconstrução de uma sociedade desenhada e rascunhada em relações 

de controle dos corpos. 

Problematizo o enunciado de João Evaristo “A gente utiliza os nossos poderes 

entre aspas, esses nossos poderes para poder justamente subjugar, julgar, dominar e trazer o 

outro cativo aos nossos desejos, as nossas falsas moralidades, a nossa falsa religiosidade”: O 

poder é algo que possuímos ou exercermos? Por que existe o desejo em subjugar, 

julgar, dominar e trazer o outro cativo aos nossos desejos, as nossas falsas 

moralidades e a nossa falsa religiosidade? Qual o objetivo de camuflar os nossos 

discursos?  

O poder não é algo que se detém como uma coisa, como uma propriedade 
que se possui ou não. Não existe de um lado os que detêm o poder e de 
outro aqueles que se encontram alijados dele. Rigorosamente falando, o 
poder não existe; existem práticas ou relações de poder. O que significa dizer 
que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona. E funciona 
como uma maquinaria, como uma máquina social que não está situada num 
lugar privilegiado ou exclusivo, mas dissemina por toda a estrutura social. 
Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação (FOUCAULT, 2013, p. 17-18). 

   

Foucault (2013) aponta que o poder não está centralizado, ele é circulante e se 

estabelece nas relações como um jogo. Por meio de estudos sobre o poder, Foucault 
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foi capaz de explicar a produção de saberes sobre a sexualidade, a loucura, o sistema 

penal, analisando as mais variadas formas de jogo de poder. No conjunto de 

enunciados apresentados por João Evaristo, o poder é considerado como um “bem”, 

isto é, uma propriedade, que seria capaz de julgar, alienar. Essa visão de poder é 

fundamenta no marxismo.   

As relações entre os sujeitos sociais são permeadas de poder. Seja na justiça, 

religião, família, escola, a medicina, enfim, os discursos vão se materializado como 

um jogo, dependendo do sujeito que fala e do lugar que ocupa. Assim, os sujeitos 

vão se construindo por meio de produções discursivas, por jogos de poder. Nesse 

sentido, é preciso ficar atento aos mecanismos utilizados para julgar e dominar o 

“outro”, como também, a “si próprio”. É preciso ficar atento ao conjunto de 

dispositivos que são utilizados para manter ideias fixas, essencialistas e normativas, 

não podemos ficar reféns de discursos que nos “adoecem”, que disciplinam nossos 

corpos e nos exigem comportamentos e valores.  

No discurso sobre as práticas pedagógicas, João Evaristo aponta que existem 

muitas limitações para trabalhar com as questões de corpo, gênero e sexualidade no 

curso de Pedagogia da UESB (Campus/Itapetinga-BA).  

 

A sexualidade é ainda tabu para nós professores, nós professores temos medo de falar 
sobre isso. 

 

O medo é manifestado a partir do silêncio, a negação de não discutir essas 

questões na formação. Esse silêncio seria performativo? O medo de falar da 

sexualidade mantém as hierarquias, os preconceitos e as desigualdades. Louro 

(2000b) afirma que os adultos possuem uma muralha de constrangimento quando se 

trata das questões da sexualidade.  

Foucault (2012a) nos propõe analisar os discursos não em sua exterioridade, 

mas indo além da própria materialidade do discurso. Nessa perspectiva, questiono: 

Por que a professora formadora tem medo de falar da sexualidade? João Evaristo 

narra: 
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Veja só, primeiro o professor, ele é preconceituoso em relação à sexualidade, 
principalmente se você for discutir as relações homoafetivas, eles comungam 

uma religiosidade, que por incrível que pareça que não deveria ser assim, 
mas essa nossa religiosidade nos joga muito para o preconceito. São poucos 

os professores que conseguem sair dessa religiosidade, olhar como 
propriedade e ter discernimento crítico e saber o que é importante na 

religiosidade [...] 

 

 Nesse discurso João Evaristo põe em pauta o preconceito e a religiosidade. Há 

um jogo de poder que constrói a identidade preconceituosa e João Evaristo se 

percebe embebido por esse jogo em toda a entrevista. Como escapar dessa 

religiosidade que emperra uma formação para contemplar às questões de corpo, 

gênero e sexualidade? Como quebrar esses preconceitos que perpassam o corpo 

docente do curso? Transitando em diversos campos discursivos, João Evaristo relata: 

Porque nossa religião tem esse preconceito com as questões da sexualidade, 
nós nascemos um pouco mais de meio século, com um modelo de igreja que 
não podia bater palmas e nem dar risadas. Se lembrarmos que nosso país 

está no mundo ocidental, de predominância cristã, mesmo a religiosidade de 
matriz africana, ela tem sua essência marcada pela cristandade. Então não 
podemos deixar de compreender isso, que está lá e que o nosso modelo de 
escola é um modelo ainda também baseado na questão da cristandade, um 
modelo jesuítico. Quando não é jesuítico, é de orientação evangélica, então 

você tem um modelo de escola constituído na base religiosa. Você tinha uma 
sociedade agrícola até o século passado, uma sociedade com tabus e valores 
que trabalha as questões da sexualidade com base nesses paradigmas e que 

paradigmas diga de passagem preconceituosos. Você discute o curso de 
Pedagogia, de formação, você vai dizer o que quando ele vai deparar com as 

questões da sexualidade. Ele sabe que não pode tocar, não pode rir. Pode, não 
pode, tudo cheio de regras. O que prevalece é o que não pode, como você não 

pode? O seu corpo não pode se manifestar em nenhum momento? Sem 
corpo, você é um ser sem vida. Então é importante que o curso mostre que o 
sujeito tem corpo, tem vida. No curso, na disciplina, quando toco no assunto 

eu procuro que as pessoas se toquem, que façam cafunés 

 

Aparecem neste discurso, vários enunciados que busco analisar. Primeiro, o 

modelo de escola apresentado por João Evaristo - modelo baseado na cristandade, 

jesuítico, evangélico, isto é, de base religiosa. Segundo, a sexualidade com base nos 

paradigmas religiosos. Terceiro, as relações cheias de regras entre os sujeitos. Quarto 

e último, o enunciado “sem corpo você é um ser sem vida”. Temos aqui quatro 

pensamentos apresentados por João Evaristo que estão interligados em campos 
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discursivos por elementos que se agrupam e se dispersam. Seu discurso se distancia 

e estabelece sua relação de descontinuidade.  

No discurso de João Lévi, a Pedagogia é assentada no modelamento do corpo 

e da sexualidade. Ela é produzida e se produz para fazer calar, “não falar”. Ele revela 

essa perspectiva, mas não percebe.  Os estudos foucaultianos do livro a História da 

Sexualidade: a vontade de saber nos possibilita perceber a construção do discurso da 

sexualidade como um dispositivo histórico de poder que se desenvolveu no século 

XVIII nas sociedades ocidentais, colocando o sexo em regulação. Vivemos essa 

regulação social até os dias atuais, conforme uma sociedade heteronormativa calcada 

na inferiorização de sujeitos que “fogem” do padrão tido como “normal”. É 

justamente essa trama discursiva que João Evaristo tem dificuldade de perceber.  

No discurso de João Evaristo é enunciado que tudo foi tão proibido, prescrito, 

que seus resquícios ainda atingem grande parte da população. Contudo, não 

podemos ficar alheios aos processos históricos e sociais que construíram os discursos 

sobre o corpo, o gênero e a sexualidade, discursos fundamentados na biologia e na 

religião, pois os discursos tidos como hegemônicos foram construídos a partir da 

inferiorização e desvalorização de outros discursos que também nomeiam os corpos.  

Os discursos sobre corpo, gênero e sexualidade que perpassam a fala de João 

Evaristo estão permeados pela relação de poder e saber. Embora ele reconheça que 

está em um campo discursivo que não colabora na formação para contemplar essas 

questões, seus discursos são fundamentados numa base religiosa, manifestada pelo 

medo e receio de promover discussão sobre gênero e sexualidade na prática docente.  

Em contrapartida, João Evaristo aponta que promove aulas com toque para permitir 

o contanto entre as alunas do curso de Pedagogia: 

O professor depara com tabus e situações na sala, como casamento, gravidez. 
Você tem essas situações que são significativas e você vai aprendendo cada 

vez mais que sexualidade é contato. Quando você observa aquelas 
panelinhas dentro do curso, onde as pessoas estão tão próximas, que você 

consegue visualizar o amor entre elas, independente da questão do sexo. Às 
vezes você tem até relações homoafetivas, mas as pessoas não são capazes de 
reconhecer que aquilo é uma relação de amor ou uma relação de sexo. Isso é 
difícil. É difícil porque para a pessoa se reconhecer, ela percebe que terá que 
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enfrentar a sociedade. Essa sociedade que ela mesma constrói com seus 
preconceitos. As discussões de gênero envolvendo transexuais e travestis 

nunca surgiram nas minhas aulas, não sei por que, talvez por falta de 
oportunidade. E quando surge a discussão, você percebe uma pré-disposição 
para que o assunto se encerre ali, porque o tempo também é curto, apesar de 

ser uma disciplina longa, mas de sala de aula são apenas 2 horas. 

Temos alguns dispositivos para ser analisados. João Evaristo entra na 

produção discursiva da sexualidade, definindo-a como contato. Ele observa as 

relações afetivas dos sujeitos na sala de aula independente do sexo. No enunciado 

“você tem até relações homoafetivas, mas as pessoas não são capazes de reconhecer”. Por que 

as pessoas não reconhecem as relações de homem com homem e mulher com 

mulher? Por que é difícil esse reconhecimento? João afirma que é porque terá que 

enfrentar a sociedade. Mas quem é a sociedade? Quem faz parte dela? Quem a 

constrói? João esclarece que é o próprio sujeito que compõe a sociedade, que a 

constrói preconceituosa. Esse discurso não responsabilizaria o sujeito?  

Destacando os insights foucaultianos, certamente ele diria que, a visão da 

heterossexualidade como natural, normal, desejada foi e ainda é uma produção 

discursiva que circula nos mais variados espaços destinados a construção de sujeitos, 

seja na escola, na universidade, na família, na igreja - lugares que se condensam o 

poder político. Para Louro (2000b), o que é político é subjetivo. Onde existem 

pessoas, circulam os discursos, muitas vezes tidos como hegemônicos e legítimos. 

Contudo, é preciso promover a desconstrução radical da cultura historicamente 

construída tida como legítima e hegemônica.  

 João Evaristo afirma que nas aulas as questões voltadas para as travestis e 

para as transexuais quando surgem “existe uma pré-disposição para que se encerre o 

assunto”. Por que isso acontece? Falar sobre os travestis e transexuais é um obstáculo 

epistemológico? O que significa encerrar logo o assunto? Falar dos travestis e dos 

transexuais é entrar no campo discursivo não-hegemônico, pois essas categorias de 

gênero são consideradas patologias e desviantes da “norma” heterossexista14. Judith 

Butler (2012) tem influenciado uma nova política de Gênero, pois ela traz discussão 

                                                           
14

 O heterossexismo é um complexo mecanismo social de controle das relações afetivas entre homens, 
objetivando manter a função de dominador masculino das mulheres (ÁRAN, 2012). 
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englobando os transexuais, os transgêneros, os intersexuais e sua relação com a teoria 

feminista (MISKOLCI; PELÚCIO, 2006). Contudo, essas discussões não têm ganhado 

espaço na formação de professoras. 

 As expressões de gênero que não é a masculina ou feminina são negadas nos 

múltiplos espaços destinados à formação de sujeitos. O discurso que movimenta o 

saber sobre a sexualidade é o heterossexista e sobre o gênero é o feminino e o 

masculino. Esse discurso é fundamentado numa essência orgânica, genética e 

biológica (ARÁN, 2010). Butler (2012) afirma que o gênero é construído a partir de 

um efeito performativo de subjetivação, ou seja, a partir da reiteração e repetição da 

norma.  Nesse sentido, o gênero não é definido pela anatomia do corpo (SCOTT, 

1990). 

O século XIX foi marcado pela movimentação de discursos preconceituosos 

em torno da identidade sexual e de gênero, provocando a rejeição, a repulsa de 

sujeitos que não se encaixavam em uma identidade sexual heterossexual e de um 

gênero masculino ou feminino. Mesmo depois de várias décadas, eles ainda se 

materializam na sociedade de forma geral. João Evaristo relata: 

 

Acho que Itapetinga ainda tem muito tabu. Pelo porte da cidade era para ter 
mais homossexuais visíveis, mas acho que as pessoas têm medo de mostrar o 

que são e isso termina sendo um problema sério. Acho que quando esse 
contexto for mudando, independente de nós professores que também temos 

preconceitos, as coisas vão mudar. Você percebe que as temáticas estão 
surgindo nas novelas, como na novela das oito tem um transgênero, então 

essas temáticas estarão mais presentes. 
 

No enunciado “Pelo porte da cidade era para ter mais homossexuais visíveis, mas 

acho que as pessoas têm medo de mostrar o que são e isso termina sendo um problema sério”. 

Questiono: Por que esta exigência de visibilidade para com as pessoas? Segundo 

Louro (2008), os sujeitos são cobrados a todo o momento a assumir sua identidade 

sexual. Se ela for a homossexual, sua aceitação é associada ao controle e 

disciplinamento dos corpos. Põe em jogo o controle do comportamento perante a 

sociedade - casamento, união estável. Vivemos numa sociedade fundamentada na 

heteronormatividade. No que se refere o enunciado “acho que quando esse contexto for 
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mudado, independente de nós professores que também temos preconceitos, as coisas vão 

mudar”. Esse discurso põe o sujeito na zona de conforto, esperando o externo mudar, 

os outros mudarem. E nós não mudamos? 

 

 

3.2.3 A “putaria” como metáfora do não dito  

 

 

 Analisando o campo dos discursos das professoras formadoras, noto uma 

heterogeneidade e ambiguidade entre eles, sobretudo, os discursos da prática 

pedagógica. Tarsila narra algumas limitações para trabalhar com a disciplina 

Educação, gênero e sexualidade. Primeiro, ela fala da visão estereotipada que as alunas 

têm da disciplina, que nela será tratada questões de “putaria”. 

Eu já passei por diversas situações, a primeira coisa que o aluno pensa, é que 
a professora só vai falar de putaria. Educação sexual vai tratar o quê? Vai 

tratar o ato sexual em si, então muitos têm essa visão [...]. Quando eu chego 
na sala de aula e passo a ementa, eles veem que não é nada daquilo que eles 

estavam imaginando. A gente vê em certas pessoas um ar de decepção, 
porque pensava que a gente ia falar mesmo do ato sexual. A gente vê que a 
disciplina é de cunho pedagógico, você vê o processo de desenvolvimento 

infantil relacionada à sexualidade, você percebe como seu corpo funciona e 
como você pode estar estimulando seu corpo. Como você pode estar 

trabalhando a questão do conhecimento da criança sobre seu corpo, de 
conhecer todos os processos referentes a nós mesmos enquanto seres 

humanos, em relação ao sujeito. Então, eles se decepcionam, acham que a 
gente vai falar sobre o ato sexual em si, a gente vai muito mais além, a gente 

brinca para ficar uma aula mais descontraída, para quebrar certos 
parâmetros que nossos alunos têm em relação à disciplina. Aí a gente faz 

brincadeiras para tornar o ambiente descontraído, mas o nosso foco principal 
é que eles tenham essa consciência a respeito do sujeito em relação ao 

conhecimento do seu próprio corpo, porque como eu vou trabalhar com a 
criança se eu não conheço o desenvolvimento do meu próprio corpo também. 

Então há uma necessidade de trazer a luz essas questões. 
 

Há tensões entre o esperado e o realizado na disciplina. O que seria o nada 

daquilo que elas estavam imaginando? Parece-me que as alunas esperam trabalhar o 

prazer sexual, falar sobre o ato sexual, mas essa visão das alunas é percebida por 
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Tarsila como equivocada. É neste ponto que a metáfora da “putaria” se mistura com 

o prazer sexual. A putaria por ser negada, por ser excluída, pode ser o ponto de 

decepção dos discursos materializados na disciplina. Quando Tarsila diz que as 

alunas pensam que a disciplina vai tratar de putaria, como ela está significando 

putaria?  Prazer e putaria estariam em campos opostos? A putaria pode ser traduzida 

no prazer e na energia dirigida as múltiplas dimensões da vida. As alunas se 

desapontam ao descobrir que a disciplina não tratará do prazer sexual. Por que isso 

acontece? Seria porque a disciplina tem como objetivo pedagogizar?  

No contexto da nossa sociedade, a escola, as instituições de formação de 

sujeitos são lugares de “pedagogização dos corpos” (LOURO, 2000b), assim sendo, 

por meio de práticas sutis produzem identidades sexuais e de gênero. O corpo torna-

se objeto a ser manipulado e adestrado. As instituições tem um papel privilegiado de 

gerir a vida, controlar as ações dos sujeitos, utilizando-se dos discursos para 

disciplinar e normatizar os corpos, propondo-se um silêncio sobre os prazeres 

sexuais, em contrapartida se ocupando de falar da sexualidade em um padrão tido 

como normal e natural, negando outros discursos que também nomeiam a 

sexualidade (LOURO, 2000a).  

 Tarsila afirma desenvolver aulas descontraídas “para quebrar certos parâmetros 

que nossos alunos têm em relação à disciplina, aí a gente faz brincadeiras para tornar o 

ambiente descontraído, mas o nosso foco principal é que eles tenham essa consciência do 

respeito do sujeito em relação ao conhecimento do seu próprio corpo”. Por que é preciso 

tornar o ambiente descontraído para falar sobre a sexualidade?  Parece-me que 

Tarsila utiliza a distração como dispositivo para falar e fazer falar da sexualidade. 

Esse seria um dispositivo utilizado para disciplinar e para apagar o conflito de se 

falar da sexualidade?  

 Conforme os estudos foucaultianos muitas pessoas não quererem adentrar a 

ordem “arriscada do discurso”, sobretudo, o discurso da sexualidade, preferindo 

muitas vezes o silêncio, mas se sair do silêncio que seja para disciplinar. A 

sexualidade ainda é vista como “bicho papão”, sendo necessário criar um ambiente 

“adequado” para poder falar. 
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Tarsila revela que nas realizações das aulas, já vivenciou situações diversas, 

como estudantes que:  

 
Odiaram apresentar trabalho. Elas dão graças a Deus quando 

terminam as apresentações. 
 

Tarsila cita um exemplo: 

 

“teve uma aluna que foi falar sobre a vagina, sobre o órgão. Quando 
ela estava falando, ela foi ficando vermelha, desesperada, quando terminou 

ela disse: Ufa! Graças a Deus que terminou isso. Então a gente vê essas 
questões como receio, para trabalhar”. 

 

Parece que o receio de Tarsila está em colocar em “xeque” os discursos e os 

medos das alunas. Outra situação citada por ela refere-se a uma aluna que se recusou 

assistir a um vídeo intitulado O monólogo da vagina, por achar uma falta de respeito 

da professora ao mostrá-lo. Será que o homem se constrangeria para falar ou para 

assistir um filme que falasse do pênis? Segundo Foucault (2012c) a construção do 

sujeito acontece nas relações de poder. Assim, a produção de homens e mulheres 

acontece de formas distintas. Para a mulher falar da sexualidade é transgredir a 

norma, pois sua figura está associada à pureza, docilidade, fragilidade e graça. Entrar 

no campo discursivo da sexualidade é transgressão. Em contrapartida, a figura do 

homem está associada à atividade, racionalidade, curiosidade, coragem, 

determinação e soberania. Sua entrada no campo discursivo da sexualidade é uma 

maneira de explicitar sua masculinidade e seu conhecimento do assunto. O discurso 

do permitido e do não permitido no campo da sexualidade para mulheres e homens 

foi uma construção histórica e cultural que permeia até os dias de hoje.  

A reação das alunas ao falar da sexualidade apresenta tensões, uma vez que 

traz fatos de interdição e exclusão. Mas por que Tarsila não explorou essa tensão? As 

práticas sexuais estão historicamente entrelaçadas por relações sociais, por relações 

de saber/poder. Esse jogo de controle dos corpos, de controle do prazer corporal e 

do discurso determina o que é lícito e o que é ilícito nas práticas sexuais, o que é 

permitido e que não é permitido dizer - radicalizando um processo de dominação do 

corpo (FOUCAULT, 1988). Na aula explicitada acima, Tarsila possibilitou a entrada 
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da aluna num campo discursivo proibido, falar da vagina é um discurso ilícito, uma 

vez que o vocabulário em torno da sexualidade foi silenciado desde o século XVII. 

Remetemos o século XVII como um período marcado pelo discurso da 

repressão, constituindo assim, o elo de ligação entre o poder, o saber e a sexualidade.  

Nesse período, para dominar o sexo, primeiro o reduziu ao nível da linguagem, 

controlando os discursos, criando mecanismos de interdição (Ibid.). A regra foi o 

silêncio, assim, falar da vagina é transgredir. 

 

 

3.2.4 Em busca de um vocabulário para falar do “outro” (sapatona, namorador, 

travesti, transexual, transgênero, gay) 

 

 

 Operar sobre os discursos das professoras formadoras significa extrair deles os 

enunciados, analisando sua função de existência. Aqui analiso os discursos que 

apresentam enunciados para falar do “outro”. Woodward (2009, p. 51) aponta que 

“um é a norma e o outro é sempre o “outro” - visto como “desviante ou de fora”. 

Quem é o outro nos enunciados que analiso? O outro que João Evaristo se refere é a 

sapatona, namorador, travesti, transexual, transgênero e o gay?  

Quando eu estava concluindo o magistério, uma professora minha (silêncio) 
no linguajar popular era sapatona, e uma prima minha namorava uma 

mulher e era essa professora, tenho esses históricos familiares. Mais tarde 
meu primo, muito amigo, eu sou mais velho, ele é o segundo, na época eu 
comecei a namorar aos 18 anos, ele já tinha fama de namorador, aí ele teve 
que sair para trabalhar, daqui a pouco ele veio com outro nome, ele não era 

ele, era ela, surgiu uma linda mulher, é uma mulher e tanto. 
 

O silêncio de João Evaristo, antes de falar do termo popularmente utilizado 

para se referir as mulheres lésbicas - sapatona. O termo sapatona foi pensando antes 

de ser dito. Por que isso mexe com ele? Foucault (1988) esclarece que os discursos 

sobre a sexualidade foram controlados. A regra foi o silêncio absoluto e até o 

vocabulário foi contido. Existem palavras que são tidas como “inadequadas”, talvez 

o termo “sapatona” se insere nessa categoria. Falar dos negados, silenciados, 
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discriminados é um campo de entrada inapropriada. Noto que o poder tem efeito, ele 

é produtor de individualidade, fabricante de sujeitos necessário ao funcionamento e 

manutenção da sociedade (FOUCAULT, 2013). A sapatona não está no padrão 

social? Contrapondo, o namorador está? 

No que se refere o enunciado “ele já tinha fama de namorador”. João Evaristo 

materializa em seu discurso, que por ter a fama de namorador, o seu primo não 

podia transitar entre as fronteiras do gênero e da sexualidade. Transitar nas 

fronteiras do gênero e da sexualidade é colocar-se no cruzamento e no confronto. É 

colocar-se na zona de disciplinamento, num terreno arriscado, inseguro, assustador 

(LOURO, 2008). Na nossa sociedade, a explicitação da masculinidade está associada 

à virilidade, representada pela quantidade de mulheres que o homem se relaciona. 

Para Foucault (2013, p. 25) “o poder disciplinar não destrói o indivíduo; ao contrário, 

o fabrica”, controla, adestra, demarca o comportamento dependendo do sexo. O 

homem namorador está inserido no campo da matriz masculina hegemônica - 

heterossexual.  

João Evaristo relata que se vê preconceituoso para compreender e aceitar essas 

questões.  Ele fala de um primo que hoje se identifica como um transexual, mas que 

ele não consegue compreender o porquê esse primo se “transformou” em uma 

mulher.  

ainda chamo pelo nome antigo, foi complicado, tento ser compreensivo. 
Minha tia sempre queria ter uma filha, aí tinha 4 filhos, depois surgiu essa 
filha. Aí eu fico para analisar, minha tia não tem estudo, mas ela consegue 

aceitar com mais facilidade do que a minha cabeça. Então, estou na 
contramão do que sou, essa minha curiosidade, as minhas leituras, eu vou 
analisar isso, isso é forte. Tem uma outra situação, quase histórica, tem um 
outro irmão dele que o povo comenta que é gay, ele tem o jeitinho (risos). Eu 
me vejo preconceituoso, no não aceitar e não compreender, essa convivência. 
Eu tive um professor homossexual, inclusive, minha formatura homenageou 

ele. O professor era de educação artística, ele era gay, tinha um cabelo 
grande e sacudia assim (imitou o professor), e falava faço que mando e não 

faça o que faço (risos). Na época da formatura, ele tinha um carisma e 
conquistou a turma da gente, ele foi o homenageado. Ele já estava com AIDS 

quando foi fazer a formatura. Ele concluiu a última turma, ele organizou 
tudo, ele já estava nos últimos dias. A formatura foi muito linda, foi a 

última formatura que ele participou. Nós o admirávamos, esse lado artístico 
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que tinha também gostava. Eu precisei fazer uma autoanálise para 
compreender essas questões. 

 

O “outro” neste discurso é o que tem o “jeitinho” e o que tem o “cabelo 

grande”. Esse “outro” é representado pelo primo e pelo professor de João Evaristo. O 

olhar lançado sobre o “outro” é de leitura - “jeitinho de gay” e “cabelo grande de 

gay” - visão estereotipada.  Nosso corpo é local de materialização de subjetividades, 

não é um elemento passivo, na qual a cultura impinge suas marcas (BUTLER, 2012). 

Foucault (1988) ressalta que a sexualidade tida como “contrária” conferiu o lugar de 

pervertida a figura da homossexual. O sujeito que apresenta uma “anatomia 

indiscreta”, “fisiologia misteriosa” ou utiliza marcas tidas como do “sexo oposto” são 

considerados desviantes do padrão “normal”.  Assim sendo, seu corpo sofre 

constante avaliação e disciplinamento.  

As expressões de gênero e de sexo não são fixas, estáveis e imutáveis, assim 

afirma Louro (2000a, 2000b) e Butler (2012). Um sujeito pode transitar nas fronteiras 

da sexualidade e do gênero durante toda a vida, vivendo experiências singulares. 

João Evaristo indaga que “minha tia não tem estudo, mas ela consegue aceitar com mais 

facilidade do que a minha cabeça”. Este enunciado apresenta o conhecimento como algo 

que deveria dar suporte para entender as identidades sexuais e de gênero. No 

entanto, João Evaristo relata que sua tia não tem conhecimentos sobre essas questões, 

mas as compreende.  O poder está na base da produção do olhar o “outro” como 

diferente, como anormal, um olhar que observa para adestrar o comportamento, e 

consequentemente, interditar o direito de ser gay, sapatona, transexual, travesti, 

transgênero, etc.   

 

 

3.2.5 O exercício de si e o olhar sobre o “outro”- homossexual, criança, mãe, 

mulher, aluna e professora 

 

 

 Algumas falas das professoras formadoras aparecem com muita força o 

discurso do “outro”- o homossexual, a criança, a mãe, a mulher, a aluna, a 
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professora. O discurso do “outro” está presente tanto para ler a sexualidade, quanto 

para ler a formação em Pedagogia e os limites da prática docente. Partindo dessa 

máxima, o “outro” é constituído na relação do eu com o outro, sendo o “outro” 

diferente de “mim”.  O “outro” é que reage, responde, contesta, aceita, limita 

(LOURO, 2000b). O “outro” é sujeito de ação, mas também é o sujeito passivo.  

Garcia (2001, p. 38) ressalta que: 

A Pedagogia e a escola estão centralmente implicadas nos processos de 
subjetivação dos seres humanos e das populações, no mundo moderno e 
contemporâneo. Se os ideais regulativos da conduta humana – a partir dos 
quais vemos e pensamos nós próprios e os outros como seres humanos – 
apresentam alguma sistematicidade e características em comum, como 
racionalidade, atividade, autonomia, responsabilidade, liberdade, coerência, 
etc., nesses processos de escolarização de massas e a Pedagogia, ao lado de 
outros projetos, disciplinas, instituições, dispositivos e maquinações, tiveram 
um papel fundamental nesse processo. 

 

 As escolas, as instituições de nível superior, a medicina, a jurisdição, entre 

outros espaços, são produtoras de dispositivos e de maquinarias que fabricam 

sujeitos, impondo-lhes proibições e imposições de como devem ser e agir na 

sociedade. Seus corpos são tomados como objeto de controle. Assim, o corpo do 

homossexual, da criança, da mãe, da mulher, da aluna e da professora se insere no 

campo do “outro”. Mas por que essas categorias são consideradas o “outro”? O outro 

nos discursos que apresento abaixo é visto como o que limita a prática pedagógica, o 

que foge da norma/padrão, o frágil, o sujeito de direito, o diverso, o diferente, etc.  

Na relação com o “outro”, Sofia já se deparou com situações diversas 

relacionadas às questões de gênero e sexualidade, principalmente quando está 

discutindo o contexto social, histórico e cultural do sujeito nas aulas. Ela relatou que 

as alunas demonstram preocupação com os estereótipos de crianças que já 

apresentam um trejeito de ser homossexual. Geralmente, essa preocupação é em 

torno daquele menino que gosta de transitar nas fronteiras do gênero, ou seja, que 

gosta de brinquedos tidos em nossa cultura como femininos e apresentam um 

comportamento nomeado mais sensível.  

 
Uma coisa interessante é o povo em formação (PARFOR), eu discuti a 
infância e os projetos acabaram entrando em outros assuntos que não 
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estavam na programação. E aí o aluno perguntou - é sempre surge essas 
perguntas quando discutimos a questão social, histórica e cultural do sujeito 

- E a criança que desde pequena que começa aparentar ser homossexual, 
porque já tem o trejeito e tal e tal. Aí o aluno pergunta como agir.  

 

Sofia acredita que não existe uma receita para trabalhar essas questões com os 

sujeitos em formação, mas que ela procura:  

 

[...] discutir a heteronormatividade, o conceito de relação de poder, a questão 
de gênero mesmo, da diferença de homem e mulher, e que esse homem e 

mulher, eles são diferentes enquanto sujeitos, mas se nasce macho e fêmea, se 
constrói mulher e se constrói homem, como diz Simone Beauvoir, então não 

se nasce mulher, né? A mulher, ela se constrói, constrói-se a mulher nos 
discursos, nas relações sociais históricas. Você vai trabalhando e 

desconstruindo essa visão biológica, biologizante. Então, é homem vai ter 
que ser homem, nasceu mulher vai ter que ser mulher. Nasceu macho e 

nasceu fêmea, agora vai se construindo homem ou mulher, heterossexual ou 
homossexual, vai se construindo um contexto social, mas eles têm uma visão 

biologizante. 
 

Por que Sofia apresenta esse discurso e não outro? Qual o campo de formação 

discursiva desses enunciados? Analiso a constituição de certos saberes que aparecem 

e se transformam. Para Foucault (2013, p. 28) “não há relação de poder sem 

constituição de um campo de saber, e, reciprocamente, todo saber constitui novas 

relações de poder”. Sofia entra num campo de saber específico de produção de 

homens e mulheres, ela refuta a ideia de uma essência biológica que os constitui 

como seres diferentes. 

 Sofia aponta discutir a heteronormatividade. Assim, ela coloca em discussão o 

gênero, a sexualidade e os corpos carregados de desejos. Apresenta nesse discurso, 

um rompimento com a matriz heteronormativa e sexista que constituem homens e 

mulheres numa base biológica, colocando-os em posições distintas na sociedade.  

Sofia traz no enunciado sobre homens e mulheres, que elas são “diferentes 

enquanto sujeitos” - Este discurso não seria dicotômico, pois coloca homens e 

mulheres em dois universos opostos - masculino e feminino? Não existem múltiplos 

homens, como também múltiplas mulheres? A própria ideia de ver homens e 
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mulheres como diferentes é uma produção discursiva construída na relação de 

poder.  

Inúmeras teóricas têm provocado debates acerca das diferenças de homens e 

mulheres, como afirma Louro (2005, p. 85), essas diferenças são pautadas a partir das 

“características físicas, psicológicas, comportamentais, habilidades e aptidões, 

talentos e capacidades que são acionados e nomeados para justificar os lugares 

sociais, os destinos e as possibilidades “próprios” de cada gênero”. Sofia frisa que é 

preciso desconstruir os discursos biológicos que concebem homem e mulheres em 

posições distintas. A biologia não pode ser considerada destino (BUTLER, 2012).  

Os estudos feministas desde os primeiros ensaios têm provocado calorosas 

discussões sobre essas distinções, não só nas características sexuais, mas tudo que se 

diz sobre ela, sobre o que representa, valoriza, desvaloriza o sexo em cada contexto 

histórico e social (LOURO, 2005).  No que se refere à raça, etnia e orientação sexual 

desestabilizam os discursos em que o ideal é ser branco, heterossexual e de classe 

média urbana (Ibid.).  

Sofia permanece no mesmo campo discursivo do diferente e apresenta o 

seguinte enunciado:  

 

“A gente olha o homossexual ou a pessoa que não faz parte de um 
fator, não diria de um fator, mas de uma construção normativa, então tende 

a ver como anormal”. 
 

Nesse enunciado, o ser diferente é aquele que foge do padrão tido como ideal 

na sociedade. Esse enunciado se apoia no período da “invenção” da 

homossexualidade, século XIX, momento onde foi nomeado o que era patológico, o 

que era normal, é onde nasce a figura do homossexual. 

O termo “homossexual” e “heterossexual” foi criado por Karl Kertbeny e 

utilizado pela primeira vez em 1869. O objetivo da invenção desses termos foi definir 

os tipos e formas de comportamentos e de sentimentos por pessoas ditas do mesmo 

sexo ou do sexo oposto, ou seja, categorizar as identidades sexuais (WEEKS, 2000). 

Essa “invenção” do homossexual surgiu pela busca em verificar a possibilidade de 
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um “terceiro gênero” ou “gênero intermediário”, porém, não foi bem sucedida esta 

busca, uma vez que a homossexualidade e a heterossexualidade se tornaram termos 

opostos e cruciais, graças aos sexólogos da época, que buscavam uma descrição 

“médico-moral” (Ibid.).  

A homossexualidade já existia, porém o que não existia era o “homossexual”. 

O indivíduo com “as sensações sexuais contrárias” (Ibid.). A sodomia estava presente 

na sociedade, em toda cultura e em todas as épocas, porém foi transferida a prática 

da sodomia para “uma espécie de androgenia” (Ibid.). Como disse Foucault (1988) 

em seu livro História da Sexualidade I: a vontade de saber, sodomita era um reincidente e 

o homossexual passa a ser uma espécie, sujeito que tinha uma história pessoal, uma 

fisiologia misteriosa e anatomia indiscreta (Ibid.). Neste período do século XIX a 

política de identidade era acirrada, ou seja, colocavam em “xeque” várias 

identidades sexuais, como os homossexuais, bissexuais, sadomasoquistas e 

transexuais. A regra era clara, a forma correta de viver a sexualidade era a 

heterossexualidade.  

Sofia relata as consequências de não se trabalhar as questões de Corpo, Gênero 

e Sexualidade na formação do sujeito desde criança. Relata que mesmo hoje com todo 

conhecimento que tem, ainda sente vergonha de algumas coisas. Ela narra:  

  
Até hoje a gente tem vergonha de determinadas coisas, não vou dizer para 

você que eu não tenho mais, por exemplo, vejo que até hoje eu me 
envergonho se tiver, mesmo que não seja um homossexual, mas até um 

heterossexual se beijando. Um casal se beijando e eu estiver com minha mãe 
eu me sinto envergonhada, até se tiver passando na televisão e seu eu estiver 
assistindo com ela e se passar um beijo, eu me sinto envergonhada. Eu ainda 

não consigo lidar, porque foi tudo tão proibido que a gente acabou que 
prendendo isso na gente e se fechando a perceber esse lado, imagine quando é 

o diferente, o que foge a norma, norma aqui entre aspas.  

 

Temos nesse enunciado algumas “coisas ditas” que analiso. Por que Sofia 

sente vergonha? O que a figura da mãe representa para Sofia? O que representa o 

beijo na presença da mãe? Por que Sofia se constrange e como escapar desse 

constrangimento? Talvez a representação da mãe se insira num campo de formação 

discursiva religiosa. A figura da mãe em nossa sociedade está associada à pureza, ao 
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respeito e as práticas sexuais ao pecado e a morte. Talvez essa seja a representação 

que Sofia tem da mãe - mulher de respeito. Em se tratando do beijo, Foucault (1988) 

aponta que desde o século XVIII as práticas sexuais ficaram restritas ao casal 

monogâmico, heterossexual entre quatro paredes. Esse discurso teve como objetivo 

adestrar os comportamentos, os gestos e a normalização do prazer. O beijo na 

presença da mãe é uma “falta de respeito”, uma violação nas normas? Não sentir 

vergonha ao assistir um beijo na presença da mãe, tornaria o sujeito “sem vergonha”? 

A sociedade continua produzindo discursos sobre a sexualidade, um “saber sobre o 

prazer” (FOUCAULT, 1988). 

Sofia ressalta que “tudo tão proibido que a gente acabou que prendendo isso na gente 

e se fechando a perceber esse lado”. Quando se nega a discutir as temáticas de corpo, 

gênero e sexualidade na infância parece ser como uma garantia de se manter a 

norma. No enunciado “imagine quando é o diferente, o que foge a norma, norma aqui entre 

aspas”. A diferença é construída a partir de uma situação e de um momento 

particular. Para Woodward (2009, p. 24) “os sistemas classificatórios são, assim, 

construídos, sempre, em torno da diferença e das formas pelas quais as diferenças 

são marcadas”. Quem representa o sujeito tido como “diferente”, o que foge a 

“norma”? 

Para Stuart Hall (1997), a sociedade atual é marcada pelas diferenças, pelas 

identidades diferentes. Não dá para negar que existem marcadores sociais que 

constroem as identidades tidas como diferentes. Penso que essa produção discursiva 

intervém na construção dos sujeitos em diferentes espaços e tempos; provocando as 

desigualdades, as hierarquias e as exclusões.  

Tarsila apresenta o discurso do “outro” ao narrar as considerações sobre às 

questões de corpo, gênero e sexualidade no curso de Pedagogia da UESB 

(campus/Itapetinga-BA):  

 
Considero importante. Uma, quando nosso aluno vai para sala de aula, 

principalmente nos estágios, a gente observa que grande parte deles, devido 
à formação dele, tem dificuldade de lidar com a própria sexualidade, 
principalmente quando se trata da sexualidade da criança. Ele vai 

reproduzir exatamente aquilo que foi passado para ele, na formação dele, ele 
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acaba reproduzindo nas crianças com as quais ele está trabalhando, muitos 
têm uma atitude severa, repressora, inibidora. Isso a gente pode observar que 
pode trazer sérias consequências para a criança que está em formação. Elas 

vão acabar sendo reprodutoras também dessa formação que estão tendo. 
Tudo é reflexo hoje da nossa formação, a gente costuma agir de acordo a 

forma que fomos criados também. Então, eu creio que é bem por essa parte. 

 

Assim como Sofia, Tarsila narra algumas limitações da prática docente. Temos 

nesse discurso, alguns enunciados importantes para fazer uma análise. Primeiro 

analiso o enunciado, “tem dificuldade de lidar com a própria sexualidade, principalmente 

quando se trata da sexualidade da criança”. As crianças eram tidas como seres 

assexuados, ou seja, sem sexualidade.  A sexualidade infantil é uma invenção do 

período freudiano. Freud foi quem mais se dedicou a estudar a existência da 

sexualidade infantil. Para analisar essa questão é necessário investigar a construção 

histórica e social dos discursos sobre a sexualidade e os discursos sobre a condição 

da criança na sociedade, ou seja, adentrar no campo discursivo das instituições 

educativas e familiares, sendo essas duas instâncias locais de disciplinamento dos 

corpos das crianças - local de vigiar e punir. 

A partir do momento em que a criança tem sua sexualidade – para não dizer 

que passamos a encarar a criança como um ser sexuado, pois ao enunciar esse 

discurso, colocamos a sexualidade da criança como objeto de conhecimento que não 

preexistia antes da nomeação – ela é encarada como problema. Mas a que problema 

se refere? Foucault no livro Os Anormais vai discutir o aparecimento da sexualidade 

infantil como problema, mas no limiar da modernidade o problema passa a ser 

centrado na masturbação infantil.  

No decorrer do discurso de Tarsila, é esclarecida essa questão, ela aponta que 

o sujeito que está em formação inicial “vai reproduzir exatamente aquilo que foi passado 

para ele, na formação dele, ele acaba reproduzindo nas crianças com as quais ele está 

trabalhando, muitos têm uma atitude severa, repressora, inibidora”. Nesse enunciado ela 

responde parcialmente a questão, o problema é ter atitude severa, repressora, 

inibidora com a criança e sua sexualidade. Parece-me que estamos, neste momento, 

no domínio do campo discursivo da psicanálise sobre sexualidade infantil. Nos 



... 
124 

 

estudos freudianos sobre os traumas, ele estudou as crianças e descobriu que o início 

das neuroses está na repressão sexual sofrida ainda na infância (FREUD, 1982). Esse 

campo discursivo da psicanálise perpassa a entrevista de Tarsila.  

Tarsila discursa que as crianças “vão acabar sendo reprodutoras também dessa 

formação que estão tendo. Tudo é reflexo hoje da nossa formação, a gente costuma agir de 

acordo a forma que fomos criados também”. O conceito de formação emerge neste 

enunciado – agir de acordo a forma que fomos criados. Formação é uma forma? Esse 

conceito não seria retrógrado? Mas, se formação aqui aparece nesta relação no 

decorrer da entrevista não se liga formação à forma, algo mais vai aparecendo. 

Vejamos:  

Então quando a gente fala a respeito da formação do sujeito, quando 
nós estamos trabalhando em sala de aula, nós devemos nos desapegar muito 

desses preconceitos que a gente, traz esses conceitos estabelecidos que a gente 
traz, para que a gente possa estar trabalhando com nossos alunos uma visão 
diferenciada, que possa ter essa visão de trabalhar a diversidade humana, que 
a gente possa ter uma visão de aceitar o próximo não por obrigação, mas pelo 
respeito, pelo ser humano, não é por uma lei que me obriga a aceitar o outro, 

mas por uma questão de respeito ao ser humano. É o que falta muito na 
formação do sujeito na sociedade. A gente vê a falta de respeito na sociedade, 
então qual é o mecanismo que hoje em dia está sendo utilizado para que esse 
respeito seja realmente estabelecido na sociedade, por meio de uma lei, por 

meio de documento, e isso não quer dizer uma formação, não quer dizer que 
o sujeito está formado para aceitar o outro, ele está sendo pressionado para 
aceitar o outro por meio de um documento. Então essa base a gente precisa 
trabalhar bem no curso de Pedagogia, para que o nosso aluno saia com uma 

visão nova do respeito ao outro, respeito à sexualidade, respeito ao corpo, 
respeito em relação ao sujeito e suas escolhas também 

 

Neste discurso analiso alguns enunciados que emergiram. Primeiro, Tarsila 

diz que é preciso desapegar dos preconceitos, mas que preconceitos seriam esses? 

Parece-me que são relacionados à sexualidade. A ideia de sexualidade está muito 

ligada a Natureza. No entanto, Louro (2000b) nos propõe colocar em “xeque” esse 

discurso, uma vez que até à natureza é uma construção discursiva histórica. Nesse 

sentido, penso que para desapegar dos preconceitos sobre a sexualidade é preciso 

compreendê-la como uma criação, pois ela não está pronta, fixa pela natureza, mas 
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vai se constituindo a partir do contato que estabelecemos com o mundo, com os 

outros e com nós mesmos.  

Segundo, Tarsila entra num campo de discussão da “diversidade humana” - O 

que seria a “diversidade humana” para Tarsila? Vamos nos ater neste enunciado. 

Foucault em nenhum momento falou de diversidade humana ou sexual: teria 

Foucault entendido de outra forma, ou faleceu antes de chegar a nossa atualidade? 

Falar da “diversidade humana” é um campo discursivo novo, falava-se na Grécia de 

Erastes e Eromenos; falava-se de sodomita na Idade Média; na modernidade em 

Vigiar e Punir - homossexual vai ser uma conduta criminosa que o leva às prisões e 

quem o retira são as ciências Psicologia, Psicanálise e Psiquiatria. Contudo, insere a 

figura do homossexual no campo dos doentes mentais. No discurso de Tarsila, o 

homossexual se encontra dentro da visão de “diversidade humana”. Isso é novo 

historicamente. Ela apresenta o homossexual como um representante da 

“diversidade humana”.  

Terceiro, o enunciado “qual é o mecanismo que hoje em dia está sendo utilizado para 

que esse respeito seja realmente estabelecido na sociedade, por meio de uma lei, por meio de 

documento” neste enunciado temos um mecanismo inverso do analisado por 

Foucault. A lei não para colocar a homossexual como uma ré, mas como vítima e 

sujeito de direito. Só que isso não basta na entrevista. É preciso que o respeito não 

seja regulado pela jurisdição, pois deve pertencer a outra esfera, a da formação.  

Quarto, o enunciado “aceitar o próximo não por obrigação, mas pelo respeito, pelo 

ser humano, não é por uma lei que me obriga a aceitar o outro, mas por uma questão de 

respeito ao ser humano”. Esse discurso não esvazia a diferença? E se não fosse um ser 

humano, não merecia respeito? Falando de respeito, admite-se a ideia de um outro, 

um outro diferente. A diferença não pede tolerância, nem tão pouco respeito.  

Tarsila relata que tem mais limitações do que potencialidades para trabalhar 

com a disciplina Educação, gênero e sexualidade. O “outro” aparece no discurso de 

Tarsila como sujeito que limita suas práticas.  

 
Eu acho que é mais limitação do que potencialidade. Quando eu chego numa 

sala de aula pra trabalhar a primeira coisa que faço é uma dinâmica com a 



... 
126 

 

turma, porque isso vai dizer quais são esses limites, porque muitas vezes 
temos que trabalhar em cima dos limites deles. Minhas limitações são em 
cima dos limites deles [...]A concepção que as pessoas têm muitas vezes é 
uma limitação. A minha limitação é a do outro também. Até quando eu 
posso ir, certo? Até onde eu posso estar discutindo a temática com os 

outros? A primeira coisa que eu faço nas turmas, é uma dinâmica, para que 
eu possa escutá-los, para eu ver até onde vai o conceito de sexualidade, até 
onde eu posso ir. Uma das barreiras, do limite meu, está na limitação do 

aluno. 

 

As alunas são apresentas deste discurso como o “outro”. O “outro” que limita 

a ação docente, que determina quais discussões podem adentrar o campo de 

formação em Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA). Assim sendo, questiono: 

Quais conhecimentos e saberes ganham movimento nessa formação? Quais os 

conteúdos tencionam a prática docente, entre o esperado por Tarsila e o “limitado” 

pelas alunas? Essa maneira de conduzir as aulas não daria espaço à manifestação de 

algumas interdições do campo da sexualidade, ou seja, a limitação das alunas não 

seria uma forma de interditar a entrada no campo discursivo de alguns conteúdos 

tidos como “proibidos”?  A limitação estaria associada à interdição? 

Tarsila narra suas limitações para discutir homoafetividade: 

 
Tem muitas discussões a respeito disso, muita resistência, muita resistência 
mesmo. A gente vê que a sociedade não está preparada para isso, a sociedade 

civil de forma geral. A aceitação é muito difícil, por conta dos padrões 
comuns. Muitas vezes, na prática tem sido outra coisa. Eles estão sempre 

reforçando aquele discurso deles pronto. Não estou falando só do evangélico, 
mas de forma geral, certo. A questão da hipocrisia está muito presente, fala 
as coisas, mas a gente vê que nos atos são completamente diferentes, quanto 
mais. Eu tenho um amigo, não tenho preconceito nenhum, tenho um monte 

de amigo homossexual, pra mim dizer isso é uma questão de se afirmar, 
tentar se convencer que aceita. A gente vê que é um discurso vazio. Que é 

muita hipocrisia, eu não tenho preconceito nenhum, mas a gente vê que tem 
um preconceito, a partir do momento que está fazendo essa afirmação já soa 
como preconceito, porque ele vê diferente. Ele não aceita. É algo anormal que 

eu tenho que dizer para as pessoas que eu aceito? Não é isso? Soa dessa 
forma. Minha necessidade de dizer que eu tenho um amigo, que tenho 

amigos, que o aceito, que tenho muitos amigos homossexuais é uma forma de 
estar dizendo que eu aceito, mas será que realmente você aceita, ou aquilo é 
um discurso vazio?E se for um irmão, será que há mesmo a aceitação? Ou 

um filho? E aí seria mesmo aceitação? Que a censura é grande, a falsa 
moralidade que nos vivemos é grande. 
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 Tarsila apresenta neste discurso, alguns enunciados que busco analisar. 

 Primeiro, analiso “Tem muitas discussões a respeito disso, muita resistência, muita 

resistência mesmo”. Por que há muita resistência em aceitar a homoafetividade? Seria 

por que ela se insere no campo do proibido, do pecado, da condenação, do anormal, 

do não natural, do contra hegemônico?  

 Segundo, “A gente vê que a sociedade não está preparada para isso, a sociedade civil 

de forma geral. A aceitação é muito difícil, por conta dos padrões comuns”. Por que a 

sociedade não está preparada para as uniões homoafetivas? Ela está preparada para 

manter a discriminação, a segregação, o preconceito e a violência contra qualquer 

sujeito que não se encaixe nos “padrões comuns”? É mais difícil romper com os 

discursos tidos como legítimos e hegemônicos do que romper com as interdições que 

não permitem as manifestações de múltiplos arranjos sociais? Este discurso que a 

sociedade não está preparada só corrobora para adiar as discussões sobre 

sexualidade. 

 Terceiro, Tarsila apresenta um discurso ambíguo, contrapondo a estes 

enunciados, ela crítica a falsa moralidade e a hipocrisia dos “discursos vazios” sobre 

a homoafetividade. É na falsa moralidade e na hipocrisia que se baseiam as 

interdições, negando o direito de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgênero, 

transexuais e intersexuais viverem a sexualidade?  Conforme os estudos 

foucaultianos todo sujeito que destoa ou questiona os padrões sociais são 

inferiorizados, pois o processo de naturalização da sexualidade confere à 

heterossexualidade o lugar de legítima e hegemônica. As outras manifestações da 

sexualidade seriam naturalmente inferiores, por constituírem um desvio da natureza.   

 Tarsila apresenta o seu colega de trabalho como o “outro”, que também limita 

a sua prática docente. Ela narra um episódio de uma aula sobre pornografia: 

 
Eu trouxe um cartaz que tinha posições, na minha santa inocência, um 
cartaz que tinha posições sexuais e tinha objetos também que as pessoas 

utilizavam na relação. Eu tirei de revistas pornográficas, não eram 
revistinhas eróticas não, pornográficas mesmo.  Fiz um cartaz de um lado a 
outro do quadro. O professor da sala vizinha veio pedir pra eu calar a boca e 



... 
128 

 

tirar a pornografia do quadro. Diga-se, o professor era de zootecnia. Queria 
levar para departamento, para eu responder um processo administrativo. Ele 
nem lembra mais disso, hoje é meu amigo, nem lembra mais disso. A gente 

vê que são uma série de limitações.  

 

 O discurso de Tarsila está permeado pela relação de poder e por tensões. O 

poder que regula, fez Tarsila interditar a aula e retirar os cartazes do quadro. A 

universidade é, por excelência, o lugar de circulação de poder e produção de saber e 

de conhecimento. O poder fabrica o tipo de sujeito para manutenção da sociedade. 

Falar de pornografia e apresentar imagens pornográficas na universidade é 

transgredir a lei, é quebrar as regras, é violar o espaço de silêncio constituído a 

pornografia.  

 No enunciado “na minha santa inocência”. Tarsila se coloca como inocente. 

Ela não imaginava que sua aula seria interditada por seu colega de trabalho. Por que 

Tarsila tem essa reação? Ela não consegue pensar a trama da transgressão? Falar de 

pornografia na universidade é transgredir.  Neste discurso, noto o vigiar para punir, 

o olhar que observa para controlar. A prática docente se tornou um objeto a ser 

manipulado pelo “outro”. O comportamento de Tarsila frente a essa situação 

demonstra o adestramento do corpo por meio do exercício de poder. Para Foucault 

(2013, p. 239) “O poder, longe de impedir o saber, o produz”.  Que saber produziu o 

poder neste episódio narrado por Tarsila?  

 Os discursos das professoras formadoras se intercruzam como um feixe de 

relações, apresentando as alunas no campo do “outro”, o “outro” que é incompleto - 

falta formação, falta conhecimento, falta desconstruir os preconceitos. Contudo, 

questiono: Em que os discursos das professoras diferem das alunas do curso? Os 

discursos das entrevistadas colocam-nas nesse mesmo campo de formação. 

 O discurso não é transparente ou neutro, ele é carregado de subjetividades. 

Muitas vezes, ele busca modificar, moldar, (re)modelar sujeitos, para construir 

identidades, fabricando-as nos padrões considerados como “ideais”. Os discursos 

que mobilizam a construção do conhecimento sobre corpo, gênero e sexualidade na 

formação em Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga-BA) se inserem neste campo de 
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produção de sujeitos. Assim, a formação de professoras é uma produção discursiva 

atuante na produção e materialização de subjetividades.  

 Os discursos de João Evaristo apresentam as alunas como sujeitos incompletos 

e inacabados, necessitando buscar algo exterior que lhe falta. João Evaristo apresenta 

o discurso da “falta”.   

 
O homem precisa se ver como inacabado, não porque queremos ver o nosso 
aluno fazendo mestrado, doutorado, mas para ele saber que no exercício da 

profissão, da cidadania, ele vai deparar com situações que deverá ser 
diferença. Ter um olhar de quem fez um curso de graduação, um olhar que 

tem ideia de transformar, não precisar de alguém iluminando. 
 

 O discurso de João Evaristo se insere num campo estruturalista. A ideia de 

inacabamento está associada a falta como ausência que precisa ser corrigida. 

Formação é enquadramento? Lugar que você vai aprender algo para, posteriormente, 

modelar a sociedade? Para Foucault (2012a) a materialidade discursiva atua 

determinando as formas de comportamento dos sujeitos, neste caso, ser um agente 

de transformação social. João Evaristo reforça o discurso apresentado no PPC, isto é, 

que a formação deve produzir sujeitos atuantes, para fazer a diferença e transformar 

a sociedade. A subjetividade é um elemento marcado por incompletude? Modificar a 

subjetividade não seria negar a singularidade do sujeito?  

 

 

3.2.6 Sobre o regime de “verdade” e o discurso universitário   

 

 

Em nossa sociedade, a universidade tem lugar privilegiado na produção e 

difusão de “verdades”. Para Foucault (2013) não podemos pensar a produção de 

“verdades” longe das questões de poder. “[...] a verdade não existe fora do poder ou 

sem poder [...]” (Ibid., p. 52). Assim, analiso que efeitos de poder circulam no 

enunciado de João Evaristo ao falar do papel da academia na formação do sujeito.  

 
É importante viver na religiosidade, o elemento espiritual não precisa ser 

conceitualizado na academia, ele precisa ser justamente entendido e 
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compreendido, mas não precisa justamente arrancar dessa religiosidade para 
sua prática os preconceitos, pelo contrário, a academia precisa iluminar 
esses espaços, iluminar é até um termo ridículo para usar, poderia dizer 
orientar, provocar essa discussão, vou corrigir esse iluminar (risos). 

Quebrar esses preconceitos, somos cheios de preconceitos e não estou 
fora disso, essa contribuição da academia para o setor religioso é 

extremante significativa, porque se traz elementos que precisa 
derrubar como dizia Nietsche, esse ídolos que tem pé de barro, a martelada a 
gente quebra tudo. A academia tem esse papel importante de derrubar essas 
coisas que estão aí, que precisa ser retrabalhadas, reconstruídas e o professor 

tem se dedicado pouco a isso. Muitas vezes colocamos no ativismo, no 
pragmatismo, esquecemos de fazer uma discussão mais séria. É mais fácil 

chegar na disciplina e trabalhar  apenas os conteúdos da ementa, sem 
extrapolar o objetivo e o pretexto daquela disciplina do próprio curso. Uma 
disciplina nunca ela é em si mesma, pelo contrário, ela precisa de pretexto 

para se discutir muito mais a compreensão de mundo, de sociedade, 
transformar o cidadão no cidadão, transformar naquilo que se é. 

(GRIFO MEU) 

 

No discurso de João Evaristo a academia é colocada como o lugar da 

“verdade”. A universidade é local de materialização de “verdades”, circulação de 

poder e produção de identidades. Cada uma com seu regime e seus discursos que 

fazem funcionar como “verdades”, seus dispositivos de produção de sujeitos, de 

conhecimento, de saber. Ela é representada pelo sujeito que tem o encargo de 

distinguir o verdadeiro do falso. Lembrando que a verdade é centrada na forma de 

discurso científico (FOUCAULT, 2013). Neste contexto, a “verdade” é produzida e 

transmitida sob o controle das regras, não exclusivas, mas dominantes.  Contudo, 

essa produção de “verdades” não acontece de forma tranquila, pois ela é objeto de 

debates políticos e também de confrontos sociais.  

João Evaristo coloca a professora formadora como portadora de “valores-

religiosidade”, alguém que ocupa uma função específica, mas que sua posição geral 

está ligada a cumprir um papel, ou seja, construir dispositivos para produzir 

“verdades” e seus “valores/religiosidade” não pode ganhar movimento em sua 

função na universidade.  João Evaristo associa a religiosidade ao preconceito. Mas de 

que preconceito ele está falando? Parece-me que é sobre a sexualidade. No enunciado 

“Quebrar esses preconceitos, somos cheios de preconceitos e não estou fora disso, essa 

contribuição da academia para o setor religioso é extremante significativa, porque se traz 
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elementos que precisa derrubar“, ele apresenta a universidade como um espaço 

significativo para romper com o preconceito, como lugar para “produzir verdades” e 

não de apropriação e circulação de discursos religiosos, mas científicos. Para ele a 

universidade precisa contribuir com a difusão do conhecimento científico para o 

setor religioso e não o contrário. Nesse discurso entra em ação o jogo da 

verdade/poder.  

Para Foucault (2013, p. 54) a “verdade” consiste num “conjunto de 

procedimentos regulados pela produção, a lei, a repartição, a circulação e 

funcionamento de enunciados”.  No enunciado “transformar o cidadão no cidadão, 

transformar naquilo que se é”. João Evaristo apresenta continuidade no seu discurso. Vê 

a universidade como o lugar de transformar o sujeito em cidadão. Esse enunciado se 

insere num campo crítico, reforça o discurso apresentado pelo Projeto Pedagógico do 

curso de Pedagogia da UESB (campus/Itapetinga).   

O discurso de transformar o cidadão no cidadão tem raízes em movimentos 

políticos e teóricos. Esse discurso tem efeito performativo, ele é uma produção 

discursiva permeada de subjetividade, ou seja, permeada de relação de poder-saber. 

O que significa “transformar o cidadão no cidadão”? Quais saberes, conhecimentos, 

identidades, subjetividades são privilegiados na produção de sujeitos por João 

Evaristo ao enunciar que a universidade precisa transformar o cidadão no cidadão?  

Formação aqui é apresentada como enquadramento, lugar de transformação e de 

modelamento.  Qual é a responsabilidade da universidade que se debruça sobre a 

transformação de sujeitos? A universidade é a única responsável por essa 

transformação?  Garcia (2001, p. 34-35) aponta que: 

 

A Pedagogia tem efeitos disciplinares sobre a conduta humana e sobre os 
modos como pensamos, falamos e atuamos em relação a questões 
educacionais. Tem efeitos disciplinares sobre os modos como os indivíduos 
se veem a si próprios e sobre os modos como agem sobre si mesmos, bem 
como sobre os modos como significam o mundo e as relações sociais e nelas 
interferem. A Pedagogia está implicada na produção e na fabricação de seres 
humanos exercendo uma forma de governo, aqui entendido como “a 
conduta da conduta”, segundo a significação ampla que esse termo tinha no 
século XVI: uma maneira de dirigir a conduta dos indivíduos e da 
população (governo da casa, das crianças, das almas, das comunidades, das 
famílias, dos doentes, dos loucos…) de modo a atingir fins úteis.  
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O enunciado do discurso de João Evaristo propõe modos específicos e formas 

de relação que a universidade precisa estabelecer com os sujeitos, assim, os discursos 

pedagógicos são práticas que produzem sujeitos. Contudo, essas práticas muitas 

vezes, aprisionam, definem posições sociais, controlam comportamentos, selecionam 

conhecimentos, privilegiam determinados saberes e “verdades”, acerca de como 

pensar, ser e agir, dessa forma, produz efeitos disciplinares sobre os sujeitos, 

incluindo-os ativamente na sua transformação e do mundo. A universidade está 

centralmente implicada na produção do “regime de verdades” e nos processos de 

subjetivação de sujeitos.  
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para apresentar as considerações finais desta dissertação, é necessário, 

primeiro, expor novamente os objetivos dessa pesquisa: Objetivo geral: analisar e 

compreender os discursos mobilizados sobre o corpo, o gênero e a sexualidade no 

Curso de Pedagogia da UESB (Campus de Itapetinga-BA). Objetivos específicos: 

analisar os discursos presentes no Projeto Pedagógico e nos componentes 

curriculares do Curso de Pedagogia quanto às questões de Corpo, Gênero e 

Sexualidade; investigar os discursos das docentes responsáveis pela elaboração do 

PPC e da docente responsável pela disciplina Educação, Gênero e Sexualidade. 

Ao analisar os discursos mobilizados sobre corpo, gênero e sexualidade no 

curso de Pedagogia da UESB, percebo que a formação de professoras acontece num 

jogo de relações de poder-saber. As instituições destinadas a essa formação elaboram 

seus dispositivos para construir identidades dentro de um padrão específico. Nesse 

jogo existem normas, “verdades”, subjetividades. Nas normas elegem o que deve ser 

dito, como deve ser dito e quem deve dizer, constituindo assim, um jogo de 

produção discursiva. Questiono quais efeitos isso provoca na sociedade que a 

produziu. Esse jogo de poder está emaranhado no Currículo do curso de Pedagogia 

da UESB (campus/Itapetinga-BA) e nos discursos das professoras formadoras.   

As professoras formadoras veem a universidade como espaço de produção de 

“verdades” e de sujeitos. Lugar de relações de poder. A relação de poder se desvela 

nos discursos das professoras como um gueto de vaidade, uma vez que elas se 

sentem “donas” das disciplinas. Esta atitude gerou embates na elaboração da 

proposta curricular do curso de Pedagogia. Assim, o currículo se tornou um campo 

de relação de poder, de disputa, de materialização de subjetividades e verdades.  

As entrevistadas manifestaram algumas preocupações em relação ao novo 

PPC. Primeiro, no período da elaboração do documento houve disputa para não 

alterar carga horária e ementa de algumas disciplinas, gerando tensões. Segundo, a 
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visão apresentada por muitas professoras de que mudar o currículo é apenas mudar 

a grade de disciplinas. Terceiro, a falta de envolvimento de todas as professoras do 

curso na elaboração do documento. Quarto, a execução da proposta, já que muitas 

professoras a desconhecem. Quinto, fazer planejamento coletivo. Sexto e último, a 

necessidade de avaliar e reformular novamente a proposta.  

De dentro dos discursos analisados, emergiram as relações de poder-saber que 

colocam em evidência as preocupações das professoras formadoras. Para elas o 

documento é mais libertador do que a prática pedagógica, ou seja, uma coisa é o 

documento e a outra é a prática da professora do curso. Elas apontaram que não 

adianta um documento bom, se não tiver uma formação que corresponda.  

Os discursos das professoras formadoras apareceram como um feixe de 

relações - entre “si e o outro”. O “outro” é o elemento limitador de sua prática, pois 

ele reage, responde, contesta, aceita - sujeito ora ativo, ora passivo. O “outro” é o 

diferente, preconceituoso, religioso, anormal, homossexual, travesti, sapatona, 

namorador, o que pensa putaria. O discurso do outro é produzido na rede de saber e 

poder, tecida basicamente em nome da boa formação, da libertação, da emancipação 

e da transformação da aluna do curso em uma boa cidadã.  

Assim, tanto os discursos do PPC, quanto das professoras formadoras 

apontam um perfil para a aluna do curso de Pedagogia - transformadora da 

sociedade. Quem está autorizada a produzir esse tipo de professora, a traçar a 

identidade a ser formada, em princípio são as professoras formadoras do curso. 

Todos os enunciados sobre a formação, por exemplo, apontaram para uma 

identidade docente que esteja preparada para intervir na sociedade. 

Algumas tendências, nesse sentido, são apontadas nos discursos - no PPC a 

formação como sinônimo de instrumentalização, indicando que o curso oferece 

instrumentos filosóficos, científicos e técnicos as alunas. Esses discursos se misturam 

com o das entrevistadas, reforçando a ideia de que o papel da pedagoga é de ser 

transformadora social e o papel da universidade é oferecer instrumentos para essa 

formação. A formação é tratada de uma forma de subjetividade que se insere em um 

regime que modela, que enquadra e que instrui. Esses discursos transbordam do 
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campo tradicional, materializado, principalmente, no PPC.  Embora esse seja o 

objetivo da formação em Pedagogia, a relação estabelecida entre professoras 

formadoras/alunas, professoras formadoras/colegas de trabalho é cheia de tensões. 

Essas tensões são apresentadas a partir do “eu e os outros”, sendo os “outros” 

diferentes de “mim”. 

Nesse contexto, surgem algumas limitações para discutir às questões de corpo, 

gênero e sexualidade no curso de Pedagogia. De acordo algumas entrevistadas, elas 

são preconceituosas, moralistas, de base religiosa, vê a sexualidade como um tabu, 

por isso sentem medo de falar sobre a sexualidade. Em contrapartida, apontam a 

necessidade de desconstruir na formação em Pedagogia o preconceito, a visão 

estereotipadas que as alunas tem sobre o corpo e sobre os papeis sociais de homens e 

mulheres.  

As professoras alegam ter um déficit na formação para lidar com essas 

questões, uma vez que não tiveram contanto com essas discussões no processo de 

formação docente.  Assim sendo, buscam dispositivos para entrar no campo 

discursivo da sexualidade, tendo como suporte a Psicanálise. Utilizam-se de aulas no 

campo do inconsciente, do toque e da sensibilidade.   

As entrevistadas reconhecem que a sexualidade faz parte da vida do sujeito e 

que é necessário trabalhar às questões de corpo, gênero e sexualidade desde a 

Educação Infantil. No entanto, seus discursos apresentam dispositivos de controle da 

sexualidade infantil.  

Os discursos sobre sexualidade foram apresentados com maior intensidade na 

fala da professora responsável pela disciplina Educação, Gênero e Sexualidade, do que 

os de gênero. Para falar da sexualidade o discurso foi colocado em uma condição de 

funcionamento, isto é, o vocabulário foi controlado, colocando o discurso da 

sexualidade num campo fechado e impenetrado. A putaria, por exemplo, é um 

campo discursivo de entrada proibida e interditada nas aulas. 

Os discursos das professoras formadoras estão permeados por dúvidas e 

incertezas. Estão carregados de conflitos e de desejo de romper com as amarras. 
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Os discursos do PPC e das professoras no que tange às questões de corpo, 

gênero e sexualidade são conservadores, cambiantes, de efeitos performativos e 

ambíguos. O cenário narrado foi de limitações para trabalhar essas questões, algumas 

limitações se inscrevem no campo dos obstáculos epistemológicos, do preconceito, 

do diferente, do anormal, do medo e receio de falar da sexualidade, principalmente 

das uniões homoafetivas. Nesse contexto, as professoras formadoras elegem 

estratégias para falar e fazer falar da sexualidade, isso é reiterado no discurso de 

Sofia, Tarsila e João Evaristo - firmando a formação como espaço importante para 

dialogar essas questões. Contudo, alguns conteúdos são privilegiados, como também 

algumas identidades sexuais e de gênero. As discussões sobre travesti, transexuais, 

transgênero, intersexuais não têm espaço na formação em Pedagogia, quando surge a 

oportunidade de discussão, o assunto é encerrado. 

 Ainda que o cenário narrado seja este, penso que é preciso desconstruir os 

discursos tidos como legítimos e hegemônicos, que provocam as hierarquias, as 

segregações e as exclusões no campo de formação de professoras. Penso que é 

necessário:  

-Romper com a vocação normalizadora da Pedagogia; 

-Desconfiar do currículo de formação de professoras, tratando-o de modo não 

usual, para assim, enfrentar as condições em que se dá o conhecimento e a 

movimentação de determinado saberes; 

-Colocar em xeque o “corpo de conhecimento” que o currículo apresenta, 

fazendo uma espécie de enfrentamento das condições de sua produção; 

-Problematizar as estratégias normalizadoras que estão na ordem dos 

discursos tidos como “verdadeiros”, que visam enquadrar, classificar e hierarquizar; 

-Desconstruir o processo pelo qual naturaliza a heterossexualidade e 

marginaliza a homossexualidade, pensando as múltiplas sexualidades, ou seja, 

desarranjar e reinventar a sexualidade, tornando-a plural; 

-Analisar as estratégias mobilizadas nos espaços de formação de sujeitos que 

tornam evidente a materialização da heteronormatividade;   
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- Desestabilizar e desarranjar as certezas; 

-Perscrutar a genealogia das relações de poder que circula no espaço de 

formação. 

Neste contexto, as discussões sobre corpo, gênero e sexualidade se manterão 

acesas e abertas para discussão na formação inicial. Contribuindo assim, para por em 

movimento o subversivo, arriscar o impensável, desestabilizar as certezas, questionar 

as verdades, problematizar as práticas pedagógicas que vigiam, corrigem, penalizam, 

castigam, excluem, segregam, etc. É tempo de romper com dispositivos que 

controlam a sexualidade e o gênero. 

Meu objetivo com esta pesquisa, não é sugerir como deve ser um currículo de 

um curso de Pedagogia, tampouco criticar os discursos das professoras formadoras 

no que se referem às questões de corpo, gênero e sexualidade. Minha intenção é 

apenas ampliar, expandir e diversificar o debate dessas questões, lançando 

problematizações para o currículo de formação de professoras.  
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ANEXOS 

 

ANEXOS- Relação de disciplinas que o curso de Pedagogia da UESB 

(campus/Itapetinga-BA) oferece. 
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Núcleo Básico Instrumental 

Formação Básica e Instrumental 
 
1. Introdução a Sociologia 
 

 
9. Psicologia da Educação I 
 

 
2. Introdução a Filosofia  
 

 
10. Antropologia Cultural  
 

 
3. Psicologia Geral  
 

 
11. História da Educação II  
 

 
4. História da Educação I  
 

 
12. Sociologia da Educação II  
 

 
5. Leitura e Produção de Textos  
 

 
13. Filosofia da Educação II  
 

 
6. Fundamentos da Educação  
 

 
14. Psicologia da Educação II  
 

 
7. Sociologia da Educação I  
 

 
15. Políticas Públicas da Educação I  
 

 
8. Filosofia da Educação I  
 

 
16. Políticas Públicas da Educação II  
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Núcleo de Aprofundamento e Diversificação 

Formação Profissional 

1. Trabalho acadêmico e científico 14. Pressupostos Linguísticos para o Estudo da 
Linguagem 

2. História e Cultura Afro Brasileira e Indígena, e 
História da África 

15. Educação a Distância 

3. Metodologia da Pesquisa Educacional 16. Metodologia do Ensino de Matemática 

4. Prática da Pesquisa Educacional II 17. Metodologia do Ensino de História 

5. Didática I 18. Metodologia do Ensino da Geografia 

6. Didática II 19. Metodologia do Ensino das Ciências 

7. Fundamentos da Educação Infantil 20. Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 

8. Educação de Jovens e Adultos 21. Educação no Campo 

9. Metodologia da Educação Infantil 22. LIBRAS 

10. Currículos 23. Avaliação 

11. Educação, Gênero e Sexualidade 24. Gestão na Educação 

12. Metodologia da Alfabetização 25. Educação Especial e Inclusão 

13. Arte e Ludicidade em Educação  
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Relação de disciplinas optativas 

Disciplina 
 

Carga Horária 

1. Educação Popular e Movimentos Sociais  
 

45  

2. Educação e Relações Étnico-Racial  
 

45  

3. Gerontologia  
 

45  

4. Braile  
 

45  

5. Fundamentos da Docência  
 

45  

6. Educação e Meio Ambiente  
 

45  

7. Ciências Políticas  
 

45  

8. Educação e Trabalho  
 

45  

9. Escola, Violência e Direitos Humanos  
 

45  

10. Literatura Infantil  
 

45  

11. Informática e Educação  
 

45  

12. Educação Escolar Indígena  
 

45  

13. Saúde e Educação  
 

45  

14. Educação e Sociedade  
 

45  

15. Estatística Aplicada a Educação  
 

45  

16. Mídias e Educação  
 

45  

17. Gestão e Relações Humanas  
 

45  

18. Ética  
 

45  
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Disciplinas que compõem o quadro correspondente à prática como componente 
curricular 
 

Disciplinas CH da disciplina Semestre letivo Crédito prático 

T P E 

Leitura e Produção de 
Texto 

60 1º 2 1 - 

Psicologia da 
Educação I 

60 2º 2 1 - 

Psicologia da 
Educação II 

60 3º 2 1 - 

Didática II 60 4º 2 1 - 

Gestão na Educação 60 4º 2 1 - 

Metodologia da 
Educação Infantil 

60 5º 2 1 - 

EJA 60 6º 2 1 - 

Metodologia do 
Ensino da História 

60 6º 2 1 - 

Metodologia do 
Ensino da Ciência 

60 6º 2 1 - 

Metodologia do 
Ensino da Língua 

60 7º 2 1 - 

Metodologia do 
Ensino da Geografia 

60 7º 2 1 - 

Metodologia do 
Ensino da Matemática 

60 7º 2 1 - 

Educação no Campo 60 8º 2 1 - 

Educação Especial e 
Inclusiva 

60 8º 2 1 - 

Subtotal ----  450 450 - 

TOTAL 840  28 14 - 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE  

APÊNDICE B - Roteiro da entrevista 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde.  

O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, destina-se a esclarecer ao 

participante da pesquisa intitulada “DISCURSOS CAMBIANTES SOBRE CORPO, 

GÊNERO E SEXUALIDADE NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UESB”, sob 

responsabilidade da pesquisadora Lilian Moreira Cruz , do curso de mestrado 

acadêmico Educação Científica e Formação de Professores do Departamento de 

Ciências Biológicas, os seguintes aspectos:  

 

Objetivos:  

 

Geral 

 

 - Analisar e compreender a construção dos discursos sobre o corpo, o gênero e a 

sexualidade no Curso de Pedagogia da UESB (campus de Itapetinga-BA).  

 

Específicos  

 

- Descrever e analisar o Projeto Pedagógico e os componentes curriculares do Curso 

de Pedagogia quanto à inserção das temáticas de Corpo, Gênero e Sexualidade; 

- Investigar os discursos dos docentes responsáveis pela elaboração do PPC e analisar 

a avaliação que fazem em relação às discussões sobre Corpo, Gênero e Sexualidade 

presentes no curso. 

- Investigar os discursos das docentes responsáveis pelos componentes curriculares e 

analisar a avaliação que fazem em relação às discussões sobre Corpo, Gênero e 

Sexualidade presentes no curso. 
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Metodologia:  

 

 

A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, a qual permite observar os “[...] 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes [...] dos sujeitos 

pesquisados” (MINAYO, 1994, p.21).  

O campo de investigação será a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Campus/ Itapetinga-BA), tendo como unidade de análise o curso de Pedagogia e 

como sujeitos os(as) docentes responsáveis pelos componentes curriculares das 

temáticas de Corpo, Gênero e Sexualidade do referido curso.  

Como instrumento de coletas de dado será utilizado à entrevista 

semiestruturada. As entrevistas semiestruturada permite o pesquisador realizar uma 

lista de perguntas ao entrevistado, tendo certa flexibilidade, uma vez que pode surgir 

novas perguntas no decorrer da entrevista. (BOGDAN E BIKLEN, 1994). De acordo 

Triviños (1987), a entrevista semiestruturada parte de questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, 

oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo 

à medida que recebem as respostas do informante. Além da entrevista também 

analisarei o projeto pedagógico do curso, a matriz curricular, a ementa de programas 

e disciplinas no que tange as questões de corpo, gênero e sexualidade.  

Com base em uma metodologia pautada em um estudo analítico-descritivo, os 

dados serão constituídos: i) análise do discurso do(a) do Projeto Pedagógico do curso 

de Pedagogia da UESB (campus de Itapetinga/BA); ii) Análise do discurso dos 

docentes responsáveis pelos componentes curriculares das temáticas de Corpo, 

Gênero e Sexualidade.  

Para utilizar o método de Análise do Discurso (AD) na linha francesa, 

utilizarei como aporte teórico Michel Foucault, pela familiaridade do teórico em 

utilizar a categoria de sexualidade com uma interface com a categoria de discurso, 

podendo dessa forma, contribuir para AD também sobre as questões de Corpo e 

Gênero.  
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De acordo Chizzotti (2011, p.124), “Para Foucault, as instituições e as práticas 

sociais, como escolas, educação, etc, estão constituídas em forma de discurso e 

situadas dentro delas, isto é, as formas de falar sobre o mundo da experiência social”. 

Nesse sentido, Foucault propõe descrever e analisar quais são as condições de 

existência de um determinado discurso, enunciado ou conjunto de enunciados, 

buscando em seu contexto histórico-social a forma de sua construção. É sob essa 

perspectiva que buscarei analisar os discursos produzidos por no curso de Pedagogia 

da UESB em relação às questões de corpo, gênero e sexualidade, buscando analisar 

como esses discursos são construídos durante a formação.  

 

 

Justificativa e Relevância:  

 

 

Em um busca no Banco de dados da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior), constatei que não existe estudos no 

Brasil que investigam o(a) Formador(a) de Professores(as) do curso de Pedagogia e 

sua relação com as questões de corpo, gênero e sexualidade. No que tange o sujeito 

em formação em Pedagogia foram encontradas duas teses e quatro dissertações que 

discutem essas questões. No entanto, nenhum desses estudos foi realizado na Bahia. 

Esta situação pode tornar a pesquisa, até então, inédita.  

Em um levantamento realizado a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- 

UESB/Campus/Itapetinga-BA observei que desde 2011 foi incluída no Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia uma disciplina intitulada “Educação, Gênero e 

Sexualidade”, de cunho obrigatório. Esta pesquisa poderá trazer visibilidade a essa 

disciplina, já que é algo peculiar da UESB, como também trazer elementos que 

auxiliem na reavaliação da formação dos professores para esta área, bem como 

contribuir com novas orientações para a abordagem das temáticas corpo, gênero e 

sexualidade na formação do(a) Pedagogo(a).  
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Participação:  

 

 

Os sujeitos participarão de uma entrevista semiestrutura em que responderão 

algumas questões voltadas para a Formação do (a) Pedagogo(a) quanto às questões 

de corpo, gênero e sexualidade.  

 

 

Desconfortos e riscos:  

 

 

A participação consiste em conceder entrevistas sobre a vida pessoal, que 

poderão ser gravadas e que serão utilizadas de maneira sigilosa, sem referência 

pessoal.  

 

 

Confidencialidade do estudo:  

 

 

Os dados coletados serão publicados, porém manterá o anonimato dos 

participantes.  

 

 

Benefícios:  

 

 

Espera-se com esta pesquisa fomentar discussões sobre os discursos que vêm 

perpassando a formação do(da) pedagogo(a) no que concerne as questões de Corpo, 

Gênero e Sexualidade, buscando lançar outras possibilidades de se pensar sobre 

essas temáticas, proporcionando reflexão sobre o papel das instituições formativas na 

busca por uma sociedade que respeite a diversidade.  
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Garantia de esclarecimento:  

 

 

Garantir esclarecimentos adicionais aos sujeitos da pesquisa em qualquer 

momento da pesquisa.  

 

 

Participação Voluntária:  

 

 

A participação na pesquisa é voluntária, não será fornecida nenhuma 

gratificação para conceder a entrevista.  

 

 

Consentimento para participação:  

 

 

Eu estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Eu fui 

devidamente esclarecido quanto os objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 

quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos na minha participação. Os 

pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que 

eu venha solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação 

em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo 

à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados 

referentes a minha identificação, bem como de que a minha participação neste estudo 

não me trará nenhum benefício econômico.  

 

Eu, ___________________________________________________, aceito livremente 

participar do estudo intitulado “______________” desenvolvido pelos(as) 

acadêmicos(as) (colocar o nome dos discentes envolvidos), sob a responsabilidade 
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do(a) Professor(a) (colocar o nome do professor) da Universidade estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB).  

Nome da Participante________________________________________________  

Nome da pessoa ou responsável legal__________________________________  

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR  

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha 

opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a 

esta pesquisa.  

________________________________________Jequié, Data: __/__/__  

 

Assinatura do Pesquisador  

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Marcos Lopes de Souza. Fone: (73) 91 411558  

Lilian Moreira Cruz: Fone: (77) 91502163 
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APÊNDICE B  
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 

Dados Pessoais 

1. Nome 2. Telefone 

3. Idade 4. E-mail 

5. Realização da entrevista 6. Local 

7. Inicio da entrevista 8. Duração da Entrevista 

 
Formação Acadêmica 

1. Curso 2. Ano de conclusão 

3. Instituição 

4. Especialização:(   ) Sim       (   ) Não.    Se sim qual a área? 

4. Mestrado:   (   ) Sim       (   ) Não.   Se sim qual a área? 

5. Doutorado (   ) Sim       (   ) Não.   Se sim qual a área? 

6. Pós-Doutorado (   ) Sim       (   ) Não.   Se sim qual a área? 

 

Atuação Profissional 

1. Há quanto tempo trabalha com a Formação de Pedagogo(a)? 

2. Qual a sua carga horária de trabalho?  

3. Em quais disciplinas você atua? E há quanto tempo? 

4. Quais são os semestres em que atua?  

 

Sobre as questões de Corpo, Gênero e Sexualidade 

1. Você considera importante trabalhar essas questões na Formação do(a) 
Pedagogo(a)? (   ) Sim      (   ) Não     Por quê? 

2. Comente um pouco sobre sua trajetória no curso de Pedagogia em relação ao 
envolvimento nas temáticas “Corpo, Gênero e Sexualidade”).  

3. Você participou do processo de reestruturação do Curso? Em caso afirmativo, 
narre à trajetória da construção do currículo no que concerne as questões de Corpo, 
Gênero e Sexualidade. Como está sendo o processo de reestruturação do Curso? 
Como você avalia esta reestruturação? 

4. Analisando o atual currículo do curso de Pedagogia da UESB, percebo que a 
disciplina Educação Sexual sofreu uma alteração com a reestruturação do curso, 
passando a ser chamada de “Educação, gênero e Sexualidade”, sendo uma disciplina 
específica desta instituição, como se deu essa discussão no processo de 
reestruturação?  

5. Para você, quais as limitações e potencialidades quando vai trabalhar com a 
temática de corpo, gênero e sexualidade na formação de Pedagogo(a)? 

6. Que referências/materiais subsidiam seu trabalho com essas questões? 
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7. Você já fez algum curso que o orientasse nesse trabalho? 
(   ) Sim (   ) Não 
Se sim.  Qual: ________________________________________Carga horária: ____ 
Onde:_______________________________________________________________ 
 

8. Quais as contribuições em se trabalhar com as questões de corpo, gênero e 
sexualidade na formação do(a) Pedagogo(a)? 

9. Quais os assuntos voltados para estas temáticas são abordados por você? Como são 
selecionados? 

10. Por que você escolheu esses assuntos para serem trabalhados e não outros? 

11. Você se sente a vontade para discutir esses assuntos com os(as) alunos(as)? 

12. Geralmente, como os discentes reagem frente às discussões desses assuntos? 

13. Que avaliação você faz das discussões sobre Corpo, Gênero e sexualidade 
presentes na licenciatura do curso de Pedagogia da UESB (campus de Itapetinga-BA)? 
Quais pontos positivos e os pontos negativos? Quais são as suas sugestões? 

 


