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Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, 
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permanente das regras”. 
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RESUMO 

 

As discussões relacionadas a gênero e sexualidade estão mais bem aceitas nas 
escolas, porém ainda cercadas de tabus, preconceitos e limitações. Por isso, é 
importante a realização de mais pesquisas que sinalizem desafios e possibilidades 
para que sejam reconhecidas as diferenças, a diversidade sexual e de gênero e os 
direitos humanos. Diante disso, essa pesquisa busca analisar os discursos da equipe 
gestora com relação às questões de gênero e sexualidade que permeiam a escola; para 
isso, discutir como as participantes da pesquisa compreendem os conceito de gênero 
e sexualidade e identificar e analisar os discursos sobre gênero e sexualidade que 
estão sendo produzidos e refutados nas práticas das gestoras escolares. Um aspecto 
importante é que pouco se tem investigado sobre a relação gênero, sexualidade e 
gestão escolar, o que torna essa pesquisa desafiadora e relevante para as reflexões na 
comunidade acadêmica e escolar, contribuindo também, para a produção científica 
na área. Como base teórica e metodológica, a pesquisa dialoga com a perspectiva 
pós-estruturalista, apoiada nos estudos e teorizações foucaultianas. A pesquisa é 
qualitativa e foi desenvolvida em uma escola estadual do interior da Bahia, tendo 
como participantes a equipe gestora da escola: a diretora, as duas vice-diretoras e a 
coordenadora pedagógica. Para a produção do material empírico foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas. A análise das informações foi feita com base nos 
estudos e teorizações foucaultianas e pós-estruturalistas. Percebemos discursos 
contraditórios, onde de um lado (no campo das ideias e subjetividades) se vê a 
perspectiva cisnormativa, de controle dos corpos, de não compreensão das 
transgressões das normas; e, do outro, no campo da ação, no cotidiano escolar, nos 
diálogos e resoluções de conflitos, discursos de acolhimento, de respeito e aceitação, 
porém  pautados em valores heteronormativos, além da tensão existente na escola 
quanto ao reconhecimento das diferenças no que tange à diversidade de gênero e 
sexual. Com relação à concepção de gestão escolar, todas parecem dialogar com a 
perspectiva da gestão democrática e participativa. Nas experiências da prática 
cotidiana, as gestoras exaltaram as problemáticas com alunxs LGBTTI, e como forte 
causa dos conflitos o discurso religioso homofóbico reiterado por muitas famílias 
que, de forma geral, ainda rejeitam xs filhxs que se identificam como gays e lésbicas e 
não desejam que a escola contribua para a afirmação destas identidades. Essa 
pesquisa nos dá pistas de que a equipe gestora da escola que investigamos apresenta 
uma abertura em dialogar sobre diversidade de gênero e sexual, inclusive o próprio 
colégio é vista como “moderno” por ter muitxs gays e lésbicas assumidxs, algo não 
desejável por outros espaços escolares. Para além disso, é interessante problematizar 
a atuação e importância da gestão escolar em tempos de fundamentalismos religiosos 
e de discursos de ódio que têm gerado retrocessos em nosso país como a não inclusão 
das questões de gênero e sexualidade no plano nacional de educação e de 
perseguições a todxs que desejam realizar esse debate na escola.  
 
 
Palavras-chave: gênero; sexualidade; gestão escolar e educação básica. 

 



ABSTRACT 

 

Discussions related to gender and sexuality are better accepted in schools, but still 
surrounded by taboos, prejudices and limitations. That is why it is important to carry 
out more researches that sign challenges and possibilities for recognizing differences, 
sexual and gender diversity and human rights. In the face of that, this research aims 
to analyze the management team's discourses regarding the issues of gender and 
sexuality that permeates the school; to discuss how the research participants 
understand the concept of gender and sexuality and to identify and analyze the 
discourses on gender and sexuality that are being produced and refuted in the 
practices of school management. An important aspect is that a small number of 
researches have been done on the relation between gender, sexuality and school 
management, which makes this research challenging and relevant to the reflections 
in the academic and school community, also contributing to the scientific production 
in the field. As a theoretical and methodological basis, the research dialogues with 
the poststructuralist perspective, supported by Foucaultian studies and theorizations. 
The research is qualitative and was developed in a state school in an inner city of 
Bahia, with participants such as the management team of the school: the Principal, 
the two Assistant Principals and the Pedagogical Coordinator. For the production of 
the empirical material, semi-structured interviews were carried out. The analysis of 
the information was made on the basis of Foucaultian and poststructuralist studies 
and theorizations. We noticed contradictory discourses, where on the one hand (in 
the field of ideas and subjectivities) we see the cisnormative perspective, of bodies 
control, of not understanding the transgressions of norms; and on the other, in the 
field of action, school daily life, dialogues and resolutions of conflicts, speeches of 
acceptance, respect and acceptance, but based on heteronormative values, beyond 
the tension existing in the school regarding the recognition of differences in what 
concerns to gender and sexual diversity.  Regarding to the conception of school 
management, all seems to dialogue with the perspective of democratic and 
participatory management. In the experiences of everyday practice, managers have 
raised the issues with LGBTTI students, and as a strong cause of conflict the 
homophobic religious discourse reiterated by many families who, in general, still 
reject children who identify themselves as gay and lesbian and do not want the 
school to contributes to the affirmation of these identities. This research gives us 
clues that the management team of the school we investigate offers an opportunity to 
dialogue about gender and sexual diversity, including the college itself is considered 
to be "modern" because it has many self-proclaimed gay and lesbian, something not 
desirable in other educational institution. In addition, it is interesting to problematize 
the performance and importance of school management in times of religious 
fundamentalisms and hate speech that have generated setbacks in our country, such 
as the non-inclusion of gender and sexuality issues in the national education and 
persecution who wish to have this debate in school. 

 

Key Words: gender; sexuality; school management and basic education. 
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MARCAS DA EXPERIÊNCIA: UM ENCONTRO COM AS 

QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

 

“Quando os ventos da mudança [experiência] sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem 
moinhos de vento” (Érico Veríssimo). 

 

Desde a infância podemos ser acometidos pela experiência: aquilo “que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca” (LARROSA, 2002, p.21), que, é exterior a 

nós, ou seja, não depende de nós, não vem das nossas palavras, vontades, intensões, 

projetos, etc., mas, é no sujeito que acontece, o sujeito é o lugar da experiência; ela 

que tocará, nas nossas palavras, representações, em nossos saberes, em nosso estado 

de poder, em nossa vontade. Podemos dizer que a experiência acontece em cada 

pessoa de forma diferente, de maneira singular e própria, deixando em nós “um 

vestígio, uma marca, um rastro, uma ferida” (LARROSA, 2011, p. 8).  

Relacionando a experiência às temáticas gênero e sexualidade, que estaremos 

problematizando neste trabalho, podemos entender que, mesmo a experiência 

acontecendo diferente em cada pessoa, Foucault nos diz que ela é histórica e 

culturalmente situada, e se constitui em correlação com: os “sistemas de poder que 

regulam sua prática”, com a “formação dos saberes que a ela se referem” e a 

produção das subjetividades, que são “as formas pelas quais os indivíduos podem e 

devem se reconhecer como sujeitos dessa sexualidade” (FOUCAULT, 1984, p. 10). 

Nesse sentido, somos sujeitos de uma experiência histórica da sexualidade, e, essa 

experiência cria o sujeito, e, é através dela que podemos entender a forma como nos 

tornamos o que somos. No processo de revisitarmos nossas experiências (boas ou 

ruins), podemos (des)construí-las, (re)significa-las e pensa-las como elementos de 

aprendizagens para nós e para xs outrxs1. 

Guacira Lopes Louro (2016b) escreveu um texto chamado “Marcas do corpo, 

marcas de poder”, que podemos dialogar com a ideia de “marcas” deixadas pela 

experiência, em Larrosa, pensando essas marcas que nos constroem e (re)constroem 

                                            
1
 Utilizarei o x para representar as diversas formas de expressão de gênero, ou seja, os gêneros, e, 

contemplar todxs que não se definem em uma determinada identidade de gênero. Porém definirei o 
gênero das participantes da pesquisa, pois, as mesmas se definem como mulheres e femininas. 
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como inscritas discursivamente no processo de construção dos nossos corpos e que 

vão sendo expressas a partir deles (os corpos), numa produção histórica e cultural. 

Por isso, começo a versar essa introdução, pensando alguns discursos que foram se 

constituindo e se (re)produzindo, em mim, a partir da minha infância, e que 

considero experiências que produziram-se como marcas do corpo, pois, somos muito 

mais resultados dos discursos do que produtorxs deles. 

As marcas da minha infância, pré-adolescência e juventude que me vêm como 

lembranças e inquietações, foram e são fundamentais para o desejo e o prazer em 

escrever sobre gênero e sexualidade; não só isso, mas, também, para minha 

transformação pessoal e problematização da realidade. É com elas, as marcas, que 

vou buscar aqui, (re)significar minhas experiências passadas e presentes e 

(des)construir2 conhecimentos, ou seja, estarei transformando essas marcas e os 

discursos das participantes da pesquisa, em produção discursiva, por entender que a 

escrita e a problematização da realidade nos empodera para o fazer (des)construções 

em nós e em outrxs sujeitxs - entendendo o poder como “uma ação que se exerça 

sobre o estado de um corpo, ou, mesmo, sobre a ação de um corpo” (VEIGA-NETO, 

2016, p. 62). Precisamos mostrar cada vez mais em nossos trabalhos acadêmicos sobre 

gênero e sexualidade, que, mesmo sendo bombardeadxs por ações discursivas de 

poder e saber, que nos marcam e/ou que causam preconceitos, discriminações, 

violências, somos, a partir das (re)significações e (des)construções desses discursos, 

potências de resistência e de poder. 

As primeiras marcas que trago são da minha infância e pré-adolescência, 

quando participava de um grupo de crianças da igreja católica. Nesse grupo, 

estudávamos, brincávamos de teatro, participávamos das procissões, quermesses e 

aprontávamos apresentações para outras crianças. Um dia, um colega do grupo vai a 

minha casa me chamar para irmos à igreja, para fazermos algo (não lembro), 

estávamos ensaiando, criando alguma coisa. Meu pai abre a porta e diz ao meu 

colega que vá embora, que eu não sairia com um menino e fez uma expressão de 

raiva, descontentamento. Senti que meu colega ficou muito triste, afinal, o que 

estávamos fazendo de errado!? Eu ouvi aquilo, fiquei calada, e não fui à igreja. Na 

                                            
2 No capítulo metodológico explicarei a ideia de (des)construção.  
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verdade acho que isso me fez querer deixar de participar do grupo. Ali entendi que 

meu pai não queria que eu tivesse amizade com meninos. Essa situação ficou tão 

marcada que lembro da sensação de medo que tive, por volta dos meus 13/14 anos, 

em conversar com colegas, pessoas próximas, que fossem do dito sexo masculino. 

Desde então, fiquei com questões mal resolvidas: porque ele não queria que eu 

tivesse amizade com meninos? Ou, será que ele não queria, porque o menino não era 

tão menino assim (hoje ele é assumido homossexual, e, naquela época trazia traços 

ditos femininos). Porque são construídos muros de “proteção”, de punição, de 

vigília, de separação, desde que somos crianças? Porque se construiu a ideia que 

meninas devem brincar somente com meninas, e, meninos com meninos? Porque 

quando identificada a diversidade de gênero, e, o suposto “deslocamento” de gênero 

num sujeito, a partir da referência heteronormativa, se propõe o isolamento?   

Michel Foucault aborda que no século XVII começa uma interdição ao sexo, é 

a partir desse período que se tem e se intensifica o “[...] nascimento das regras de 

proibições, valorização exclusiva da sexualidade adulta e matrimonial, imperativos 

de decência, esquiva obrigatória do corpo, contenção e pudores imperativos da 

linguagem [...]” (FOUCAULT, 1988, p. 126). Desta forma, a sexualidade passa a ser 

controlada, vigiada e produzida por discursos de instituições com autoridade e 

autorização para proferi-los como a religião, a medicina, a psiquiatria e, 

consequentemente, a escola. A família, por sua vez, desempenha um papel muito 

importante de reiteração desses saberes, tornando-se também, uma instituição de 

(re)produção de discursos. A repressão sexual é “historicamente evidente”, mas, 

Foucault vem questionar a “hipótese repressiva”, abrindo novas possibilidades de se 

pensar as formas pelas quais o poder se exerce. Portanto, para Foucault é uma ilusão 

“fazer dessa interdição o elemento fundamental e constituinte a partir do qual se 

poderia escrever a história do que foi dito do sexo a partir da Idade Moderna” 

(FOUCAULT, 1988, p. 18). Ao contrário do que se possa imaginar, a partir do século 

XVII houve como contra efeito das regras de decência, uma “fermentação discursiva” 

sobre o sexo, uma incitação e intensificação do “discurso indecente”, que se acelerou 

no século XVIII (p. 24).  
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Desta forma enquanto no meio familiar existia todo um cuidado com o dizer 

sobre o sexo, fora dela, nos atos de confissão (ao padre e ao psiquiatra 

principalmente), tudo poderia ser dito sobre o sexo, emergindo uma “vontade de 

saber” como mecanismo de poder. Foi construída uma “aparelhagem para produzir 

discursos sobre o sexo; tudo poderia/deveria ser dito pelas pessoas ‘anormais’ 

classificadas como ‘loucxs’, ‘pervertidxs’, ‘histéricxs/neuróticxs’, ‘crianças precoces’ 

para que na camada social o sexo pudesse ser controlado, vigiado e punido” 

(FOUCAULT, 1988, p. 29). 

No século XVIII não se quis mais controlar o sexo pela proibição, mas, por 

meio de discursos úteis e públicos, como sobre natalidade, morbidade, fecundidade, 

higiene, incidência de doenças, fala-se sobre a conduta dos casais, sobre o sexo das 

crianças; uma economia política da população que produziu uma teia discursiva 

sobre o sexo, com muitos aconselhamentos, observações, recomendações, 

disciplinamentos (FOUCAULT, 1988).  

Nesse contexto de repressão sexual e explosão discursiva sobre o sexo foi-se 

desenhando um padrão de ser menina, moça, mulher, feminina. Desde a Grécia 

Antiga, foi dada a mulher função social de acordo com seu poder econômico, étnico e 

racial: a mulher para o prazer, mulher para reproduzir e cuidar do lar. Tentou-se 

todo o tempo controlar as mulheres. Histórica e culturalmente podemos dizer que as 

mulheres foram colocadas como submissas e inferiores ao homem por meio de um 

sistema de “dominação masculina”, que sustenta as desigualdades de gênero. 

WELZER-LANG (2001) acredita que as relações sociais de sexo entre 

homens/mulheres e homens/homens são produtos de um duplo paradigma 

naturalista, o qual produz uma falsa natureza superior dos homens e, exalta uma 

visão heterossexuada do mundo, colocando a relação heterossexual como a única 

“normal” e “natural”.  

Nesse sentido, a “dominação masculina” sobre as mulheres, que pode ser 

coletiva, individual, privada ou pública, atribui aos homens privilégios materiais, 

culturais e simbólicos. Aos homens e ao masculino se atribuem funções nobres, 

sempre orientados a profissionalização e às mulheres e ao feminino as tarefas e 

funções afetadas de pouco valor, que não produzem dinheiro. Segundo Welzer-Lang, 
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essa “cosmogonia” mantém-se e é regulada por violências (DRUMONT, 1980; 

WELZER-LANG, 2001).  

Nesse contexto, o esquivamento do corpo, dos desejos e prazeres das 

mulheres, as regras de decência, de comportamento e, por outro lado, as regras do 

ser masculino - pois, o menino não podia ser efeminado, e andar com meninas 

(alguém inferior) uma vez que estaria pondo em risco sua masculinidade - 

permitiram que o desejo de as crianças em brincarem juntas, independente do sexo e 

gênero, fosse impedido, rompido e punido. Além disso, essa hierarquização de 

gênero causou a separação dos brinquedos, das cores, das vestimentas, em feminino 

e masculino. Por exemplo, os brinquedos foram e ainda são pensados para reiterar a 

ideia de “dona de casa”, a maternidade, o cultivo a beleza estética e ao consumo 

desenfreado como inerentes ao feminino, além disso, existe todo um incentivo pela 

mídia e indústria cultural para a erotização e adultização da infância, principalmente 

das meninas, uma vez que, principalmente pós-guerra, o corpo feminino foi e é 

utilizado como objeto sexual, tendo os corpos como produto e, ao mesmo tempo, o 

mercado consumidor da indústria da beleza (FELIPE, 2010).  

Desta forma, para Foucault, o sujeito moderno não está na origem dos saberes, 

não é produtor de saberes, mas, produto dos saberes, produzido no interior desses 

saberes (VEIGA-NETO, 2016), o que não impede de sermos seres potentes de 

criatividade, de capacidade de produção, e de transgressão, mas, mesmo sendo 

criativos, transgressores, nossa criação e transgressão seria uma espécie de marca 

dialogando com os saberes anteriores. Foi o que aconteceu comigo, a menina de 

13/14 anos que tinha receio de falar com meninos por conta de um discurso do pai, e, 

que logo depois sofre violência psicológica e quase física do ex-namorado ao romper 

o namoro com medo da mãe e do pai descobrirem e sofrer punição.  

Na adolescência outra experiência que me marcou muito foi viver uma 

violência psicológica: ameaças, perseguições, palavras de ódio, entre outros horrores. 

A ideia do homem de possuir uma mulher, de mandar, deliberar e determinar (“você 

só termina quando eu quiser!”) é corriqueira, construída social-histórica e 

culturalmente pelo machismo.  Para a resolução do meu caso, a Lei Maria da Penha - 
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Lei 11340/063 foi fundamental, o que nos aponta um avanço nas políticas de proteção 

e atenção às mulheres. Não é à toa, nem por acaso, mas, sim por um discurso 

machista de ódio, de preconceito, de dominação, de que “ela mereceu”, que milhares 

de mulheres são violentadas todos os dias. O femicídio/feminicídio, assim como a 

HomoLesBiTransfobia são  construções históricas e culturais, produtos da 

hierarquização, preconceito, e ódio ao gênero feminino e as sexualidades ditas 

anormais e desviantes, e que infelizmente vêm causando tais conformações contra a 

ética e os direitos humanos.  

 O femicídio ainda é um assunto pouco discutido pela população brasileira, 

ganhou visibilidade nos últimos anos, e merece destaque, pois, se trata de uma 

expressão utilizada para designar os assassinatos de mulheres cometidos por 

homens, seja individual ou em grupos, que teriam sido provocados pelo fato de 

serem mulheres, baseados na discriminação de gênero, e/ou no fato das mulheres 

não estarem desempenhando seus papéis de gênero. O femicídio se caracteriza 

também por não ser um fato isolado na vida das mulheres vitimizadas, mas, 

apresentar-se como o ponto final (resulta na morte da mulher) de um processo de 

terror, que inclui abusos verbais e físicos e inúmeras manifestações de violência e 

privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas (PASINATO, 

2011).  

Como parte desse sistema de dominação masculina, Wânia Pasinato (2011) 

aborda que o femicídio e todas as formas de violência que a ele estão relacionadas 
                                            
A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida com Lei Maria da Penha, ganhou este nome em 
homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que por vinte anos lutou para ver seu agressor preso. 
Mesmo após 15 anos de luta e pressões internacionais, a justiça brasileira ainda não havia dado 
decisão ao caso, nem justificativa para a demora. Com o apoio de ONGs, Maria da Penha conseguiu 
enviar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA), que, pela primeira vez, 
acatou uma denúncia de violência doméstica. Foi dado ao agressor apenas dois anos de prisão. O 
processo da OEA também condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à violência 
doméstica. Uma das punições foi a recomendações para que fosse criada uma legislação adequada a 
esse tipo de violência. Essa foi a motivação para a criação da lei. Dados: 
http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha. A Lei tem como objetivo criar mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. A lei também acaba 
com as penas pagas em cestas básicas ou multas, além de englobar, além da violência física e sexual, 
também a violência psicológica, a violência patrimonial e o assédio moral. 
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são apresentados como resultado das desigualdades das relações de poder entre 

homens e mulheres, sendo também condição para a manutenção dessas diferenças. 

Possui características misóginas, de repulsa contra as mulheres, e é considerada uma 

violação máxima dos direitos humanos, por isso, necessita ser visto como um 

problema público e político, reconhecendo sua prática como crime contra a 

humanidade; nos permitindo cobrar do Estado ações de proteção as mulheres, 

visando erradicar, punir e prevenir todas as formas de violência e discriminação 

contra elas. 

Para ter uma dimensão atual da situação, foi noticiado no mês de maio deste 

ano de 2017, no jornal televisivo Bahia Meio Dia, o qual está promovendo a 

campanha “Sou mulher, quero respeito”, que de janeiro a março deste ano, foram 

registrados mais de 10.022 casos de violência contra a mulher em todo o estado da 

Bahia, em números4: 82 homicídios, 3.349 casos de lesão corporal, 85 estupros, 6.498 

ameaças e 08 feminicídios, o que nos diz sobre o quanto ainda devemos lutar para 

que esta realidade mude. Vendo esses dados penso que “nada do que fiz, por mais 

feliz, está à altura do que há por fazer” 5, porque, apesar das conquistas, das políticas 

públicas, dos movimentos sociais, da abertura as discussões sobre gênero e 

diversidade sexual, ainda morrem (psicológica e fisicamente) muitas mulheres todos 

os dias vítimas de preconceitos e discriminações.  

Mas, o que me instigou academicamente para escrever, pesquisar sobre as 

temáticas foi uma situação vivenciada no PIBID (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência), em uma turma da 7ª série, hoje 8º ano, quando observava uma 

aula de ciências. Neste dia um aluno que se assumia como gay veio me perguntar 

cochichando no meu ouvido, “porque dói tanto tirar a virgindade dos “fundos”?” 

Naquele momento fiquei sem reação e pedi para que ele me procurasse ao final da 

aula que a gente conversava. Ele não me procurou, eu também não o procurei. 

Acredito que não estava preparada para esse diálogo, também tinha medo que ele 

falasse da conversa com alguém da família e gerasse algum problema para mim ou 

                                            
4 O jornal diz que os dados são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). 
 
5 Trecho da faixa 01 “Sem medo nem esperança” de Antônio Cicero e Arthur Nogueira, do álbum Gal 
Estratosférica. 



 20 

para a escola. Isso me mostrou que eu, enquanto estudante e bolsista do PIBID do 

Curso de Ciências da Natureza, não tinha uma inserção nas discussões sobre gênero 

e sexualidade e não problematizava essas questões em minha prática docente, ou 

seja, o quanto, para mim, a formação inicial em Ciências deixava a desejar neste 

sentido.  

O caso é que o aluno precisava de diálogo e não encontrava alguém para tirar 

suas dúvidas, e, nem eu enquanto futura professora e nem a escola – no caso, no 

componente curricular Ciências – não discutia sobre gênero e diversidade sexual. O 

que nos provoca é que o aluno escolhe a escola como lugar de saber para resolver seu 

impasse com relação à primeira relação sexual vivenciada. Isso nos dá sinais de que a 

escola tem limitações e se silencia em questões essenciais para a formação da 

sexualidade dos indivíduos, especialmente quando se trata de desejos que perturbam 

a lógica pênis-vulva. Louro (2014) nos diz que: 

 

Provavelmente nada é mais exemplar disso do que o ocultamento ou 
a negação dos/as homossexuais – e da homossexualidade – pela 
escola. Ao não falar a respeito deles e delas [homossexuais e lésbicas], 
talvez se pretenda ‘eliminá-los/as’, ou pelo menos se pretenda evitar 
que os alunos e as alunas ‘normais’ os/as conheçam e possam desejá-
los/as (p. 71-72). 

 

Essa situação instigou em mim a vontade de conhecer estudos sobre as 

temáticas gênero e sexualidade, inspirando minha vida acadêmica: meu Trabalho de 

Conclusão de Curso da graduação, no qual investiguei como um curso de graduação 

em Ciências da Natureza estava formando os futuros professores de ciências para 

lidar com as questões da sexualidade na escola; a Especialização que discuti a 

construção da sexualidade na era digital, e agora o Mestrado. Mas, gostaria de deixar 

evidente que a construção do conhecimento, das minhas marcas, não se deu de forma 

linear (da infância a juventude) como descrevi até aqui. As minhas marcas só foram 

percebidas por eu mesma, quando me deparei com leituras e discussões sobre as 

questões de gênero e sexualidade, principalmente no mestrado. Na verdade houve 

um movimento de regressão ao passado. Dessa forma, a primeira marca surge na 

graduação e assim eu fui fazendo o movimento de volta a tudo que me tocou 
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relacionado as questões de gênero e sexualidade, até chegar na minha infância. 

Agora, fazendo uma releitura dessa introdução é que percebo como nós temos uma 

capacidade te tornar as coisas didáticas para quem ler, e, esquecemos de mostrar 

como de fato o conhecimento é construído dentro de nós.  

Então, foi no decorrer de minhas leituras, diálogos e estudos que comecei a 

entender que ao longo do tempo, na sociedade ocidental, produziu-se uma ideia 

essencialista6 (natural, fixa e inata) de gênero e sexualidade, em que as relações de 

gênero, sexual/afetiva foram definidas pela razão da natureza biológica. Indo de 

encontro a essa ideia, acredito e defendo a perspectiva foucaultiana, na qual a 

sexualidade é vista como um dispositivo histórico, marcada pelos pensamentos e 

pela cultura de cada época e sociedade (FOUCAULT, 1988). E, que é construída pelo 

viés cultural, e, por diversos elementos que, muitas vezes, ficam no campo da 

invisibilidade (LOURO, 2016a). Desta forma, 

 

no contexto da sociedade brasileira, ao longo de sua história, foi 
sendo produzida uma norma a partir do homem branco, 
heterossexual, de classe média urbana e cristão. Essa é nossa 
identidade referência, a identidade que não precisa ser mencionada 
porque é suposta, está subentendida. Por isso os “outros”, os sujeitos 
“diferentes”, os “alternativos” ou os “problemáticos” serão, em 
princípio, as mulheres, as pessoas não brancas, as não heterossexuais 

ou não-cristãs (LOURO, 2011, p. 65). 
 

Por isso, discutir gênero e sexualidade, ainda hoje, nos diversos meios sociais e 

educativos, ainda é incômodo para algumas pessoas e instituições; incômodo que 

parece vir da regulação da sexualidade do século XVII, onde “o sexo, segundo a nova 

pastoral cristã, não deve ser mencionado sem prudência” e sem autorização 

(FOUCAULT, 1988). Por isso, durante muito tempo a discussão formal da temática, 

na escola, ficou limitada ao funcionamento do sistema genital7 (geralmente 

                                            
6 Atualmente a Teoria Queer tenta romper com essa ideia de que o gênero é construído pelo sexo 
(biológico), trazendo o pensamento que o gênero é uma produção discursiva, assim como o sexo 
também é um constructo linguístico e cultural (BUTLER, 2016).  
 
7 Vale ressaltar a diferença entre sistema genital e sistema sexual. O primeiro pode ser visto como 
qualquer órgão relacionado às genitálias, já o segundo Furlani (2010, p. 74) sugere para utilização nos 
livros didáticos e pelos educadorxs, pois, concebe a sexualidade uma “dimensão prazerosa” (toda e 
qualquer parte do corpo que entre no processo erótico e afetivo) “de gratificação sentimental e física, 
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abordados nos livros didáticos de sistema reprodutor feminino e masculino), as IST’s 

(Infecções Sexualmente Transmissíveis) e HIV/Aids (conduzidas, na maioria das 

vezes, por enfermeiras ou agentes de saúde), embora os diversos discursos sobre 

gênero e sexualidade estejam no cotidiano escolar, em todos os espaços e momentos 

da vida social. Neste sentido, segundo Furlani (2010, p. 68), as discussões feitas sobre 

sexualidade, geralmente são desenvolvidas através de projetos, oficinas ou em 

“atividades pontuais e descontínuas”. Além disso, a abordagem sobre sexualidade 

nas escolas ainda tem pouco escapado de um cunho biológico e essencialista, 

culminando na produção da sexualidade “normal”. 

Em contrapartida, existe uma necessidade de se modificar esta realidade, uma 

vez que a educação para a sexualidade precisa ser desenvolvida/trabalhada nas 

escolas por sua urgência social, visto que ainda hoje percebemos posturas 

discriminatórias, o machismo, o sexismo, violência contra as mulheres de forma 

geral, as lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersex. Além disso, a 

sexualidade é uma expressão cultural, vinculada as mais diversas dimensões do 

humano (biológica, psíquica e sociocultural), assim como, à cidadania, à ética, aos 

direitos humanos e à saúde (FIGUEIRÓ, 2006). 

Contudo, são muitas as rejeições às discussões. Junqueira (2017) nos diz que, 

desde que os movimentos sociais, as políticas sociais e educacionais de igualdade de 

gênero e sexual, assim como o reconhecimento das diferenças e diversidades sexual e 

gênero ganharam força e visibilidade, especialmente após o ano de 2000, grupos 

religiosos e políticos conservadores vêm de encontro às políticas sociais, e, a inclusão 

das discussões sobre gênero e diversidade sexual nas escolas. Essa “política 

reacionária” vem com muita força e o resultado foi visto em quase todos os planos 

municipais e estaduais de educação, aos quais foram negadas as temáticas: gênero e 

diversidade sexual. Esse fundamentalismo que traz o conceito “ideologia de 

gênero”8, tenta por intermédio de mecanismos políticos: 

                                                                                                                                         
onde a procriação deve ser uma consequência e direito de escolha”. Nesse sentido, o sistema sexual 
não se fecha em binarismos. 

 
8
 O termo é uma invenção católica de meados de 1990, que hoje tem ganhado seguidores evangélicos 

também. 
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[...] conter o avanço de políticas voltadas a garantir ou ampliar os 
direitos humanos de mulheres, pessoas não-heterossexuais e outros 
dissidentes da ordem sexual e de gênero. Para tanto, tais cruzados 
morais investem maciçamente na (re)naturalização das concepções de 
família, maternidade, parentesco, (hetero)sexualidade, diferença 
sexual. [...] procuram também promover a restauração ou, mais 
propriamente, o aggiornamento do estatuto da ordem sexual 
tradicional e reforçar as disposições relativas às normas de gênero, à 
heterossexualidade obrigatória e à heteronormatividade 
(JUNQUEIRA, 2017, p. 26). 

 

Tentam incutir a ideia de que as discussões sobre gênero e sexualidade na 

escola, assim como as políticas sociais, estão conspirando a destruição da família, a 

falta de respeito a Deus e a natureza dos sexos, como se as propostas estivessem 

conduzindo a sociedade, e, nas escolas, xs alunxs, para desenvolverem uma 

sexualidade não heterossexual, o que me preocupa e sinaliza um retrocesso para a 

educação. Isso também permite enxergar dois fenômenos importantes neste 

momento no Brasil, um é a força que os movimentos sociais, principalmente LGBTTI, 

os estudos em gênero e sexualidade vêm ganhando com o passar dos anos na luta 

pelo respeito, reconhecimento, pela dignidade das várias expressões de gênero e 

sexualidade; o outro é a reação, o preconceito, o ódio, a censura e a violência que se 

rebelam. 

Tomando como lócus de investigação, o espaço escolar, entende-se que essas 

discussões são ou não investidas na escola, com ou sem uma participação mais 

incisiva da gestão escolar. Nessa direção, entendendo a gestão escolar como peça 

chave na construção de conceitos determinantes da cultura escolar, partilhando 

práticas, sentimentos, princípios e valores no seu processo coletivo, acredito que, 

também interferem e intervém no processo de construção social, histórico e cultural 

dos discursos sobre gênero e sexualidade, dentro e fora da escola. Portanto, esta 

pesquisa tem como objetivo geral analisar os discursos da equipe gestora em relação 

às questões de gênero e sexualidade na escola. Para isso elencamos duas questões 

norteadoras: Como a equipe gestora compreende gênero e sexualidade? Quais 

discursos sobre gênero e sexualidade a gestão escolar está potencializando e quais 

está refutando?  
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Esta pesquisa se justifica pelo desejo e prazer pessoal e teórico/prático pelos 

temas, e, pela necessidade de aprofundarmos as discussões a respeito da relação 

entre gestão escolar, gênero e sexualidade na escola, visto que são poucas as 

pesquisas no Brasil. Em um levantamento feito no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e na ANPED, apenas 02 

trabalhos se aproximam da temática proposta nesse projeto, são eles: 

 

Autor/a Título Ano 

Rogério Diniz 

Junqueira 

“A homofobia não é um problema. Aqui não há gays nem 
lésbicas!”: Estratégias discursivas e estados de negação da 
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero nas 
escolas. 

2010 

Adriana 

Rodrigues 

Zocca 

A educação sexual e suas entrelinhas nas concepções dos 
gestores. 

2015 

Tabela 1 - Construída pela autora. 

 

A pesquisa de Junqueira (2010) chamou atenção, pois, analisou discursos de 

agentes públicos em cargos de gestão, sobre homofobia, e como resultado obteve a 

reiteração da heteronormatividade e negação/rejeição da homofobia e 

heterossexismo nas escolas, o que nos preocupa e nos impulsiona a investigar ainda 

mais essa relação.  

Zocca (2015) entrevistou 12 gestores municipais de uma cidade no interior de 

São Paulo, com o objetivo de constatar a existência ou não da prática de ensino da 

sexualidade nas escolas, como ela é desenvolvida e as dificuldades encontradas 

quando é aplicada. Os resultados da pesquisa revelaram que xs gestorxs têm uma 

definição parcial da sexualidade e educação sexual, geralmente associando-as a 

saúde, prevenção, doenças e gravidez precoce, tratando-a somente pela visão 

biológica e fisiológica e como senso comum, sem embasamento teórico e científico. 

Essa pesquisa é importante, pois, nos faz ter curiosidade em saber como que as 

questões de gênero e sexualidade se dão no campo discursivo, abarcando as 

vivências dxs gestorxs e englobando a perspectiva foucaultiana. 
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Além dessas pesquisas, em um trabalho feito por Adriana Cardoso Sampaio e 

Marcos Lopes de Souza (2017), buscou-se compreender como a gestão de uma escola 

pública municipal lida com as questões de gênero e sexualidade em seu cotidiano. 

Foi mencionado que algumas pessoas da gestão têm uma preocupação em estimular 

um processo educativo que englobe as questões de gênero e sexualidade, porém, 

encontram dificuldades no corpo docente que ainda possui concepções 

normatizadoras e discriminatórias, rejeitando inclusive possibilidades de 

questionamentos da heteronormatividade, o que nos mobilizou aprofundar o estudo, 

percebendo essa relação em outras escolas e em outros contextos.  

Nesse sentido, esta pesquisa traz como contribuições a produção de 

conhecimento científico tendo como foco a relação da gestão escolar com as questões 

de gênero e sexualidade, como visto algo ainda pouco investigado. Também 

pretende contribuir para que gestorxs reflitam sobre suas práticas em relação às 

questões de gênero e sexualidade na escola. 

Os discursos da equipe gestora serão analisados neste trabalho em uma 

perspectiva histórica-social-cultural, pois nos constituímos e vivemos em um mundo 

cultural (integrado/interligado e dinâmico), onde, as produções discursivas 

acontecem e os indivíduos se sexualizam. Nesse sentido, o estudo, além da 

introdução, se apresenta em 3 capítulos,  sendo que essa (des)construção se dará por 

meio do diálogo entre a pesquisadora, os discursos das participantes da pesquisa e os 

estudos teóricos, que intitulo de tríade da pesquisa, ou as três dimensões conjuntas (o 

eu, x outrx, e xs outrxs) na pesquisa. Os capítulos serão divididos da seguinte forma:  

Capítulo 1 - Trata da abordagem metodológica da pesquisa, concernentes aos 

métodos e ferramentas utilizadas. Além disso, traz a imersão no campo, os sujeitos, e 

o desenrolar do processo de pesquisa que consideramos muito importante. Aqui 

estaremos trilhando os pressupostos das pesquisas pós-críticas em educação, tendo 

como principal base os estudos foucaultianos.  

Capítulo 2 – Estaremos conversando com os discursos sobre gestão, gênero e 

sexualidade das gestoras, procurando entender como esses discursos foram 

construídos e reconstruídos no decorrer da história e da cultura.  
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Capítulo 3 – Serão trazidas histórias de experiências das gestoras com relação 

às questões de gênero e sexualidade que se passaram na escola. Tentaremos 

compreender como a escola dialoga com essas temáticas em suas práticas cotidianas, 

analisando as tomadas de decisão das gestoras diante das problemáticas sobre 

gênero e sexualidade.  

Após os capítulos, serão feitas considerações finais, não no intuito de fechar a 

discussão e finalizar a pesquisa, mas, pensando em trazer pontos importantes, e 

questões que surgiram da pesquisa e que podem ser relidas e aprofundadas em 

outras investigações. 
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CAPÍTULO 1 

O CAMINHAR TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Neste capítulo discorro sobre o percurso deste trabalho, evidenciando os 

pressupostos teórico-metodológicos assumidos pela pesquisa, o campo de 

investigação, as participantes do trabalho, os instrumentos de produção do material 

empírico e as possibilidades de análises, fazendo um diálogo entre minhas 

impressões, as teorizações e as participantes da pesquisa.  

... 

Este trabalho se ancora nas pesquisas pós-críticas em educação, no intuito de 

“montar, desmontar e remontar o já dito”, pois, a educação na contemporaneidade, 

nos exige novos olhares, novas reflexões, novas investigações, rupturas, e, “isso tudo 

porque estamos preocupados com o ‘aqui’ e ‘agora’, com o nosso tempo presente, e 

porque queremos produzir outros sentidos para a educação e o currículo” 

(PARAÍSO, 2012, p. 35). Desta forma, pensar o presente implica dizer a 

transformação e des(construção) de estruturas que impõem regras, normas e 

discriminações que vão contra o reconhecimento das diferenças e os direitos 

humanos. Para isso, precisamos remexer o passado e vislumbrar o futuro. 

Incorporar essa perspectiva pós-crítica significa dizer estarmos desafiadxs 

para a criação, para o des(construir) formas de fazer e pensar a metodologia de 

pesquisa, pois, ela abre os caminhos de quem investiga para o fazer-criar 

metodologias de acordo com as indagações e questionamentos que surgem. Dessa 

forma: 

 

[...] “metodologia” é um termo tomado em nossas pesquisas de modo 
bem mais livre do que o sentido moderno atribuído ao termo 
“método”. Entendemos metodologia como um certo modo de 
perguntar, de interrogar, de formular questões e de construir 
problemas de pesquisa que é articulado a um conjunto de 
procedimentos de coleta de informações – que, em congruência com a 
própria teorização, preferimos chamar de “produção” de informação 
– e de estratégias de descrição e análise (MEYER; PARAÍSO, 2012, p. 
16).  
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Partindo dessa frente, no intuito de não cristalizar nossa produção, descrição e 

análise das informações produzidas no campo, adotamos o procedimento de 

“articular e bricolar”, onde procuramos articular conhecimentos e teorizações, e, não 

perseguir um único método, mas, relacionando aquilo que consideramos relevante, 

tentando eliminar barreiras e binarismos metodológicos. Já começamos a bricolar 

assumindo os estudos e teorizações foucaultianas como base teórico-metodológica, 

mas vale salientar que Michel Foucault não trata suas teorizações e pesquisas como 

um método. Desta forma, estaremos dialogando com Michel Foucault e uma rede de 

estudos e pesquisas que tem como base o autor. 

Buscamos então, articular, ciência, literatura, arte, filosofia, música, 

experiência de vida, e, um dos mais corajosos procedimentos dessa perspectiva, o 

“poetizar!”, ou seja, procurar dizer, escrever, falar coisas novas, produzir, fabricar, 

criar novos sentidos, “significa, enfim, buscar invenções que apontem para a 

abertura, a transgressão, a subversão, a multiplicação de sentidos” (PARAÍSO, 2012, 

p. 40). Então começando a articulação e a poetizar, vamos a poesia de Manoel de 

Barros, chamada Escova: 

 

Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na 
terra escovando osso. No começo achei que aqueles homens não 
batiam bem. Porque ficavam ali sentados na terra o dia inteiro 
escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram 
arqueólogos. E que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E 
que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações 
que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de 
escovar palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que as 
palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos 
clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já 
sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades 
remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então 
escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma. Para 
escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer 
isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias 
inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a 
turma perguntou: o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele 
quarto? Eu respondi a eles, meio entressonhado, que eu estava 
escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então eu 
joguei a escova fora (BARROS, 2010, p.15). 
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Manoel de Barros, poeta brasileiro, com sua beleza de retratar a infância em 

seus poemas, com leveza e encantamento, trazendo sempre a invenção como 

transformadora, e a poesia como meio de transformação e criação de um novo 

mundo, não poderia deixar de fazer parte deste capítulo. Ao deleite desse poema, 

logo me reportei aos estudos foucaultianos, e a nossa perspectiva metodológica, a 

pós-crítica. 

Ao ler Manoel de Barros falando dos homens escovando ossos, logo pensei 

nos trabalhos arqueológicos de Foucault, e do como são importantes para nossos 

estudos e pesquisas em educação. Logo pensei no trabalho de escovar as palavras, a 

loucura, a clínica, o saber, ao qual Michel Foucault se dedicou. A arqueologia “se 

trata de um procedimento de escavar verticalmente as camadas descontínuas de 

discursos já pronunciados, muitas vezes de discursos do passado, a fim de trazer à 

luz fragmentos de ideias, conceitos, discursos talvez já esquecidos”, articulando-os 

também na sua análise, práticas não discursivas como, o social, o cultural, o político e 

o econômico, no intuito de saber como um sistema de formação vem a ser, como se 

dá, e não o que é (VEIGA-NETO, 2016, p. 45).   

Na incrível façanha de escovar palavras, ao ser interrogado por que ficava 

horas e horas trancado no quarto, e, ao perceber que os outros achavam que ele “não 

batia bem”, então ele resolveu jogar a escova fora. Esse foi o fragmento que mais me 

inquietou, pois, pensei na importância de transitarmos, de construirmos novas 

formas de pensar a pesquisa, a metodologia, os nossos interesses de pesquisa, a 

relação com os sujeitos e na criação de novas formas de compartilhar e pensar o 

conhecimento. Acredito que foi esse sentimento de precisar movimentar-se que fez 

Foucault jogar a escova fora e partir para novas aventuras na pesquisa e escrita. 

Sendo assim, associei o desfecho da poesia a fase genealógica de Foucault, na qual o 

que o interessa “é o poder enquanto elemento capaz de explicar como se produzem 

os saberes e como nos constituímos na articulação de ambos”. A genealogia foi 

apoiada na história, e, pode ser entendida “como um conjunto de procedimentos 

úteis não só para conhecer o passado, como também, e muitas vezes principalmente, 

para nos rebelarmos contra o presente” (VEIGA-NETO, 2016, p. 55-59).    
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No entanto, nossa intenção aqui não é colocar e/ou caracterizar essa pesquisa 

em arqueológica ou genealógica, até porque ambas podem coexistir no fazer 

pesquisa - o que aconteceu no último domínio de escrita de Foucault com os três 

volumes da História da Sexualidade -, mas, cabe a nós apresentarmos aqui a 

perspectiva e as fontes de inspiração para o pensar e fazer metodológico.  

Escolhemos justamente a perspectiva foucaultiana, pois, trabalha a descrição e 

análise do material empírico tendo como foco o discurso, seus enunciados e as 

relações que o colocam em funcionamento, no intuito de analisar as relações de saber 

e poder que estimulam sua produção, e, mostrar as articulações e os conflitos de sua 

relação com outros discursos, suas tramas e relação histórica (PARAÍSO, 2012). Para 

Foucault, discurso é um conjunto de enunciados que se apoiem na mesma formação 

discursiva, e, sempre se produz em razão de relações de poder (FISCHER, 2001), 

além disso, podemos dizer que os discursos são complexos, difusos e 

multidimensionais, não vem de um lugar só, nem de forma linear, não nascem 

prontos, nem são estáticos. Veiga-Neto (2016, p. 94) explica que para Foucault: 

 

[...] um enunciado não é qualquer coisa dita (ou mostrada...); ele não é 
cotidiano. O enunciado é um tipo muito especial de um ato 
discursivo: ele se separa dos contextos locais e dos significados 
triviais do dia a dia, para construir um campo mais ou menos 
autônomo e raro de sentidos que devem em seguida, ser aceitos e 
sancionados numa rede discursiva, segundo uma ordem, seja em 
função do seu conteúdo de verdade, seja em função daquele que 
praticou a enunciação, seja em função de uma instituição que o 
acolhe. [...] Assim, um horário de trens, uma fotografia ou um mapa 
podem ser um enunciado, desde que funcionem como tal, ou seja, 
desde que sejam tomados como manifestações de um saber e que, por 
isso, sejam aceitos, repetidos e transmitidos.   

 

Colocamos o discurso em evidência, pois estes regulam, normatizam, 

instauram saberes e produzem “verdades”. Portanto, estamos atentxs para as 

“verdades” que estão sendo reproduzidas e/ou produzidas pelas gestoras, 

percebendo quais influências e estratégias de saber e poder estão presentes em seus 

discursos sobre gênero e sexualidade. Embasada em Michel Foucault, Marlucy Alves 

Paraíso (2012, p. 27) fala que “a verdade é uma invenção, uma criação”, ou seja, “não 
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existe a ‘verdade’, mas, sim, ‘regimes de verdade’, isto é, discursos que funcionam na 

sociedade como verdadeiros”. 

Desta forma, por entendermos o sujeito humano como produtor e produto da 

linguagem, dos discursos e das relações de poder e saber, é que buscaremos fazer a 

análise dos discursos de uma equipe gestora, com base nos estudos e teorizações 

foucaultianas. Nesse sentido, nos apoiaremos na concepção foucaultiana de que o 

discurso é “como uma prática que forma os sujeitos de que fala” (FISCHER, 2007, p. 

43), no intuito de perceber de onde os sujeitos falam, porque falam isto e não aquilo, 

para saber como estabelecem, por intermédio de seus discursos, as relações de saber 

e poder. Para isso, buscaremos fazer análise dos discursos colocando em evidência os 

enunciados em seus quatro elementos básicos: 1. a referência a algo que 

identificamos (de quem se fala); 2. o sujeito, alguém que pode efetivamente afirmar 

aquilo; 3. um campo associado (isto é, coexistir com outros enunciados); 4. a 

materialidade do enunciado, as formas muito concretas com que ele aparece nas mais 

diferentes situações, em diferentes épocas (FISCHER, 2001). 

Ao pensar esta pesquisa, além da produção, da descrição das informações e da 

análise dialogada com base no conhecimento já problematizado sobre o tema, outro 

elemento que buscaremos incorporar nela é o que Foucault intitula de 

“problematização”. Como nosso foco é o discurso, na perspectiva da 

problematização, ele será tomado como um “objeto de pensamento”, interrogado 

sobre seu sentido, suas condições de existência, seus fins e refletido como um 

problema. Essa forma de pensar foge do pensamento ideológico dogmático e do 

polêmico, uma vez que não se pretende instituir uma verdade, nem produzir 

adversários. O que se pretende é colocar em movimento o pensamento, por 

intermédio da reflexão filosófica e histórica, buscando colocar sob suspeita fatores 

que tenham ficado incertos, tenham perdido familiaridade, ou tenham gerado um 

certo número de dificuldades (FOUCAULT, 2017, p. 225), ou seja, levantar questões 

problemas. Nas palavras do filósofo:  

 

Essa elaboração de um dado em questão, essa transformação de um 
conjunto de complicações e dificuldades em problemas para os quais 
as diversas soluções tentarão trazer uma resposta é o que constitui o 
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ponto de problematização e o trabalho específico do pensamento 
(FOUCAULT, 2017, p. 227).   

 
Para analisarmos os discursos também tomaremos como parâmetro a proposta 

de Jacques Derrida de desconstrução de discursos. O termo “desconstrução” nasce 

pensando desconstruir binarismos que a lógica ocidental tradicionalmente faz 

operar, determinando lugares, posições e fixando “o seu oposto subordinado”. 

Portanto, por meio de um processo desconstrutivo, esse pensamento procura 

reverter, desestabilizar e desordenar os pares (LOURO, 2016b, p.43).  Desconstruir 

não significa destruir, demolir, arruinar, mas, vem no intuito de perturbar e 

subverter o que se diz, na tentativa de reconstruir sentidos e significados, denunciar 

preconceitos, violências, desigualdades, e, problematizar porque os saberes foram 

construídos de uma forma e não de outra.  

Essas estratégias metodológicas estão articuladas para saber o que pensam, e 

quais discursos sobre gênero e sexualidade emergem das falas das participantes da 

pesquisa. Isso porque na escola também se produzem discursos sobre gênero e 

sexualidade. Como afirmado por Louro (2010), muitas vezes de forma imperceptível, 

educadorxs e alunxs na dinâmica diária, ensinam e aprendem sobre sexualidade. 

Pensando nisso, é de fundamental importância refletir sobre os saberes que estão 

sendo produzidos através dos discursos, pois, “os discursos produzem uma 

‘verdade’ sobre os sujeitos e sobre seus corpos [...], os discursos resultam num 

‘saber’” (LOURO, 2010, p. 47). 

 Nessa direção, a escola conduz estratégias de saber e poder, produzindo ao 

longo do tempo uma forma de sexualidade, pois, “a escola não apenas reproduz ou 

reflete as concepções de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas ela 

própria as produz” (LOURO, 2014, p. 84). E, nessa perspectiva, algumas escolas vêm 

difundindo o pensamento essencialista de sexualidade: no currículo, nas suas formas 

de organização (estruturais e pedagógicas), nas relações de poder; o que, 

desconsidera as diversas formas de expressão dos gêneros e das sexualidades.  

Sendo assim, as pessoas que integram uma escola, responsáveis por sua 

organização, projeto político pedagógico e funcionamento, principalmente gestorxs e 

professorxs, podem conduzir as discussões/vivências da sexualidade na escola por 
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caminhos diversos: um deles é o silenciamento, o preconceito e a negação; outro é a 

concretização de políticas afirmativas, para que haja a construção de uma escola que 

reconheça as diferenças (étnicas, raciais, sexuais e de gênero), de forma democrática, 

fazendo valer os direitos humanos; e, outro caminho possível, é a mistura desses dois 

caminhos anteriores, onde há a contradição, a divergência, práticas e discursos em 

discordâncias.  

Richard Miskolci (2016) nos diz que fomos formados para pensar que o 

professor/a aprende a educar de forma neutra, como se fosse possível ao entrar na 

sala de aula, deixar de lado toda sua história de socialização. O autor afirma que: 

“[...] todos/as trazemos uma bagagem cultural para nossas atividades profissionais, 

mas, sobretudo, porque educar nada tem de neutro, seus métodos e seus conteúdos 

têm objetivos interessados” (MISKOLCI, 2016, p. 14). Desta forma, gestorxs e 

professorxs constroem mecanismos que difundem/produzem seus interesses e 

pensamentos de mundo. De que forma esses mecanismos são materializados? Basta 

olharmos o currículo escolar, as sirenes, as filas, as falas, a arquitetura, os espaços de 

recreação, os banheiros, o fardamento, o projeto político pedagógico, as formas de 

disciplinamento, que, se tornam desde o dia de sua criação e funcionamento, 

elementos políticos e de relações de poder, que, são potentes na produção do pensar 

gênero e sexualidade.  

Sendo assim, a equipe gestora da escola, nas tomadas de decisão, nos seus 

gestos, diálogos com alunxs, professorxs, funcionárixs, carregam discursos sobre as 

questões de gênero e sexualidade. Como já mencionado na parte introdutória desta 

investigação, este trabalho tem como questões norteadoras: Como a equipe gestora 

compreende as questões de gênero e sexualidade? Quais discursos sobre gênero e 

sexualidade a gestão escolar está potencializando e quais está refutando em suas 

práticas como gestoras?  

Para buscar compreender essas questões, de início pretendíamos desenvolver 

a pesquisa em Jequié-BA, sede do Mestrado (PPGECFP), e onde funciona o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidades - GEPGS, do qual fazemos parte. Em 

Jequié chegamos a fazer uma sondagem para termos mais argumentos que 

justificassem nosso objetivo de pesquisa. Então, foi realizada uma entrevista com 
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duas pessoas que desenvolveram um projeto de cinema na escola com a temática 

“Diversidade Sexual”, onde o projeto foi interrompido porque algumas famílias dxs 

alunxs, no caso, as mais conservadoras, rejeitaram a proposta e a gestão escolar não 

enfrentou a questão e interrompeu o projeto. Outra situação de sondagem foi uma 

conversa com uma ex-professora de uma escola particular que foi demitida por estar 

falando coisas “impróprias” (falando com alunxs sobre as partes do corpo como dito 

no popular) em sala de aula. A professora foi insultada por um pai, e, demitida no 

dia seguinte pela gestão da escola. 

Porém, depois de algumas reflexões, resolvemos desenvolver a pesquisa em 

outra cidade do interior da Bahia, pois, percebi que seria importante levar a pesquisa 

sobre gênero e sexualidade para um lugar que as discussões são escassas. De 

qualquer forma, essas duas situações trazidas nos evidenciam o quanto é necessário 

pensar sobre a ação da equipe gestora neste trabalho com as questões de gênero e 

sexualidade. A cidade que optamos em desenvolver o trabalho está localizada na 

região norte do estado da Bahia, e, é marcada pela Missão Católica9 e pela cultura 

machista ainda muito presente. Dessa forma, escolhi uma escola estadual do 

município, que tem aproximadamente 900 alunxs. Escolhemos essa escola porque há 

um discurso da comunidade de que ela é “moderna”, que há muitos gays e lésbicas, 

como se esse público não fosse comum, e a escola concedesse permissão para isso 

acontecer. Então isso me chamou atenção, visto que há pouco tempo, gays e lésbicas 

eram expulsos direta ou indiretamente da escola, ou seja, não havia chance de 

expressar e vivenciar as homossexualidades de forma tranquila, pois logo eram 

controladxs e contidxs.  É como se para a comunidade, a escola soubesse lidar com o 

público LGBTTI de forma permissiva e naturalizada. Ainda mais porque há umx 

professorx na escola que usa salto alto, que foge o modelo cisheteronormativo. 

Portanto questões surgem: Por que a comunidade local produz essa escola como um 

lugar de reconhecimento da população LGBTTI? Como a gestão escolar lida com as 

                                            
9 Houve no século XVII uma missão portuguesa de catequização das populações indígenas nesta 
cidade. Os índios Kiriris habitavam as terras. Em 1697, foi criado o arraial dirigido pela Ordem dos 
Frades Menores ou Ordem dos Padres Franciscanos. No Arraial, estabelecido nas proximidades de 
uma aldeia, foram construídos convento e igreja. A missão portuguesa deixou raízes e por isso, hoje, 
apesar de existir na cidade muitos terreiros de religiões de matrizes afrodescendentes por conta dos 
remanescentes quilombolas, as religiões que mais tem influência na cidade é a católica e a protestante.  
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homossexualidades em seu cotidiano? Vale salientar que é importante trabalhar essas 

temáticas em qualquer escola, não somente nas que há a presença evidente das 

homossexualidades. Mas, enxergando a crescente resistência conservadora, as 

violências e os discursos de ódio da sociedade atual, direcionadas a existência 

LGBTTI pensamos que existe uma necessidade de analisar os discursos dessa equipe 

gestora, saber o que a gestão desta escola pensa sobre as questões de gênero e 

sexualidade, e como vivencia as diferenças na prática. 

Diante dessa primeira decisão, fiz uma visita inicial na escola, em outubro de 

2016, com o intuito de ter um diálogo com as gestoras. Ao chegar fui informada que a 

equipe gestora da escola era composta por 04 (quatro) mulheres, nomeadas 

hierárquica e historicamente como: diretora, duas vice-diretoras e coordenadora 

pedagógica. Nesse primeiro encontro conversei com uma vice-diretora que me 

desabafou casos da escola sobre as questões de gênero e sexualidade, fortalecendo 

minha vontade em trabalhar a pesquisa com aquela escola. Depois, houve outras 

visitas para conversar com as demais gestoras sobre a proposta da pesquisa, nas 

quais, apresentei a temática da pesquisa, assim como foram esclarecidas as dúvidas 

do processo da produção do material empírico. Um aspecto muito importante para 

mim como pesquisadora e para o desenvolvimento desta pesquisa foi a 

disponibilidade e a boa vontade das gestoras, sempre se colocando à disposição para 

qualquer atividade. Então eu e meu orientador, o Professor Dr. Marcos Lopes de 

Souza, pensamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual 

entreguei as participantes da pesquisa, junto a uma ficha de dados pessoais. Vale 

ressaltar que o projeto da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Pesquisa e Ética.    

Depois que elas aceitaram participar da pesquisa, agendei a realização de 

entrevistas semiestruturadas individuais (gravadas em áudio) que nos permitiram 

flexibilidade, rapport - tentar enxergar o mundo do ponto de vista das entrevistadas 

sem se tornar “nativa” - e escuta (SILVERMAN, 2009). Escolhemos a pesquisa 

semiestruturada como instrumento de produção dos dados, pois, ela pode 

possibilitar a nós pesquisadorxs a obtenção de dados sobre aquilo que nos 

perguntamos, ou seja, sobre as perguntas da pesquisa, de forma rápida, sem 

prejudicar a eficácia, flexibilidade e qualidade da pesquisa. Nesta pesquisa, a 
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entrevista semi-estruturada foi produzida pelxs pesquisadorxs, com perguntas 

chave, em forma de roteiro. Dessa forma, esse tipo de pesquisa permite que a 

pesquisadora tenha um sentido a seguir, mas, com a possibilidade de elaborar no ato 

da entrevista novas perguntas, o que caracteriza flexibilidade e potencial para 

aprimorar a produção dos dados. 

Como estamos trabalhando com os discursos e as relações de saber e poder, 

não podemos deixar de salientar que nas situações de entrevista existe um jogo de 

poder e controle, que culturalmente foi se implementando no fazer pesquisa. Por 

exemplo, foi dado a pessoa que entrevista o poder de perguntar, de querer saber, e a 

pessoa entrevistada (quem sofre a ação) o papel de responder; dessa forma, como 

estrevistadorxs vamos criando caminhos para chegar aos nossos objetivos e, xs 

entrevistadxs respondem, as vezes em situação de defesa, lançando mão de 

“estratégias de fuga, substituição e subversão dos tópicos propostos” (SILVEIRA, 

2007, p. 123-124). Nesse sentido, a entrevista pode ser caracterizada como um campo 

de constante disputa. Nas palavras de Rosa Maria Hessel Silveira (2007, p. 137), a 

situação da entrevista se resume em:  

 

[...] um jogo interlocutivo em que um/a entrevistador/a “quer saber 
algo”, propondo ao/à entrevistado/a uma espécie de exercício de 
lacunas a serem preenchidas... Para esse preenchimento, os/as 
entrevistados/as saberão ou tentarão se reinventar como personagens 
cujo autor coletivo sejam experiências culturais, cotidianas, os 
discursos que os atravessam e ressoam em suas vozes. Para completar 
essa “arena de significados”, ainda se abre espaço para mais um 
personagem: o pesquisador, o analista, que – fazendo falar de novo 
tais discursos – os relerá e os reconstruirá, a eles trazendo outros 
sentidos. 

 
Gil (2008) defende que por meio da entrevista podemos também captar a 

expressão corporal, a tonalidade da voz e a ênfase nas respostas das participantes, 

aspectos de suma importância, pois, também são elementos discursivos; além disso, 

enriquece a entrevista, evitando que ela sofra, como diz Silveira (2007) a “dissecação 

acadêmica”, ou seja, somente o uso do registro sonoro como fonte de dados.   

Vale ressaltar que mesmo em um campo de possível disputa, imbricadas em 

relações de saber e poder busquei ao máximo deixar as participantes tranquilas e a 
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vontade para responder ou não as perguntas, tratando-as com respeito, e, 

reconhecendo a importância e sabedoria que elas possuem enquanto pessoas e 

profissionais da educação.   

 Nesses momentos de interlocução com as participantes, busquei a imersão na 

esfera da subjetividade, do simbolismo, presente no contexto social e cultural das 

participantes, por isso:  

 

A subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que estão sendo 
estudados, tornam-se parte do processo da pesquisa. As reflexões dos 
pesquisadores sobre suas próprias atitudes e observações em campo, 
suas impressões, irritações, sentimentos, etc., tornam-se dados em si 
mesmos, constituindo parte da interpretação [...] (FLICK, 2009, p.25).  

 
Isso porque, os discursos se mostram na fala, mas, também, nos gestos, nas 

tomadas de decisão, no modo de se vestir, nas propostas pedagógicas, nas 

“brincadeiras”, no olhar, no silenciar etc. Enfim, inúmeras sutilezas que estão no 

campo da subjetividade e/ou dos modos de subjetivação, e que se constituem como 

elementos formativos, ou seja, penetram nos sujeitos. Entendemos as subjetividades 

como: 

 
 [...] uma produção incessante que acontece a partir dos encontros 
que vivemos com o outro. Nesse caso, o outro pode ser 
compreendido como o outro social, mas também como a natureza, os 
acontecimentos, as invenções, enfim, aquilo que produz efeitos nos 
corpos e nas maneiras de viver. Tais efeitos difundem-se por meio de 
múltiplos componentes de subjetividade que estão em circulação no 
campo social (MANSANO, 2009, p. 111). 

 

Ampliando a ideia, Anderson Ferrari (2010) nos diz que as subjetividades são 

“modos pelos quais nos tornamos sujeitos”, processos de subjetivação, modos de 

subjetivação que são “construídos ao longo da História e se desenvolvem 

historicamente como práticas de si” (p. 9). Processos que têm suas forças no discurso, 

nas relações de saber-poder e que se concretizam e ganham vida no ato da 

experiência. O autor também salienta que os saberes e os poderes podem estar 

atuando para domar os modos de subjetivação, mas, o sujeito tem um potencial de 

possibilidade de mudança, de transformação, portanto acham brechas, resistem, 

configurando um jogo de poder e resistência. Nesse sentido, a subjetividade e o 
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sujeito são resultados dos modos de subjetivação e da relação de poder e resistência 

que compõe o processo. Isso nos faz pensar: Quais modos de subjetivação estão 

produzindo as subjetividades das gestoras em relação às questões de gênero e 

sexualidade? E, uma vez que podemos inventar novas subjetividades, que modos de 

subjetivação elas (re)produzem em suas falas? Essas questões podem nos ajudar a 

entender como elas se constituem enquanto equipe gestora e como são importantes 

para a constituição dxs Outrxs.  

 Diante do exposto, faremos uma apresentação da equipe gestora da escola 

pesquisada e da escola em si. 

 

 

1.1 As gestoras 

 

Partiremos agora para uma apresentação breve das participantes da pesquisa. 

Aqui foram dados nomes fictícios para não expô-las. Para isso, algum tempo depois 

da entrevista, pedi para as gestoras escolherem um nome fictício e justificassem a 

escolha. Orientei para que escolhessem um nome que as tenham marcado, uma 

pessoa querida, uma atriz, cantora, um nome bonito, etc. Acredito que essa ideia de 

pedir para que as próprias participantes da pesquisa escolham seu nome fictício, é 

muito importante, pois, valoriza o gosto das participantes e também pode dizer um 

pouco delas.  

 

 

1.1.1 Dejanira Rosa 

 

Meu nome é Dejanira Rosa eu sou uma pessoa que acredito no que faço. 
É... tenho, procuro, atingir os objetivos, as metas na minha vida. É... Quando 
a gente enquanto pessoa se realiza no dia a dia, a gente também procura 
transferir isso para o trabalho, então eu tento fazer o melhor na minha vida, 
na minha vida familiar. Tento fazer o meu melhor no meu trabalho, na 
minha convivência com as pessoas. E me vejo assim como uma pessoa que 
tem uma responsabilidade social muito grande, porque eu tô lidando com 
vidas, estou lidando diariamente com pessoas. Então eu me defino assim: 
acredito no que eu faço. E assim, sou uma pessoa muito positivista. Eu 
acredito que tudo que eu penso eu realizo, tudo que eu desejo eu consigo, eu 
acredito muito assim na força do meu sonho, do meu pensamento e é por isso 
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que eu estou na educação, porque nós que trabalhamos na educação somos 
eternos sonhadores, somos artistas, sempre criamos, renovamos, fazemos da 
sala de aula um teatro, porque você, você cria, uma, uma aula diferente, você 
proporciona momentos de discussão, de debate, então é... é um teatro vivo a 
sala de aula, o lidar no pedagógico com o professor também. No meu trabalho 
como coordenadora pedagógica eu procuro a cada dia fazer diferente.  

 
Dejanira Rosa, Coordenadora Pedagógica da escola, foi a primeira a ser 

entrevistada, em março de 2017. Muito tranquila e aberta para o diálogo. Fizemos a 

entrevista na sala da coordenação pedagógica. Durante a entrevista percebi que 

Dejanira Rosa não olhava para mim. Ela sempre olhava para o teto, para as mãos, 

acredito que por timidez, nervosismo, ou simplesmente para articular melhor seus 

pensamentos e lembranças e, só no final, começou a falar olhando para mim, mais 

tranquila, como se estivéssemos em uma conversa menos formal.  

Depois da entrevista, ela me levou a sala dxs professorxs para tomar um 

cafezinho. Lá foi interessante porque logo percebi xs professorxs falando sobre 

alunxs indisciplinadxs e meninas grávidas. Uma professora inclusive muito 

preocupada porque tinha uma aluna que levava a filha, ainda muito pequena para o 

Colégio e ficava sozinha nos corredores, perto de uma escada, até que Dejanira Rosa 

disse que ia conversar com a diretora para proibir as alunas de trazerem os filhxs 

para o Colégio, para que acidentes não acontecessem. Depois, Dejanira Rosa me 

contou que xs alunxs já fizeram colagens nas peredes com corpos de revistas pornô, 

ou imagens da internet, com as cabeças/rostos dxs professorxs tirados de redes 

sociais. Essas histórias me fizeram perceber mais forte o quanto que essas temáticas 

rondam o cotidiano da escola, e, o quanto aquelxs professorxs estavam confusxs em 

como resolver as situações envolvendo a sexualidade.  

Ela escolheu como nome fictício Dejanira Rosa, nome de uma educadora que 

foi aposentada como coordenadora pedagógica. Ela conta que Dejanira trabalhou 

muito com comunidades de base, foi presidente da AEC – Associação de Escolas 

Católicas da Bahia e contribuiu muito com a educação nas cidades de Juazeiro-BA e 

Salvador-BA. Além disso, conviveu com Danilo Gandin e Celso Vasconcellos nos 

encontros pedagógicos. 
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1.1.2 Bruna Carvalho 

 

Bruna Carvalho é uma pessoa assim amiga, calma até demais, sei dialogar 
com as pessoas, quando acontece alguma coisa, alguma confusão, alguma 
coisa de professor com professor eu sempre tento apaziguar, o aluno eu 
também sempre dou a chance, assim, converso, chamo atenção, converso dou 
nova chance também, e assim por diante.  

 

Bruna Carvalho, vice-diretora, foi a segunda entrevistada, em abril de 2017. 

Ela disse que escolheu esse nome porque gosta muito, não quis entrar em detalhes. A 

entrevista aconteceu na sala da vice-direção. Ela foi a que menos falou. Uma pessoa 

aparentemente muito calma e tranquila. Mas, Bruna Carvalho teve muita dificuldade 

em responder as perguntas. Ela ficou muito tímida e impaciente. Quando eu 

perguntava, rapidamente, ela esquecia a pergunta e, às vezes, respondia uma coisa 

sem conexão com a pergunta. Ela disse que era muito tímida e que não era boa de 

entrevista. Eu fiquei preocupada, angustiada porque ela falava pouco e, às vezes, não 

sabia responder à pergunta, o que pensei que pudesse fragilizar a pesquisa. Nesse 

sentido, Silveira (2007, p. 125) diz que “seguramente o que o entrevistador mais teme 

sejam os silêncios, as fugas ao assunto, os subterfúgios”, o que para mim foi mais um 

aprendizado, pois, percebi que a pesquisa é um processo complexo e exige muita 

paciência; também me fez perceber que a forma como ela me respondeu em si já é 

um dado muito importante, ou seja, o que não é dito, ou, o que não é fácil de falar 

também é uma forma de dizer, o silenciamento, o nervosismo e a angústia fazem 

parte do conjunto de enunciados.  

 

 

1.1.3 Adélia 

 

Eu sou uma pessoa muito comprometida com o trabalho. Gosto demais 
do trabalho. Sou muito alegre. Gosto de tá de bem com a vida, se for pra eu 
vir pra escola triste eu não venho, tá entendendo? Que mais? Eu sou assim 
eu acho, eu sou isso, acho que é isso.  

 

Adélia, diretora, foi a terceira, entrevistada também em abril de 2017. Muito 

agitada, dinâmica, alegre, comunicativa, mas, brava e séria também quando 
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necessário. Por ser assim, ela resolveu de uma hora para outra fazer logo a entrevista, 

me chamou e disse, “vamos fazer logo”! Então fizemos ali mesmo na sala da direção. 

Vez ou outra alguém batia na porta, mas, logo ela tratava de resolver para ficarmos a 

sós. Foi interessante porque eu sempre conversava com ela dizendo que seria bom 

um lugar tranquilo, que ninguém interrompesse a entrevista, até sugeri um lugar 

fora da escola, porque eu sabia que a procura pela direção é grande. Mas, Adélia não 

me deu ouvidos, se não, não seria ela.  Quanto ao nome fictício, ela conta que 

escolheu por ser um nome lindo, de uma pessoa que a orientou toda a vida, da qual 

se orgulha muito. 

 

 

1.1.4 Maria 

 

Uma pessoa sincera, gosta de tudo certo, não gosta de jeitinho, o que tem 
que ser certo, tem que ser certo. Esse negócio de fazer. Ah eu vou dar um 
jeitinho, eu vou ajeitar. Não! O que é certo, é certo, porque depois a gente 
acaba pagando pelos nossos atos.[...] O mundo de hoje a gente tem de aceitar 
pra poder... aceitar, é... entender as pessoas, saber entender. Hoje quem 
somos nós para chegar e... julgar ninguém. Não tô aqui pra julgar ninguém. 
Você é assim... eu também não sou muito de... achar... de o que você pensa 
me incomodar, não. Eu sou o que sou e eu faço o que é certo.  

 

Maria, vice-diretora, foi a primeira e a última. Foi com ela que tive o primeiro 

contato em outubro de 2016, quando fui ao Colégio fazer o convite e apresentar a 

proposta da pesquisa. Ela me recebeu e concordou com a participação da escola na 

pesquisa. Nesse primeiro contato Maria me contou alguns problemas com relação às 

questões de gênero e sexualidade. Inclusive desabafou dizendo que o maior 

problema que elas têm no que tange às questões de gênero e sexualidade é com a 

família de alguns/algmas alunxs, o que me deixou muito interessada por suas falas.  

A entrevista se passou na sala da vice-direção, no mês de maio de 2017. Foi 

uma entrevista tranquila e muito rica. Maria foi muito simpática e receptiva, e, se 

colocou disponível para a pesquisa. Maria não quis dizer por que escolheu o nome 

fictício.  

... 
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Entrelaçando as falas que elas utilizaram para dizerem de si como: acreditar 

no que faz, lidar com pessoas, buscar atingir os objetivos traçados, ser amigas, buscar 

o diálogo, comprometimento com o trabalho, gostar de tudo certo, ser alegre e calma, 

nós podemos perceber que elas produzem características positivas, de maneira que 

vão se vendo e vão construindo sujeitos próximos daquilo que esperamos de uma 

gestão e que faz delas uma equipe de fato. Podemos então, vislumbrar dois aspectos 

desse entrelaçamento. O primeiro é a coerência e sintonia dos adjetivos e 

características ditas, o que as aproxima e evidencia uma boa impressão da condução 

delas enquanto equipe gestora e o segundo é pensar as condições de emergência dos 

discursos, pois elas sabem que estão falando para uma pesquisa de mestrado, algo 

que será analisado e divulgado, vão construindo para nós e para elas mesmas uma 

ideia de gestão positiva.  

 

 

1.2 A escola 

 

A escola localiza-se no centro de uma cidade do interior da Bahia, possui cerca 

de 900 alunos e é a escola pública estadual de maior referência na cidade. Portanto, 

seu público é composto de jovens entre 15 a 18 anos de idade, de famílias de classe 

média baixa. Mas, para entender melhor a constituição dessa escola, lugar onde as 

participantes da pesquisa exercem suas funções, palco das vivências e diálogos sobre 

as questões de gênero e sexualidade, é importante perceber como as gestoras veem 

este lugar. Trazer as vozes das participantes da pesquisa sobre a escola é um 

elemento importante para dizer um pouco dessa escola e da atuação das gestoras. 

Nas entrevistas com Adélia (diretora), Dejanira Rosa (coordenadora 

pedagógica) e Maria (vice-diretora), elas trouxeram alguns comentários sobre o perfil 

da escola, argumentando que esta (na figura da gestão) reconhece as diferenças e está 

aberta para receber alunxs e professorxs independente da orientação afetivo/sexual.   

 
Mas aqui a gente trabalha assim, faz alguns projetos, que a gente tem muito 
menino..., não sei, é porque aqui é uma escola só de ensino médio vem muito 
adolescente, vem naquela confusão, os hormônios em transição, eles 
vêm naquela confusão, não sabem se são homossexuais, se... eles não 
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sabem. Então aqui eles começam a encontrar com outras pessoas 
iguais que começam a conversar e aí se revelam. Aí é por isso que muita 
gente diz que no Colégio [...] é muito moderno, tem muito sapatão, tem 
muito viado. As pessoas falam isso, mas, é justamente por isso, é 
porque eles vêm aqui, adolescente, e chega aqui eles começam a 
conversar, interagir, começam a se identificar, aí pronto (Adélia – 
diretora – grifo nosso). 

 
Nessa fala, Adélia nos possibilita pensar o potencial que a escola tem de 

sociabilidade, interação e descoberta de si, do corpo, elementos fundamentais para o 

desenvolvimento do ser humano, nesse caso específico, na adolescência. Podemos 

perceber que a escola é também o lugar dos encontros, da busca pela identidade, do 

assumir-se, e por isso, muito vigiada pela família e pela sociedade em geral. Uma 

escola “moderna”, com muito “sapatão” e “viado” no mínimo nos provoca  

curiosidade em saber como a equipe gestora lida com essa dita modernidade e com 

as diferenças de gênero e sexual que as atravessa.  

 

Inclusive quando a gente faz os projetos, eu vou nas salas, converso com os 
alunos a questão do respeito, porque aqui nós também temos 
professores que são homossexuais né. E assim, até já diferente, assim, 
tem uns que já calçam sandália, sapato alto e tudo mais, e eles têm 
um respeito muito grande pelo professor. Então graças a Deus que 
aqui é um diferencial nesse sentido. Porque eles já convivem e têm 
aquela questão do respeito, não tem aquela coisa de debochar, de 
desrespeitar porque o professor ele é um homossexual, ele é diferente, 
não. Pelo menos eu vejo assim que nessa parte tá tudo em paz aqui 
na escola (Dejanira Rosa – coordenadora pedagógica – grifo nosso). 

 
Porque assim essa escola a gente não tem essa questão de preconceito, 
não cabe, não sei, não sinto isso aqui, pense numa escola que você não 
percebe, é muito difícil você ver isso aqui. A gente vê mais assim a 
questão da resistência dos pais (Adélia – diretora – grifo nosso).  

 

Dejanira diz “eles têm um respeito muito grande pelo professor”, evidenciando a 

boa convivência de alunxs com professorxs homossexuais na escola, mostrando que 

xs alunxs estão respeitando e convivendo bem com as homossexualidades. Dejanira 

ressalta a figura dx professorx “até já diferente” que usa sandália e sapato alto, 

destacando-o dos demais professores entendidos como homossexuais. De alguma 

forma, este professor problematiza a cisnormatividade ao questionar a norma que 

entende a sandália e o sapato alto como objetos relacionados ao gênero feminino e 
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que não seriam pertencentes ao chamado universo masculino. Adélia também 

reforça a ideia de não haver preconceito na escola, direcionando a resistência e o 

preconceito aos familiares dxs alunxs.  

 Maria, por sua vez, traz um pouco da relação de preconceito da comunidade 

para com a escola. Ela conta: 

 
Eu vi uma colega minha falar “eu não colocaria meu filho no [nome da 
escola] pra ter um professor que usa sapato alto! Não!”. Eu disse, e o 
que é que o sapato diz? Nada! Ele tá ensinando o que deve ser 
ensinado, o que é que o sapato diz? Quer dizer que o professor vai se 
esconder num sapato fechado, às vezes é até infeliz, depressivo. Não, 
ele vem com seu sapato alto, feliz da vida, adorando o que faz, né? 
Não tá agredindo ninguém, não tá denigrindo ninguém, tá dando a 
sua aula, os meninos respeitam muito, não é a vestimenta dele que 
diz o que ele é (Maria – vice-diretora – grifo nosso). 

 
Nesse trecho, a gestora traz uma questão que as colocam (a equipe) em uma 

condição de extrema saia justa. Há umx professorx que usa salto alto e que a 

comunidade tem preconceitos, por isso, rejeita o espaço e não matricula xs filhos na 

escola. Nessa situação descrita, Maria pergunta a colega: “Ele tá ensinando o que deve 

ser ensinado, o que é que o sapato diz?”, e argumenta que x professorx vai para a escola 

feliz, gosta do que faz e que não agride ninguém. Aqui ela de certa forma defende a 

identidade de gênero dx professorx e coloca a escola em um lugar de acolhimento 

das transgressões de gênero, pelo menos à primeira vista. 

Porém, embora as gestoras tragam uma ideia de que a escola não tem 

preconceitos, em um trecho da entrevista Adélia escapa que existem algumas/ns 

professorxs que riem, debocham, não aceitam. Esse trecho surge quando eu 

perguntei se ela acha necessária formação para xs professorxs sobre as questões de 

gênero e sexualidade. Ela responde: 

 
[falando dos professorxs] Alguns sim, alguns sim, porque têm alguns que 
tem a mente muito fechada, alguns sim. Mas, a gente tá o tempo todo 
discutindo, porque, por exemplo, a gente tem uma professora, que ela 
tem uma filha que é gay, nós temos o professor [nome dx professorx], 
que você já conhece como é, então... tem alguns professores que riem 
muito, debocham dele, mas... a gente nota que, que, não aceita, ri, 
tolera, mas, não aceita, mas são poucos (Adélia – diretora – grifo 
nosso). 
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Ao enfatizar que alguns professorxs precisam de formação por terem “a mente 

muito fechada”, e afirmando a presença homossexual na escola, Adélia nos aponta que 

há uma tensão no espaço escolar em relação às homossexualidades, seja dxs docentes 

ou mesmo de familiares delxs, já que há professorxs que rejeitam essas possibilidades 

de vivência da sexualidade. Ou seja, não é tão tranquilo para a escola e, sobretudo 

para a equipe gestora, potencializar essas questões e esbarra-se com posicionamentos 

de determinados docentes, além de alguns familiares. Essa pequena descrição da 

escola nos provocou muitas perguntas e curiosidades que problematizaremos nos 

próximos capítulos.  

... 

 

Nos capítulos seguintes, trazemos os discursos da equipe gestora com relação 

às questões de gênero e sexualidade, o que se potencializa e o que se refuta, e, 

também, estaremos pensando os lugares da gestão escolar nas suas ações, tomadas 

de decisão e resolução de conflitos, tendo como aporte os referenciais que elegemos. 

Como articulação metodológica, tenho a intenção de diálogo entre pesquisadora, 

teorizações e as falas das participantes da pesquisa, o que intitulo de tríade da 

pesquisa, ou as três dimensões conjuntas (o eu, x outrx, e xs outrxs) na pesquisa, 

como já havia comentado na introdução. 
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CAPÍTULO 2 

OLHARES DAS PARTICIPANTES SOBRE GESTÃO ESCOLAR E AS 

QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

 

Neste capítulo analisaremos os discursos sobre gestão, gênero e sexualidade 

que emergem das falas das gestoras, procurando entender como esses discursos 

foram construídos e reconstruídos no decorrer da história e da cultura. Para isso, 

dividimos o capítulo em três subtópicos. O primeiro 2.1 analisamos os discursos das 

participantes a respeito da gestão escolar, do por que estarem na gestão e como se 

sentem nesse lugar. Nos subtópicos 2.2 e 2.3 analisamos o que as gestoras dizem 

sobre gênero e sexualidade evidenciando os discursos que elas potencializam.  

 

 

2.1 Como as participantes pensam a gestão escolar? 

 

Adélia, Maria, Dejanira e Bruna são professoras concursadas da rede pública 

de ensino que, por algum razão, resolveram investir na função de gestoras. Essa 

relação com a gestão nos deixa curiosxs em saber: mas, porque assumir a função de 

gestoras? O que faz alguém ir para uma função que, no meio escolar, pela história e 

cultura, ocupa um lugar hierárquico, de destaque e, ao mesmo tempo, de maiores 

julgamentos e responsabilidades? O que elas pensam sobre gestão escolar? Como é 

estar na gestão? Essas perguntas podem nos ajudar a compreender o processo de 

formação de uma equipe gestora, como essa equipe se articula na resolução de 

conflitos e/ou situações inesperadas e como dialoga com os membros da 

comunidade escolar. 

Mas, antes de entrarmos nas discussões sobre o porquê de serem gestoras, 

cabe entendermos o porquê de serem educadoras. Uma fala que chama muito 

atenção é a da gestora Adélia, quando diz: “eu comecei no ensino fundamental, eu sempre 

quis ser professora, não foi por opção, foi por vocação mesmo, eu gosto, eu sou apaixonada pela 

área da educação, sou apaixonada pelos meus alunos, eles são meus filhos” (Adélia - 
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diretora). Esse enunciado mostra que Adélia trata a profissão como vocação, a 

educação como paixão e os alunxs como filhos, discurso pedagógico, muito 

difundido na construção do magistério, que dota a figura feminina com a função de 

educar os “filhos”, e traz à profissão um caráter maternal, pois, “as relações e as 

práticas escolares devem se aproximar das relações familiares de afeto e confiança” 

(LOURO, 2016, p. 92), transformando o magistério, antes atividade plenamente 

masculina, em uma profissão tida como feminina que formava mulheres 

(principalmente solteiras, viúvas e órfãs) para o exercício vocacional de “mães-

espirituais”. Essa relação é tão forte que ainda hoje muitas escolas acostumam xs 

alunxs a chamarem xs professorxs de “tias”, fruto de uma construção de perfil de 

educadora: sem sexualidade, reservada e contida. Desta forma, na tentativa de 

afastar deste perfil as marcas da sexualidade, foram construídas representações 

sociais de professoras quase assexuadas, com intensa preocupação com seus trajes, 

modos e discursos (LOURO, 2016). 

Maria também nos conta sobre sua ligação com a educação, trazendo a relação 

de gênero com a profissão docente:  

 

Aí minha mãe dizia, toda mulher tem de ser professora, tem que ter 
uma profiss... tem que ser... você pode ser o que for, mas, você tem que 
ser professora. Você tem que se formar em magistério. Tanto que eu fiz 
magistério de manhã e científico a noite, ao mesmo tempo, mas, ela não abriu 
mão de eu ser professora. Me formei em professora.[...] E eu me encontrei, 
eu adoooro lecionar! Adoro! É tanto que agora eu tô saindo da vice-
direção. [...] Eu amo dar aula, eu gosto, eu me encontro na sala de aula, eu 
me encontro na sala de aula, eu gosto de fazer isso (Maria – vice-diretora - 
grifo nosso). 

 
Voltando a questão de gênero, Maria conta da influência da mãe para se tornar 

professora. Os enunciados dizem de um discurso pedagógico em que “toda mulher 

tem de ser professora”, reiterando a ideia de feminização do magistério, e da 

construção de um determinado gênero na docência. Uma coisa interessante é que a 

mulher de algum modo ficava refém deste pensamento e não tinha outras opções 

para seguir como profissão, pois, o magistério parecia ser a única e/ou a mais digna 

profissão para uma mulher.  
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Louro (2016) também nos diz que esse processo de feminização do magistério 

teve como base o domínio masculino (no Brasil teve início com escolas da igreja 

católica), uma vez que eles formavam as mulheres, construíam as regras, o currículo 

e pensavam a estrutura e o funcionamento das escolas. Nesse sentido, quando se 

autorizou as mulheres lecionarem foi dado um determinando gênero à docência, o 

feminino, mas a escola continuava sendo masculina. 

De um modo geral podemos perceber que as gestoras foram formadas com 

base em discursos pedagógicos de vocação, de tratar a relação com xs alunxs de 

forma maternal, e, de sofrer influências para a formação profissional de suas mães e 

ou familiares mulheres que se destacavam na educação, o que demonstra um ciclo 

cultural, que coloca a mãe com a função de educar suas filhas, um ciclo de mãe pra 

filha, de tia para sobrinha, e assim sucessivamente. 

Em relação à entrada na função de gestora, Bruna Carvalho conta que 

completará 10 anos que está atuando como tal e comenta: “eu entrei assim por cargo 

político, na época entrei, mas depois fiz prova, fui concursada, fiz certificação, e agora fui 

eleita duas vezes pelo colegiado e comunidade escolar e até agora tô por aqui”. Ela conta que 

quando assumiu a gestão escolar, esta era definida por indicação política, algo não 

tão distante e que ainda acontece em várias escolas. Podemos afirmar que a relação 

de poder na escola por muito tempo foi uma questão político-partidária; só existia 

essa forma de ingresso na função de gestora, e, que neste sentido, ainda estamos em 

um processo de mudança de paradigma. Estamos caminhando lentamente no pensar 

e vivenciar uma escola democrática, com eleições diretas e voltadas para atender a 

todxs. As tentativas já existem e como dito por Bruna, ela já vivencia a prática da 

eleição para o cargo de gestora. Lembrando que a eleição é um primeiro passo 

necessário à democratização, mas, não é o suficiente para afirmarmos que a escola é 

realmente democrática. Devemos pensar: o que é democratizar uma escola e a 

gestão? Não que seja o caso dessa equipe gestora, mas, é importante (re)pensarmos o 

processo de eleição para que não continuemos a trocar votos por favores, vendendo a 

ideia de democracia.  

Já Adélia explica que tudo começou quando trabalhava em outra escola. Ela 

relata que entrou para gestão no intuito de tirar uma diretora que “castigava” 
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algumas/ns professorxs atribuindo disciplinas para lecionar que eram diferentes da 

área de formação delxs, principalmente para xs docentes que eram de oposição 

política. Então, ela conta que quis entrar para gestão com o propósito de mudar e 

fazer um trabalho diferente. Logo não quis mais sair da função e foi convidada a ser 

vice-diretora na escola foco desta pesquisa, e, no segundo mandato houve eleição 

direta e ganharam como ela afirma: “fui eleita pela comunidade com 82% dos votos. Eu tô 

aqui na gestão desde 2013” (Adélia - diretora). Portanto, o que a motivou ao cargo de 

gestora escolar foi não concordar com a postura de perseguição, injustiça e 

irresponsabilidade com o ato de ensinar e aprender da diretora da escola em que ela 

lecionava, e segundo, uma postura político-partidária, pois, a condição do “castigo” 

era por uma questão de oposição política. Daí, vemos que professorxs e gestorxs não 

são neutros em seu pensar e agir na escola, e essa prática da perseguição ainda é 

muito comum nos cargos de chefia nas instituições e cargos públicos, embora estejam 

ocorrendo mudanças. 

Diferente de Adélia e Bruna, Maria nos conta outra relação com a entrada na 

gestão.  

 

Eu fui obrigada a entrar na gestão. Eu fui obrigada, porque eu nunca 
gostei de gestão não. Nunca gostei. Então, insistiram muito, muito, 
muito, me deram até uma caixa de cerveja pra eu entrar (risos). Maria tu 
tem que entrar, tu tem que entrar, aí eu passei 4 anos, aí teve a eleição, 
queria sair, aí Adélia, ô Maria pelo amor de Deus eu só vou ganhar se tu 
tiver, num sei que. Tu me ajuda? Aí eu disse, eu vou lhe ajudar, eu vou 
ficar contra a vontade, mas, eu vou ficar. Mas, eu não vou ficar até o 
final não, é tanto que eu tô saindo agora, já pedi minha exoneração. 
[...] Gestão pra mim é quebra-cabeça, é lidar com gente egoísta (Maria 
– vice-diretora - grifo nosso). 

 
Maria não gosta da função de gestora, entrando obrigada, por insistência da 

colega Adélia (diretora). Ela coloca a gestão em um lugar desconfortável, um lugar 

de “quebra-cabeça”, onde as relações pessoais parecem pesar muito, quando ela diz 

“lidar com gente egoísta”. Maria também faz parte da geração que entrava na função 

por indicação política e agora vivencia a transição para eleições diretas. De forma 

geral, aferimos que a gestão escolar entra na vida profissional das participantes não 

por uma vontade anterior, mas, com o passar do tempo, na experiência da docência, 
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nas relações sociais e políticas construídas no interior da escola, algumas 

intensificando a identificação com a gestão e outras não.  

Portanto, sabendo desses primeiros envolvimentos com a educação, 

partiremos para outra questão: Como essas mulheres pensam a gestão escolar? Aqui 

será analisado como essa equipe gestora se articula no sentido pedagógico e 

filosófico do pensar a gestão escolar. 

 

A gestão ela tem que ser democrática, eu não posso ser impositiva. 
Então primeiro passo, pro diretor, porque assim, se o diretor ele toma tudo 
pra si, o diretor fica estressado, não consegue resolver nada. Então o gestor 
ele tem que ser democrático, você tem que dividir as tarefas, você tem 
que confiar nas pessoas que estão em sua volta, então a gente é muito 
disso aqui, nossa gestão graças a Deus é democrática, a gente tem um 
colegiado atuante, os vice-diretores têm voz, têm vez. Então a gestão 
ela tem que ser democrática, a partir do momento em que você atua numa 
gestão democrática fica bom, fica leve, você consegue ouvir os outros, não é 
porque eu sou diretora que eu, só minha opinião é válida. Então 
muitas vezes, que nem agora, a gente vai ter um evento aqui amanhã, é 
Semana Santa. Então antes de tomar minha decisão eu reuni os professores: 
que que vocês acham da gente fazer assim, assim, assim, Ah! Ótimo, ótimo! 
Então a gente faz. Se disser não, eu acho que deveria fazer assim, então a 
gente vai ouvir o outro. A partir do momento que o diretor faz uma 
gestão democrática não tem problema porque quando ele acerta 
todos acertam, quando erra todo mundo erra. No colegiado a gente 
tem representação de pessoas da família, e eles participam direitinho. 
Um dia desses eu recebi a visita de uma mãe que veio aqui preocupada 
porque ouviu no supermercado dois meninos conversando dizendo que 
haviam vestido a farda da escola, que vinham para aqui comer, pra entrarem 
na sala e não eram alunos. Então ela veio aqui preocupada me alertar. Então 
a gente já tomou providências (Adélia – diretora - grifo nosso). 

 
O primeiro aspecto a ser percebido é o discurso de gestão democrática que faz 

parte da fala de Adélia. A ideia de gestão democrática é animadora, uma vez que 

para a gestora essa proposta torna o processo da gestão mais leve. Adotando um 

conceito de Gestão Democrática descrito por Souza (2009), esta é compreendida 

como: 

 

Um processo político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola 
identificam problemas, discutem, deliberam e planejam, 
encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das 
ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola na busca da 
solução daqueles problemas. Esse processo, sustentado no diálogo, na 
alteridade e no reconhecimento às especificidades técnicas das 
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diversas funções presentes na escola, tem como base a participação 
efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito às 
normas coletivamente construídas para os processos de tomada de 
decisões e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da 
escola. Isso quer dizer que a gestão da escola pública pode ser 
entendida pretensamente como um processo democrático, no qual a 
democracia é compreendida como princípio, posto que se tem em 
conta que essa é a escola financiada por todos e para atender ao 
interesse que é de todos; e também como método, como um processo 
democratizante, uma vez que a democracia é também uma ação 
educativa, no sentido da conformação de práticas coletivas na 

educação política dos sujeitos (SOUZA, 2009, p. 125-126). 
 

Com base no que Adélia traz, nós podemos pensar sobre a produção de uma 

gestão democrática, como a existência de um colegiado, a participação da família, a 

divisão de tarefas, as eleições diretas para a gestão e a autoridade descentralizada. 

Ter eleições diretas já é um ponto muito positivo, visto que nosso sistema de 

educação ainda tem resquícios de chefia por indicação político-partidária, (como 

visto nas falas dos trechos anteriores) isso já demonstra vontade e esforços de cada 

uma, em formar uma equipe e propor um trabalho em prol da coletividade. 

A existência de um “colegiado atuante” mostra uma ação voltada para a 

participação de todos os setores da escola, como a família e a comunidade no geral. 

Essa participação é característica da gestão democrática, como visto em Souza (2009), 

e é muito importante para pensar os objetivos e o funcionamento da escola. Além 

disso, dá maiores condições de reivindicar aos órgãos superiores autonomia para a 

escola e dotá-la de mais recursos (PARO, 2016).  

Mas, mesmo com essa investida da escola na gestão democrática, e vendo nas 

palavras de Adélia sinais positivos, não podemos esquecer que muito se tem a 

conquistar com relação à democracia no Brasil. Paro (2016) chama atenção para a 

prática do autoritarismo que ainda perpassa nossas ações; prática que faz o autor 

pensar que a gestão democrática é uma utopia, no sentido de ser algo distante por 

conta dessa herança antidemocrática, mas, que podemos alcançar um dia. Ele fala 

que muitos gestores se dizem democráticos, apenas por serem liberais com membros 

da comunidade escolar, permitindo que façam parte de uma ou outra decisão na 

escolar, o que mascara a gestão democrática e participativa. Para o autor se existe 

alguém que dá abertura, ou que permite a manifestação das pessoas e que, no final 
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das contas, toma a decisão final não se trata de um processo democrático, “pois 

democracia não se concede, se realiza” (PARO, 2016, p. 25).  

Para ter uma compreensão da ideia da equipe gestora, trouxemos a fala de 

Dejanira que também expressa seu pensamento sobre a gestão:  

 

Olha a gestão escolar, a primeira visão que eu tenho é que ela tem 
que ser participativa. Se a gestão não for participativa ela não caminha, 
primeiro porque nós estamos em outro processo, num outro momento que o 
gestor não pode mais centralizar ele tem que ser descentralizador, ele 
tem que confiar nas equipes, ele tem que envolver as pessoas, desde a 
portaria, a limpeza, ao grupo de professores, aos pais, aos alunos, 
assim que todos se sintam coparticipantes do processo, porque a 
escola, pra ela se desenvolver de fato ela precisa do apoio de todos os 
segmentos. Então, o gestor ele tem que ter essa visão de 
gerenciamento, se não tiver é difícil ele desenvolver um bom trabalho. Sem 
contar que nós já não temos muita liberdade porque estamos 
atrelados a um sistema né, que é o estado, é... mas, dentro da 
instituição escolar o gestor ele tem um papel importante que é 
realmente, desenvolver um trabalho social, cultural, se preocupar em, é 
com esses jovens que estão na escola, que eles sejam capazes de ao sair do 
ensino médio estarem preparados para entrar numa faculdade, pra assumir o 
primeiro emprego, é...tem que ter essa preocupação, e o gestor ele tem que ser 
uma pessoa aberta, comunicativa, ele tem que ser uma pessoa disponível e 
além de tudo ele tem que ser humano, se ele não for humano é difícil. 
Então esse papel de gestor autoritário, ele já não se comporta mais 
na nossa sociedade atual, apesar de, as pessoas ainda trazerem esse 
ranço que vem da ditadura, “manda quem pode obedece que tem 
juízo", esse tipo de gestão realmente já está ultrapassado. E, eu 
procurei, quando assumi a gestão, trabalhar de forma participativa e 
tive bons resultados (Dejanira Rosa – coordenadora pedagógica – 
grifo nosso). 

 
A coordenadora pedagógica ressalta a ideia de Adélia de uma gestão mais 

aberta, no caso, uma Gestão Participativa, trazendo outros elementos como a 

descentralização, a confiança e o envolvimento das pessoas. A participação da 

comunidade e/ou família é um dos pilares da gestão democrática, uma vez que a 

escola trabalha para a formação de pessoas que fazem parte de um contexto, de um 

território, de um grupo social; dessa forma, o trabalho conjunto entre escola e 

comunidade pode proporcionar ações de beneficiamento da própria comunidade. 

Porém, a participação da família nas tomadas de decisão, nos objetivos e 

funcionamento da escola não pode ser confundida com a imposição de um currículo 

escolar e na vigilância do trabalho docente como hoje é visto no Projeto de Lei nº 193 
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de 2016, “Escola Sem Partido” que adiante falaremos mais. Além disso, a 

participação da família deve ultrapassar o pensamento de vigilância e controle, 

atuando em uma perspectiva cidadã e ética contribuindo para repensar o ambiente 

escolar, a estrutura, a merenda, os projetos com a comunidade, acompanhar xs filhxs 

nas atividades de ensino-aprendizagem e favorecer a autonomia dxs professorxs no 

fazer pedagógico, uma vez que a escola também é um lugar político, de debates, 

disputas de ideias, discursos e visões de mundo. 

Um elemento importante que Dejanira traz é a falta de liberdade da escola por 

conta do sistema educativo administrado pelo Estado, que delibera medidas e 

condições de cima para baixo, não investe em recursos materiais e pessoais, e deixa a 

burocracia concentrada nas mãos do diretor “responsável último pela escola”, o que 

deixa a gestão escolar com pouca autonomia e tempo de articular os meios para se 

chegar ao objetivo fim da educação, que é o efetivo processo de ensino-aprendizagem 

e a construção do humano histórico-cultural (PARO, 2016). A gestora também 

salienta que o autoritarismo na gestão não cabe mais para nossa realidade, e afirma 

trabalhar de forma participativa, dando bons resultados. Podemos perceber que a 

escola em questão propõe uma gestão democrática e participativa, o que a torna 

potencial para pensar uma educação para e pelas diferenças.   

Dejanira também relaciona a gestão participativa à visão de “gerenciamento”, 

conceituação geralmente utilizada para a administração de empresas, ou seja, aos 

moldes do sistema mercantilista em que o gerente tem a função de comandar as 

equipes de trabalho, vigiar e controlar a produção e a qualidade do produto (PARO, 

2009). Então, embora a gestão esteja com o propósito de descentralizar, de confiar nas 

equipes e envolver todos os setores da escola, o poder de decisão e atribuição de 

tarefas continua na mão da equipe gestora, contrariando a perspectiva democrática e 

participativa. Além disso, Dejanira levanta duas preocupações da escola, que é x 

alunx estar preparado para entrar na faculdade e assumir o primeiro emprego, o que 

é bom, mas, para além disso, a questão da formação cidadã também é significativa. 

Dejanira sinaliza também que “dentro da instituição escolar o gestor ele tem um papel 

importante que é realmente, desenvolver um trabalho social, cultural”, o que engloba além 

da formação científica e profissionalizante, uma formação social, cultural dxs alunxs; 
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e, abrangendo o pensamento de Dejanira, acrescentaria a necessidade de formação 

ética e cidadã. O que contradiz é que mesmo falando em gestão participativa, ela 

coloca a gestão como responsável para garantir os objetivos apontados, centralizando 

novamente o processo.  

Ainda analisando sobre a gestão escolar, uma das vice-diretoras comentou: 

 

A gestão... ah, as pessoas dizem. Ah, eu vou sair da sala de aula, vou pra 
vice-direção, vou pra direção, pra sair da sala de aula pra ter menos 
trabalho. Não é verdade. Porque, quando a gente é professora tem um 
problema com aluno, ou sai da sala, ou manda ele descer pra vice-diretora 
resolver. Então acontecem coisas dentro da escola que professor não 
sabe, que a gente resolve aqui, na questão administrativa. A 
cobrança de um gestor é muito grande, tanto dentro da escola como 
fora da escola, do Estado, né. Todo dinheiro que entra, qualquer coisa 
a gente tá aqui com a cabeça a prêmio... tudo é um processo 
administrativo, tudo é um processo administrativo. A gente, às 
vezes, faz uma coisa com boa intenção, mas, faz de forma errada que 
você pode perder seu emprego por causa disso. Aquele dinheiro que 
chega, são vários dinheiros, né, várias contas, a gente não pode passar de 
uma conta pra outra, a gente tem que gastar tudo certinho, por quê? Porque 
a gente pode responder por isso. A questão de lidar com aluno, a gente lida 
muito com aluno, muito, a gente é ameaçada por aluno, quantas vezes 
eu já fui ameaçada por aluno! Ah, ela precisa de um susto! Então a 
gente tem de estar lidando com aluno, saber lidar com aluno, saber 
conversar, saber respeitar suas individualidades, e o pior de tudo que 
eu acho é lidar com o colega (Maria – vice-diretora - grifo nosso). 

 
Maria reforça a questão do aprisionamento na burocracia do Estado, ou seja, a 

parte de administração de recursos que causa muita dor de cabeça para xs gestorxs e 

xs aprisiona. Fala também da gestão de pessoas, da ameaça de alunxs, demonstrando 

como a violência é presente na escola, e, do lidar com o colega (professorxs), algo 

nada fácil. Aqui podemos pensar quais as funções atribuídas à equipe gestora pela 

própria comunidade (professorxs, discentes, familiares e o próprio estado) e o que se 

espera dela? Há uma reiteração por parte da comunidade em colocar na gestão o 

controle e a responsabilidade de tudo? 

Para Maria é uma falácia achar que sair da sala de aula para assumir a gestão é 

trabalhar menos, já que há muitas atribuições e, muitas das vezes, desgastantes e, por 

isso, ela está desistindo da gestão para voltar ao exercício da docência. Então o que se 

percebe é uma sobrecarga de tarefas e de conflitos na gestão, não se restringindo só a 

essa escola, mas é reflexo do sistema de gestão escolar no Brasil que ainda não foi 
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bem planejado. Pensando uma gestão democrática, Paro (2010; 2016) sugere a 

transformação do sistema de gestão, construindo um “Conselho Diretivo”, formado 

por uma Coordenação Geral, Coordenação Pedagógica, Coordenação Comunitária e 

Coordenação Financeira, onde o poder se tornaria descentralizado e não haveria 

alguém que tivesse a decisão final, pois, quem responde no final é o Conselho 

Diretivo. Nesse caso a coordenação seria ampliada, diminuindo a hierarquização das 

funções. Desta forma, educadorxs teriam maior autonomia e condições de pensar a 

escola de forma democrática e talvez com menos aflição e sobrecarga de trabalho. 

Dando continuidade ao pensamento de gestão, Maria adentra em outra 

vertente do papel da gestão, mais ligado ao diálogo e resolução de problemas do 

cotidiano. 

 

O papel do gestor é esse que eu tô dizendo, é entendê-los, é a gente 
que trabalha realmente, não é professor quem trabalha não, quem 
trabalha somos nós. Que a gente vai, o professor diz “ó fulano tá fazendo 
isso e isso”, a gente chama e diz vamos conversar, o que que tá 
acontecendo? Então eles percebem, professor percebe alguma coisa estranha 
e diz pra gente. E a gente tem que ter a sensibilidade de saber como 
conversar sobre isso. Eu acho, até pela minha abertura, né, sem 
preconceitos, sem julgamentos, sem... né, não tô aqui pra julgar, não 
tô aqui pra... tô aqui pra conversar. Tô aqui pra conversar e ajudar de 
alguma forma. De uma conversa, como esse menino me abraçou e disse “eu 
queria que todo mundo fosse igual a você”. Eles chegam cabisbaixos e 
saem com um sorriso daqui até aqui. Então só uma conversa, naquele 
momento, resolveu. Ele viu que tem alguém que aceita e que o mundo 
não é da cabecinha que ele vê, e que a família dele falou (Maria – vice-
diretora - grifo nosso). 

 
Maria fala da importância da gestão na resolução de problemas na escola, 

pois, no surgimento de qualquer conflito, xs professorxs mandam xs alunxs para a 

direção conversar e resolver a situação. Nesse trecho surge um conflito com relação 

ao entendimento da visão de trabalho na escola. Ela diz “é a gente que trabalha 

realmente, não é professor quem trabalha não, quem trabalha somos nós”, como se lecionar 

fosse menos trabalhoso que estar na gestão, o que acaba desmerecendo um pouco a 

atividade dxs professorxs. Então Maria fala de abertura, sensibilidade, não ter 

preconceitos e não julgar. Traz um diálogo com um aluno que chega cabisbaixo e sai 

com um sorriso, elogiando-a. Maria traz o fator aceitação e diálogo como fortes 

elementos dessa mediação de conflitos. Além disso, a gestora em seu diálogo passa 
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ao aluno confiança e o ajuda a repensar aquilo que ele tinha como ideia e o que foi 

dito pela família, daí vemos a importância do diálogo na formação das 

subjetividades. Portanto, podemos dizer que esta equipe gestora potencializa o 

diálogo na sua prática cotidiana, o que é bastante positivo para a resolução de 

problemas e para o processo de ensino-aprendizagem.  

Essa relação com o diálogo e confiança aparece em outros trechos da entrevista 

quando Maria e Adélia comentam:  

 

Quando vejo, digo, meninos pelo amor de Deus bota logo uma camisola 
nesse negócio. Aí eles têm a liberdade de conversar comigo sobre isso, 
porque eles não veem que eu sou preconceituosa não, eles, “professora 
posso conversar” eu, pode, bora, me tranco aqui e a gente conversa, não 
digo que ele tá certo, nem digo que tá errado, eu ouço, quando eu me 
sinto a vontade, que eles me dão a liberdade aí eu começo a agir, para 
ajuda-los, mas, a primeira coisa que a gente tem que ter deles é a 
confiança (Maria – vice-diretora – grifo nosso). 

 

Eu falo mesmo. Muitos deles quando têm a primeira experiência vem aqui 
pra me contar. Muitos deles quando vão namorar, muitos! É interessante, eu 
acho tão engraçado. Eu já tô acostumada sabe? Tem deles que vão em 
minha casa, você acredita!? Foi na minha casa, porque ele ia ter a 
primeira vez, a primeira experiência, e ele tava inseguro. Aí foi conversar 
comigo, e eu orientei, use camisinha. Aí ele ah, mas a menina também 
nunca teve experiência, então vá com calma, vá no seu tempo, não precisa 
agonia (gargalhada). Me sinto totalmente à vontade (gargalhada), 
tranquilo, tranquilo. Menina, eles vêm aqui, é interessante, é 
interessante (Adélia – vice diretora – grifo nosso). 

 
Para Adélia o trabalho como educadora, como gestora ultrapassa os muros da 

escola, uma vez que alunxs procuram-na para diálogos e orientações fora da escola, 

movimento este que Adélia acha tranquilo, interessante e não tem problemas em 

falar. Sobre o diálogo, uma questão chama atenção quando Adélia orienta sobre a 

primeira experiência ao adolescente, mencionando apenas sobre o uso da camisinha, 

mas, quando entra o fator da adolescente ser virgem, o aconselhamento muda, diz 

para ir com calma, prezando o tempo e tirando a ansiedade, sinalizando uma 

preocupação e um zelo com a virgindade feminina. Maria também orienta sobre o 

usa da camisinha (que ela chama de forma descontraída de camisola), e reforça a 

importância de conquistar a confiança dxs alunxs, o que sinaliza que o diálogo e a 



 57 

confiança são indispensáveis para conduzir positivamente uma gestão. Aqui mais 

uma vez elas passam uma ideia de equipe, pois, agem de forma muito parecida.  

Nesses casos percebe-se que xs alunxs procuram as gestoras para dialogar, 

principalmente sobre a primeira relação sexual e orientação afetivo/sexual. Muitos 

alunxs veem nxs professorxs uma possibilidade de sanar as dúvidas, a escola como o 

lugar do saber. E, mesmo não tendo um currículo formal, nem formação específica 

para trabalhar com educação para a sexualidade, as gestoras estão todo o tempo 

lidando com e educando para a sexualidade.  

Considerando a última fala de Adélia onde as questões de gênero e 

sexualidade atravessam sua prática docente, inclusive ultrapassando as barreiras da 

escola, trago a fala de Maria ao comentar que na prática elas são mais que gestoras: 

 

Nós somos professores, nós somos psicólogos, nós somos pais, nós 
somos delegados. Eu costumo dizer que eu sou tudo! Eu sou médico, eu 
sou psicóloga, eu sou delegada. Porque a gente tá lidando com 
crianças que, às vezes, vêm doente em questão da família. Eles não 
tem família. Tem a família, mas, só a palavra família, mas, na sua 
essência não tem. Então quando você vê um aluno, a gente julga muito 
pelo que vê (Maria – vice-diretora – grifo nosso). 

 
Para Maria, vice-diretora, parece que a família não dá conta de questões 

básicas da educação de seus filhxs, por isso, a gestão acaba carregando em sua função 

atribuições de outras profissões e/ou suprindo a carência familiar e materna. Daí 

podemos perguntar: até que ponto isso potencializa o trabalho e até que ponto isso 

pode ser um grande atributo de estresse e cansaço para xs educadorxs? Por que a 

escola toma isso para ela? Por que não cobrar mais das famílias e também de outros 

setores? Um aspecto interessante que pode ser percebido com mais força nos 

próximos subtópicos é que os diálogos que as gestoras estabelecem com xs alunxs 

nem sempre são bem vistos pelas famílias, como conversar e discutir sobre gênero e 

sexualidade. Nesse sentido, parece que a família em vez de ajudar o processo 

educativo, causa preocupação para a escola. Muitos conflitos que perpassam a escola 

advêm do seio familiar, o que veremos no capítulo 3.  
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2.2 O que a equipe gestora diz sobre gênero e sexualidade? 

 

Neste segundo subtópico trazemos uma breve introdução sobre as temáticas 

gênero e sexualidade e depois problematizamos os discursos das gestoras com 

relação ao que entendem por gênero e sexualidade. 

 

... 

 
Dizem que sou louco por pensar assim 
Se eu sou muito louco por eu ser feliz 

Mas louco é quem me diz 
E não é feliz, não é feliz [...] 

 
Eu juro que é melhor 

Não ser o normal 
Se eu posso pensar  

Que Deus sou eu [...] 
 

Sim sou muito louco,  
Não vou me curar 
Já não sou o único 

Que encontrou a paz 
 

Mas louco é quem me diz 
E não é feliz, eu sou feliz  

(Arnaldo Baptista/Rita Lee) 
 

O trecho da música “Balada do Louco”, mais conhecida na voz de Ney 

Matogrosso10, me parece pertinente para introduzirmos uma “viagem” pelas falas 

das gestoras sobre gênero e sexualidade. A música traz uma crítica aos padrões de 

normalidade, fala de um normal, que não é tão normal assim, pois, o normal é uma 

invenção social, cultural e histórica, uma normalização daquilo que se quer como 

normal, ou natural. Trazendo o sentido da música para o contexto das temáticas 

gênero e sexualidade, podemos pensar que esse lugar do normal não é tão 

confortável e interessante de estar, pois, cada pessoa pode sentir e construir seu 

gênero e sua orientação sexual de diversas maneiras, no decorrer do tempo, inclusive 

                                            
10 Ney Matogrosso foi uma referência na década de 1970 de transgressão. Assumido homossexual, 
Ney surge com o grupo Secos e Molhados, no qual desconstruía os padrões de gênero e sexual em 
suas performances, provocando e abrindo espaço para novos debates no Brasil sobre gênero e 
sexualidade.  Assim como a compositora da música Rita Lee, também remexeu as normas da época do 
ser mulher, do ser feminina.   
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indo na contra mão da norma, por isso, é melhor “não ser o normal”, se podemos 

dizer quem somos, o que desejamos, gostamos de ser, ou, podemos ser. Mas, esse 

“normal” nos persegue desde nossa vida uterina: 

 

[...] a declaração ‘É uma menina!’ ou ‘É um menino!’ também começa 
uma espécie de ‘viagem’, ou melhor, instala um processo que, 
supostamente, deve seguir um determinado rumo ou direção. A 
afirmativa, mais do que uma descrição, pode ser compreendida como 
uma definição ou decisão sobre um corpo. [...] 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 possibilidade senão seguir a ordem prevista. A afirmação ‘é um 
menino’ ou ‘é uma menina’ inaugura um processo de masculinização 
ou de feminização com o qual o sujeito se compromete (LOURO, 
2016b, p. 15-16). 

 
Isso porque a sociedade ocidental produziu uma ideia essencialista11 (natural, 

fixa e inata) de gênero e sexualidade, em que as relações de gênero, sexual/afetiva 

foram definidas pela natureza biológica. Portanto, essa ideia de feminino e 

masculino, menino e menina, homem e mulher vem do pensamento binário, que, 

construiu/constrói barreiras, desigualdades de gênero e sexual. Quem ousa 

ultrapassar os limites da cisheteronormatividade12 (escapando ao possível 

alinhamento entre sexo, gênero e sexualidade) é colocadx à margem, consideradx 

desviante, anormal e por muitxs, uma doença, uma patologia cabível de tratamento e 

cura. Infelizmente esse é um discurso heteronormativo, heterossexista que impera em 

nossa sociedade.  

Pensando em gênero, Joan Wallach Scott (2012) conta que o conceito surge na 

década de 1970, como uma causa das mulheres feministas, contrariando a ideia de 

que a anatomia da mulher era o seu destino. Ao contrário, defendiam que os papéis 

colocados para as mulheres eram convenções sociais, não ditames biológicos. Nesse 

                                            
11 Atualmente a Teoria Queer tenta romper com essa ideia de que o gênero é construído pelo sexo 
(biológico), trazendo o pensamento que sexo e gênero são produções e construções discursivas e, 
portanto, históricas e culturais. 
 
12 A cisheteronormatividade é uma perspectiva que impõe a matriz heterossexual e cisgênera como 
norma/padrão. Nesse caso, o sexo biológico que determina o gênero, e esses dois definem a 
orientação afetivo/sexual: se nasce com pênis deve ser homem/masculino e heterossexual. 
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sentido, as primeiras articulações feministas entendiam gênero como uma construção 

social, com o objetivo de analisar a relação de mulheres e homens em termos de 

desigualdade e relações de poder. Nos anos 1990, gênero foi debatido como sinônimo 

de antiessencialismo, mas, ao mesmo tempo, ao longo de muitas décadas, os 

movimentos feministas formularam uma identidade comum para as mulheres, 

baseada no “fundamentalismo biológico”, trazendo, por exemplo, o parto e a 

maternidade como intrínsecos à condição de ser mulher. Nesse sentido a autora nos 

fala da dificuldade de especificar de outra forma um significado estabelecido sobre 

mulheres. Scott (2012) diz então sobre a transitoriedade do significado do ser mulher 

na história, e, que esses movimentos, tensões e choques de ideias sobre gênero têm 

causado debate da própria identidade da mulher. O que é mesmo ser mulher? As 

discussões sobre gênero levaram a concepção de várias definições de 

homem/mulher, masculino/feminino, na sua complexidade e instabilidade.  

Mais recentemente, as discussões sobre gênero ultrapassaram as barreiras 

binárias, possibilitando-nos falar em gêneros, ou em um não lugar. Por isso, outra 

maneira de se pensar gênero se encontra nos estudos Queer, que problematizam o 

uso do termo, pois, defendem que este nasceu em uma concepção heteronormativa, 

excluindo muitas vezes o reconhecimento de sexualidades que não estão associadas 

ao binarismo de gênero (SCOTT, 2012). Nesse sentido o movimento queer 

contemporâneo tenta primeiramente distinguir sexualidade de gênero, pois, um não 

determina o outro, nesse caso a perspectiva é abrir possibilidades para que a 

sexualidade não esteja constrangida pelo gênero; segundo, que gênero não se reduz a 

“heterossexualidade hierárquica”, binária, pois, o gênero é instável, transitório, não é 

pré-determinado, como exemplo, temos a transgeneridade que quebra a linha de 

determinismo entre sexo, gênero e sexualidade (BUTLER, 2014).  

Judith Butler (2014) argumenta que foram produzidas normas de gênero que 

nos regulam e as fugas a essas normas produzem o “exemplo aberrante”, utilizado 

pelo próprio sistema de regulação para “alavancar a racionalidade de seu próprio 

zelo regulador continuado” (p. 267). Dito de outra forma, quando alguém foge a 

norma de gênero, o sistema regulador utiliza o caso a seu favor, dando como 

exemplo do que não deve ser, produzindo a anormalidade e a aberração, desta forma 
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regula e mantém a hegemonia do ideal heterossexual. Nesse sentido, para a autora, 

algumas medidas sociais são produzidas para a regulação e manutenção dos gêneros. 

Elas podem ser punitivas, disciplinadoras, de vigilância, como por exemplo: a 

correção cirúrgica de pessoas intersexuais, a patologização e criminalização médica e 

psiquiátrica dos “disfóricos de gênero”, o assédio público ou privado daquelxs com 

“problemas” de gênero, discriminações trabalhistas e violências de diversas ordens.  

Em se tratando das diversas concepções sobre gênero, Scott (2012) acredita que 

existem aquelxs que não entendem gênero como radical o suficiente, aquelxs que não 

reconhecem/percebem seu potencial transformador, e xs que negam gênero por 

perceber seu potencial transformador, como é o caso dos grupos fundamentalistas 

conservadores, muitos deles adeptos de igrejas católicas, protestantes e até espíritas 

que, atualmente, fazem campanhas contra as discussões de gênero na escola, nas 

universidades, nas expressões artísticas, entre outras. Podemos dizer, portanto, que 

gênero é um campo político, uma questão aberta, ainda não resolvida, e, talvez não 

haja consenso dessas discussões, sendo um lugar de intenso debate (SCOTT, 2012).  

Em relação à sexualidade, a perspectiva foucaultiana, a qual este trabalho se 

debruça, a ideia essencialista não se sustenta, pois, para Foucault (1988), a 

sexualidade é vista como um dispositivo histórico, marcada pelos pensamentos e 

pela cultura de cada época e sociedade. Portanto, para Foucault, a sexualidade dos 

indivíduos está sendo formada a todo tempo, desde antes do nascimento, por 

dispositivos que têm como elementos “um conjunto decididamente heterogêneo que 

engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 2016, p. 364). Para o autor, a base do 

dispositivo é a rede que liga esses elementos. Corroborando com essa ideia, Louro 

(2016a) diz que a sexualidade é construída pelo viés cultural, e, por diversos 

elementos que, muitas vezes, ficam no campo da invisibilidade.  

Diante dessas leituras e reflexões, as discussões sobre gênero e sexualidade se 

tornam cada vez mais importantes, pois ainda é um lugar de lutas contra as 

desigualdades e violências entre homens e mulheres construídas e impostas 

culturalmente pelo imperialismo patriarcal, sexista e heterossexista.  
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Nesse intuito, para analisar os discursos da equipe gestora em relação às 

questões de gênero e sexualidade, selecionamos alguns trechos das entrevistas e 

dividimos em dois subtópicos.  

  

 

2.2.1 – “Você agora me pegou mesmo!”: a dificuldade em falar sobre gênero e 
sexualidade. 
 
 

Na entrevista com as gestoras perguntei o que elas entendiam por gênero e 

sexualidade. Diante das respostas trouxemos alguns trechos para analisar e perceber 

quais discursos emergem. Ao fim dos subtópicos  cruzaremos os ditos e não ditos a 

fim de perceber quais discursos são mais evidentes.  

... 

O trecho da entrevista com a gestora Bruna Carvalho é interessante porque 

provocou a participante pensar: o que é mesmo gênero e sexualidade? Também a fez 

perceber que não é um tema fácil de dizer, de falar sobre.  

 

Ultimamente a cada ano o gênero tá aumentando cada vez mais né, de 
meninas com meninas, menino com menino, então aqui a gente já tá 
sabendo lidar muito mais, cada ano a gente tá sabendo lidar mais ainda. 
Conversando, eles ficam aí a vontade, às vezes, eles vêm conversar com a 
gente, aqui com a direção, a gente conversa. [Perguntei se ela poderia 
distinguir os termos gênero e sexualidade] Você agora me pegou mesmo! 
Não, antigamente já era uma coisa assim mais, é..., a gente achava assim 
um absurdo, né, na época. Mas, não, agora não. Eu encaro normalmente. 
A gente vê aqui na escola mesmo que tem casais e mais casais, a gente 
tranquilo, aí eu tô cada vez mais aprofundando mais assim né, tentando é, 
compreender como eu tô compreendendo o jeito deles se comportarem e assim 
por diante.[...] Eu acho assim, é uma forma que cada um tem de se relacionar 
e tem que apoiar, apoiar cada vez mais, dando força, conversando, 
dialogando com eles, e vendo normalmente. [Ela ficou impaciente e 
angustiada porque não estava sabendo responder, e disse que não é 
muito de falar assim em entrevista, que é tímida. Percebi nos olhos 

dela uma angústia por não saber responder] (Bruna Carvalho – vice-
diretora - grifo nosso). 

 
Essa fala de Bruna Carvalho foi resultado da pergunta que fiz sobre o que ela 

compreendia sobre gênero e sexualidade. Deixei aberto e tranquilo para que ela 

falasse o que entendia, ou viesse à cabeça. Então, Bruna começou falando que “o 
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gênero tá aumentando cada vez mais né, de meninas com meninas, menino com menino”. 

Nesse caso a gestora embaralha gênero com orientação afetivo/sexual e quando fala 

que está aumentando é no sentido de maior visibilidade social de casais de gays e 

lésbicas, inclusive na escola.  

Bruna também recorda de um tempo em que as pessoas (e ela se coloca no 

meio) achavam essas sexualidades algo absurdo, se referindo ao preconceito da 

sociedade, que se mostrava mais forte em uma determinada época, para com as 

homossexualidades e lesbianidades. Dessa forma podemos dizer que Bruna foi 

formada numa época de muito preconceito. Porém, comenta que já não é mais assim, 

ou seja, que está tentando vencer a barreira do preconceito, buscando compreender 

“o jeito deles se comportarem”, no caso, de gays e lésbicas. No final da fala, ela ressalta a 

importância de dialogar com xs alunxs, apoiando-xs.  

Outro aspecto muito importante na fala de Bruna é a evidente dificuldade de 

falar sobre os conceitos de gênero e sexualidade e distingui-los quando diz “Você 

agora me pegou mesmo!”. As expressões faciais e corporais de Bruna me fizeram pensar 

que ela nunca tinha parado para pensar melhor sobre o assunto, e, acaba falando 

como se os dois conceitos estivessem vinculados somente à orientação 

afetivo/sexual, no caso, a homossexualidade. Percebi também que Bruna tinha muito 

mais a falar de suas vivências na escola e a comentar sobre gênero e sexualidade, 

mas, algo a prendia, como se tivesse vergonha de falar, insegurança pelo pouco 

conhecimento e, talvez, medo de julgamentos.  

Quando percebi a dificuldade que Bruna estava tendo em falar, perguntei se o 

convívio social ao qual foi criada e formada interferiu no que ela pensava sobre 

gênero e sexualidade, então ela contou: “Mais ou menos. Porque minha família, minha 

mãe mesmo é ministra e tudo, é muito religiosa, mas ela já tá vendo assim de outra cabeça 

sabe, já tá melhorando mais, assim, sabe, mas, aí ela tá indo aos pouquinhos já tá aceitando 

mais, né”. Então, podemos perceber que Bruna foi formada em uma família com 

valores conservadores, pois, sua mãe é muito religiosa, é ministra, e, é provável que 

essa timidez e silenciamento possa ter vindo dessa formação religiosa, que 

geralmente é de muito pudor. Inclusive essa ideia de pudor, de conter as palavras 

sobre as questões da sexualidade vem, segundo Foucault (1988), do século XVII, do 
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qual denominar o sexo seria mais difícil e custoso. A sociedade, no século XVII, para 

dominar o sexo no plano real teria que primeiro: 

 

[...] reduzi-lo [o sexo] ao nível da linguagem, controlar sua livre 
circulação no discurso, bani-lo das coisas ditas e extinguir as palavras 
que o tornam presente de maneira demasiado sensível. Dirse-ia 
mesmo que essas interdições temiam chamá-lo pelo nome. [...] 
mutismo que, de tanto calar-se, impõe o silêncio. Censura 
(FOUCAULT, 1988, p. 23). 

 
Ressalta-se que essa redução da circulação do falar sobre as questões da 

sexualidade foi no domínio da família. As moças, as “mulheres decentes de família” 

não poderiam estar com pensamentos e palavras “pecaminosas”. Porém, no que 

tange a “vontade de saber”, os discursos sobre o sexo foram estimulados e incitados 

pelo ato da confissão. Sendo assim, enquanto em casa existia todo um cuidado com o 

que se falar, com os atos e insinuações da carne (o sexo não deveria ser pronunciado 

sem prudência), na confissão tudo deveria ser dito, ou seja, poderia se expor todos os 

pensamentos referentes aos “pecados” e aos atos considerados bons. Nesse sentido, 

Foucault (1988) chama a atenção que a “hipótese repressiva” não abarca toda a 

história da sexualidade daquele período, pois, ao mesmo tempo em que se tentava 

conter o sexo pela moral, existia outro movimento quase inverso de “fermentação 

discursiva” sobre o sexo, que se alastrou a partir século XVIII.  Mas, vale ressaltar 

que a explosão discursiva era uma forma também de controle, uma forma de 

exercício do poder; saber para controlar, vigiar, punir, coibir e reorganizar os 

discursos. Além disso, não se podia dizer sobre o sexo para qualquer um, só para as 

pessoas autorizadas e, supostamente, preparadas para orientar, pois, o mais 

interessante, é que essas pessoas autorizadas geralmente negavam as experiências e 

vivências da sexualidade, como os padres por exemplo.  

A sociedade contemporânea ainda carrega resquícios dos discursos religiosos 

cristãos, muitas vezes ortodoxos, o que nos mobiliza a pensar o quanto as instituições 

religiosas ainda têm autoridade para falar sobre essas questões. 

Retomando a resposta de Bruna Carvalho, perguntei se ela se sentia à vontade 

para conversar com alunxs e professorxs sobre as temáticas gênero e sexualidade, e 

ela responde: 
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Sim, sim, tranquilo, o que eles perguntarem! Na sala de aula eu sempre 
converso. Eles ficam meio retraídos, mas eles sempre perguntam, é porque na 
minha aula assim, por exemplo, de filosofia, às vezes eles tentam, eu disse a 
eles que qualquer coisa pode conversar (Bruna Carvalho – vice-diretora – 
grifo nosso). 

 
Com essa resposta, Bruna diz conversar com os alunos, “o que eles 

perguntarem”, dando indícios deque existe um diálogo, mas, ela não entrou em 

detalhes, sentiu-se envergonhada para falar. Nesse sentido, percebendo a dificuldade 

de Bruna em falar sobre as temáticas, mas ao mesmo tempo dizendo que conversa 

sobre questões de gênero e sexualidade com os alunxs, configurando um movimento 

contraditório, nos faz interpretar que mesmo ela não sabendo os conceitos, porque 

talvez não tenha parado para pensar sobre isso, as questões de gênero e sexualidade 

estão rondando os diálogos em sala de aula e que a forma como ela discute/dialoga 

com xs estudantes vem da sua subjetividade, que foi produzida pelo processo de 

sociabilidade, formação cultural e não pela educação formal, formação inicial e/ou 

continuada, o que me fez lembrar do trecho da música “a lição sabemos de cor, só 

nos resta aprender” de Beto Guedes. Um elemento importante de ressaltar é que esse 

diálogo é vivenciado na condição de professora de filosofia.  

Mas, não é só Bruna que tem dificuldades em falar sobre gênero e sexualidade. 

Todas parecem buscar bem no íntimo, em suas subjetividades, o que dizer.  A 

coordenadora pedagógica Dejanira Rosa parece ser a que mais tem uma visão 

ampliada dos conceitos, mas, mesmo assim com algumas dificuldades. Quando o 

assunto é gênero, a primeira referência que ela traz é a escola, o primário (hoje 

nomeado de anos iniciais do ensino fundamental). Por isso, separamos a fala dela, 

pois, nos faz pensar a relação da escola na produção do binarismo de gênero e da 

sexualidade.   

 

Olha essa questão de gênero, né... homem-mulher, isso assim, a gente 
aprende, desde o primário que a gente sabe que existe o gênero 
masculino, gênero feminino, mas assim trazendo hoje para questão social, 
e também para os grupos que existem é uma questão de opção mesmo, é 
de identificação. Mulher se identifica mais vivendo sexualmente com outra 
mulher, o homem também pode conviver bem com outro homem, e não é isso 
que define o ser como um todo na minha visão, não é isso que define o ser 
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como um todo, mas, é uma opção, é uma opção sexual, mas, isso não vai 
definir se, porque o comportamento de homossexual é diferente do 
comportamento de um heterossexual, não, isso é questão, porque aí vem, é o 
que eu digo, aí vem a formação cultural da pessoa, a formação 
acadêmica, vem a questão do comportamento como foi educado 
desde o berço familiar, então eu não vejo assim como seres diferentes 
homem e mulher é, é, em relação a sexo, não, eu vejo que são pessoas que 
devem ser respeitadas, sejam elas mulheres, homens, e como opções 
diferentes, assim como tem pessoas que não são só homossexuais, elas são 
bissexuais. Então é uma questão de opção em relação ao sexo, que isso não 
define o comportamento de uma pessoa como ser humano, pra mim, na 
minha visão, não é isso que vai definir, o que vai definir é o 
comportamento social, moral, profissional, ser ético ou não, porque 
há tantas pessoas que se dizem corretas por serem heterossexuais e 
que, na verdade, na convivência não são tão admiradas pelo 
comportamento, então é uma questão pessoal, eu não defino um ser 
humano como bom ou ruim, se ele faz opção sexual A ou opção 
sexual B, eu vejo o ser humano que ele é o que ele é pela formação que 
ele teve, por tudo aquilo que ele acredita e como ele age. Aí você tem 
que olhar o ser humano como um todo, não como uma pessoa que fez uma 
opção sexual, eu vejo assim, ele é um ser humano ele precisa ser 
respeitado em seus direitos, seus deveres, em suas posições, e, que 
isso não seja desrespeitado porque a pessoa fez uma opção sexual 
diferente do que é considerado normal, porque o que é normal na 
nossa sociedade? Por exemplo, aí eu me retrato, me reporto a questão do 
ser heterossexual: quantas pessoas se desrespeitam, às vezes o homem não é 
fiel a mulher e vice versa, né, então são questões de ordem pessoal, que não 
vai definir quem é o ser humano. O ser humano é o que é pelas suas posturas, 
pela sua visão, pelo seu mundo, pela construção da sua identidade e como ele 
age nesse mundo. A sexualidade é questão opcional independente de 
homem ou de mulher (Dejanira Rosa – coordenadora pedagógica - 
grifo nosso). 

 
Dejanira Rosa traz a perspectiva binária de feminino-masculino, homem-

mulher como uma produção da escola, que se aprende desde o primário, em outras 

palavras, que “a escola, não apenas reproduz ou reflete as concepções de gênero e 

sexualidade que circulam na sociedade, mas que ela própria as produz” (LOURO, 

2014, p. 84). Podemos descrever diversos meios pelos quais os discursos que falam de 

gênero e sexualidade são ditos e reiterados. Basta observarmos a organização do 

espaço de recreação, os banheiros, as brincadeiras, o currículo, os regulamentos, as 

falas dxs professorxs e gestorxs - que não são neutros no seu dizer e agir - a 

arquitetura, a arrumação/decoração, as lembrancinhas. Louro (2014, p. 65) afirma ao 

discutir a “escolarização dos corpos e das mentes” que: 
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Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e 
incorporado por meninos e meninas, tornam-se parte de seus corpos. 
Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a 
calar; se aprende a preferir. Todos os sentidos são treinados [...]. 
Evidentemente, os sujeitos não são passivos receptores de imposições 
externas. Ativamente eles se envolvem e são envolvidos nessas 
aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as assumem 
inteiramente.  

 
Dejanira é um exemplo de como a escola (re) produz saberes sobre gênero e 

sexualidade, mas, nos faz perceber que na escola, ou fora dela podemos reagir, 

recusar, transformar, resignificar tais saberes. Porque, como ela mesma fala, somos 

formados por diversos elementos do meio cultural, que podem contrapor o que é 

ensinado ou silenciado pela escola e/ou família. Outros meios como, a rua, o teatro, o 

cinema, a literatura, a música, as vivências com pessoas que transgridem a norma, ou 

que sofrem por conta desta podem possibilitar a quebra de preconceitos que, muitas 

vezes, são construídos pela escola e pela família por meio do silenciamento, ou, pela 

imposição de discursos hegemônicos unilaterais sobre as questões de gênero e 

sexualidade, assim como de raça, de classe e etnia. 

Essa fala de Dejanira “a gente aprende, desde o primário que a gente sabe que existe 

o gênero masculino, gênero feminino” me fez lembrar uma história contada em um 

evento, no qual o professor palestrante falava da construção de gênero na escola. Ele 

contou que em uma escola do interior da Bahia, a gestão dividiu o espaço recreativo 

das crianças em espaço azul e espaço rosa. Na areia azul só poderiam brincar os 

meninos e na areia rosa só as meninas, o que nos leva a crer que a escola construiu 

mais um espaço que separa as crianças e delimita o gênero. Separando a área de 

recreação, a escola reforça a determinação de gênero imposta culturalmente e 

direciona o espaço, as cores, os brinquedos, a forma de comportamento para meninas 

e meninos, pois, parece existir um receio de que ao misturar as crianças pode haver 

um incentivo para que meninas incorporem elementos masculinos e meninos os 

femininos.  

Mas, a história não termina aí. O professor contou que um dia um menino 

resolveu brincar na areia rosa, pois, tinha simpatizado com os brinquedos daquela 

área, no entanto, a direção retirou o menino e o proibiu de ir para aquele lado, pois 

não era lugar de menino brincar. Daí, já se pode perceber com evidência a construção 
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de gênero que a escola promove, demarcando as suas fronteiras, causando violência 

simbólica, e, determinando um padrão de feminilidade e masculinidade.   

Beatriz Rodrigues Lino dos Santos e Marcos Lopes de Souza (2017, p. 467) 

analisam uma cena escolar que retrata mais um exemplo de como a escola reitera o 

padrão heteronormativo sexo-gênero-orientação sexual. Na cena conta-se que estava 

acontecendo numa escola a semana da criança como o tema “Higiene e Saúde”. Para 

finalizar as atividades, as professoras fizeram uma festa de encerramento, e 

confeccionaram sabonetes de resina transparente para dar de lembrança as crianças. 

Os sabonetes para os meninos foram feitos em formato de carrinho, com um 

aviãozinho dentro, já os das meninas eram em formato de coração, e dentro, uma 

escova de cabelo de boneca. Ao entregar as lembrancinhas houve um problema, pois, 

um dos meninos que - segundo a professora -, já demonstrava um gosto diferenciado 

dos outros meninos por gostar de rosa e brincar mais com as meninas, não quis o 

sabonete de carrinho e sim o de coração. A criança chorou, chorou, mas, não havia 

outro sabonete de coração para ele, pois, fizeram a quantidade exata de sabonetes 

para meninos e meninas. A professora Rebeca diz que foi uma situação bem 

complicada e que o menino foi embora sem o brinquedo sonhado.   

A cena é contada por uma professora da educação básica, e, mostra que, às 

vezes, nós, como educadorxs, não percebemos o quanto em nossas ações pedagógicas 

estão presentes os padrões de gênero. Muitas vezes é necessária uma situação 

desagradável para que a escola perceba que as normas aprisionam, e que é 

importante transgredí-las. 

Nesse sentido, Louro (2016, p. 17) teoriza que a escola pratica a “pedagogia da 

sexualidade” e o “disciplinamento dos corpos”, atuando na produção da sexualidade 

“normal”. Os casos mencionados acima são exemplos dessa pedagogia da 

sexualidade. Isso porque estamos alicerçados em uma sociedade disciplinar e a 

escola está envolvida na rede para o funcionamento da disciplina. A escola é uma 

“instituição de sequestro”13, que faz dos corpos o “objeto de poder disciplinar”, se 

                                            
13 As instituições de sequestro atuam na sustentação da sociedade disciplinar, são lugares que os 
sujeitos são isolados e/ou segregados, ou seja, são conduzidxs. Nesses lugares se obedecem a normas 
e se passam por métodos/processos disciplinares. Foucault (2014) menciona como instituições de 
sequestro: a corporação militar, os colégios e escolas, os hospícios e as prisões. 
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esforçando para a fabricação de “corpos dóceis”, inteligíveis, moldáveis, úteis e 

maleáveis; o que não significa dizer que esses corpos em processo de disciplinamento 

serão obedientes (FOUCAULT, 2014; VEIGA-NETO, 2016). Os corpos também 

escapam, fogem a regra, como é o caso do menino que gostava de corações e não de 

carrinhos, e do outro, que gostaria de brincar na areia rosa. 

Porém, não vamos encarar a escola como um lugar monstruoso, vale ressaltar 

que algumas delas desenvolvem um projeto educativo que conversa com as 

diferenças, que deixam evidente seu posicionamento frente as questões de gênero e 

sexualidade, como é o caso de uma escola citada na pesquisa de Fernando Seffner 

(2011). No trabalho ele analisa uma situação escolar, em que um pai estava 

transferindo o filho de escola. O pai do garoto disse a gestora que “na outra escola 

tudo o que ele fazia elas incentivavam, o que a gente quer desta escola é que daqui 

até o final do ano esse guri esteja desenhando menos borboletas e jogando mais 

futebol”. No entanto, a gestora teve a coragem e a autonomia para dizer ao pai e a 

mãe do menino que “a escola não operava com a ideia de que meninos só pudessem 

ser felizes jogando futebol, meninos também podiam ser felizes desenhando 

borboletas” (SEFFNER, 2011, p. 565-566), questionando estereótipos, em uma postura 

política de reconhecimento das diferenças, uma vez que a escola não está para definir 

ou determinar a identidade de gênero dxs alunxs.  

Já na pesquisa de Figueiredo (2017), cujo título é: “‘Eu comecei a ser vista na 

escola assim: a professora feiticeira, macumbeira, a professora que trabalhava com 

viadagem [...]’: etnias, sexualidades e gêneros em [dis]curso”, foram analisados 

discursos sobre etnicidade, gênero e sexualidade que emergem da fala de uma 

professora de uma escola periférica da rede estadual da Bahia, que discute cultura 

afro-brasileira, diversidade de gênero e sexual em sua prática pedagógica.  Santos 

aparece como uma professora que sofre muito preconceito na escola, e a gestão, na 

figura da diretora Lúcia, se apresenta como alguém que a protege e a apoia. Portanto, 

a gestão escolar pode determinar alguns caminhos com relação aos projetos de 

políticas afirmativas na escola: como o de implantar, o de defender, o de desenvolver 

e possibilitar que a comunidade acredite na necessidade de tais políticas. 
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No capítulo seguinte observaremos que as gestoras participantes dessa 

pesquisa também desenvolvem um trabalho de diálogo muito importante buscando 

resolver conflitos de alunxs e seus familiares com relação à orientação afetivo/sexual, 

mesmo que subjetivamente carreguem discursos normalizadores hegemônicos.   

Voltando a fala de Dejanira, ela centraliza as sexualidades nas questões da 

homossexualidade e bissexualidade definindo-as como opção sexual, nos seus 

dizeres “uma questão de opção em relação ao sexo”. Ela reitera inclusive que o fato de a 

pessoa ter feito uma opção sexual diferente do que é considerado normal não 

significa que ela deva ser desrespeitada. O discurso de Dejanira é de que as 

sexualidades dissidentes são escolhas dos/as sujeitos/as. É interessante pensar que, 

geralmente, quando se fala em opção sexual, atrela-se a homossexualidade ou 

bissexualidade, enquanto a heterossexualidade é compreendida como a referência, o 

modelo, algo intrínseco, natural das pessoas, portanto, uma não escolha.  

Além disso, Dejanira questiona “o que é normal na nossa sociedade?”, trazendo 

como exemplos a infidelidade de um homem e de uma mulher, e o desrespeito, o que 

faz parte de uma normalização que a cultura patriarcal e sexista impôs e até hoje 

sofremos as consequências. Se pegarmos o exemplo da infidelidade que foi 

normalizada pelos homens e para os homens, assim como a autorização para a 

violência e desrespeito a mulher, veremos que o “normal” é uma invenção sócio-

cultural masculina. Em virtude do preconceito enraizado culturalmente, quando uma 

pessoa assume sua identidade sexual e de gênero, considerada/dita fora da norma, é 

violentada, negada e menosprezada. Infelizmente, LGBTTI e mulheres sofrem ainda 

hoje, pelos resquícios de uma moral feita por homens e para os homens que vem 

desde a Antiguidade, como Foucault (1984, p. 30-31) nos descreve: 

 

Trata-se de uma moral de homens: uma moral pensada, escrita, 
ensinada por homens e endereçada a homens, evidentemente livres. 
Consequentemente, moral viril onde as mulheres só aparecem a título 
de objetos ou no máximo como parceiras às quais convém formar, 
educar e vigiar, quando as tem sob seu poder, e das quais, ao 
contrário, é preciso abster-se quando estão sob o poder de um outro 
(pai, marido, tutor). Aí está, sem dúvida, um dos pontos mais 
notáveis dessa reflexão moral: ela não tenta definir um campo de 
conduta e um domínio de regras válidas – segundo as modulações 
necessárias – para os dois sexos; ela é uma elaboração da conduta 
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masculina feita do ponto de vista dos homens e para formar à sua 
conduta. 

 
Outro elemento muito importante que emerge na fala de Dejanira é a 

atribuição que ela faz do ser humano (como bom ou ruim) à formação cultural. Ela 

enfatiza que a chamada “opção sexual” não está relacionada à nossa conduta em 

sociedade, ou seja, não diz a pessoa que somos e seremos em termos de 

comportamento: profissional, moral e ética. Ela fala que somos formados pela 

cultura. Isso é muito importante porque Dejanira coloca em primeiro lugar aspectos 

culturais na formação do ser humano, e não, aspectos biológicos. Pensando dessa 

forma a gestora engloba a importância do respeito às pessoas, fala de direitos e 

deveres, independente do gênero e da orientação afetivo/sexual, o que significa um 

olhar mais cuidadoso com as diferenças.  

Relacionando o que foi dito por Dejanira com outras pessoas da equipe 

gestora, a vice-diretora, por exemplo, reitera o discurso binário de gênero e, nos faz 

refletir sobre as atribuições sociais que são dadas ao masculino e ao feminino, nos 

possibilitando também discutir a interface entre a produção da feminilidade, da 

lesbianidade e da homossexualidade que foi sendo construída ao longo da história e 

cultura ocidental.  

 

Gênero no português é masculino e feminino, não existe outro gênero, 
né? Masculino e feminino. A questão da sexualidade, aí vem aquelas 
outras formas de sexualidade, né? Tem os homossexuais, tem os travestis, 
essas coisas todas. Então é onde você tem essa, essa mistura que hoje existe 
mais acentuada do que antes. Hoje a abertura tá maior, as pessoas hoje 
estão se mostrando. Antigamente era escondido, você ver 
homossexual era uma coisa muito... né, muito escondida, mas, hoje 
não. Eu tava até falando com uma colega minha: - ela: Maria eu num 
tô nem querendo sair mais, não sei quem é homem mesmo! (risos) pra 
paquerar... (risos) se ver um sozinho! Disse: deve ser bicha! (risos) Né, 
tá difícil hoje! E eu vejo que na adolescência, não nos meninos, mas, 
nas meninas, hoje é mais experimentação. É a questão da 
experimentação, não que seja. Do menino não, do menino acho que 
eles têm mais pudor em se aparecer, e, quando aparecem é porque 
realmente são. Mas, a menina não. Eu penso assim, que a menina, ela 
é mais sensível, então quando ela encontra uma menina ou um 
menino que dá atenção, que eu acho que a mulher é extremamente 
carente, né, quando você tem um namorado que lhe dá uma flor, você se 
derrete toda, e acha aquela pessoa a melhor coisa do mundo, nem que ele não 
valha nada, mas, ele tá lhe dando uma jóia, que tem homem que é assim, dá 
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uma jóia, lhe dá uma flor, não vale nada, mas, pra lhe comprar... aí você se 
derrete toda. Aí a menina vem, de 15 anos, com a cabecinha toda... 
porque a fase de aceitação, de você saber o que é, que ainda tá 
bagunçando a cabeça, é 15, 14, 15 anos. Então aí vem uma pessoa 
mais velha, né, e começa a fazer isso com ela, e ela acha que é, mas, 
na frente acaba vendo que não é, porque vem a maturidade, então na 
menina essa coisa de aceitação, essa coisa de ser homossexual ela vai 
mais da carência, o menino não, o menino até chegar nisso ele sofre 
muito. Ele sofre muito. Pelo menos nas experiências que eu tenho 
aqui na escola (Maria – vice-diretora - grifo nosso). 

 
Maria começa sua fala dizendo que gênero é masculino e feminino, e reforça, 

“não existe outro gênero, né?”. Em sua fala emerge o binarismo construído e reiterado 

durante a história e pela cultura da sociedade ocidental. Só há duas possibilidades: 

ou se é homem ou mulher. Mas, logo em seguida vem uma interrogação, “né?”. Essa 

interrogação mostra que Maria embora apresente apenas duas possibilidades de 

gênero, me questiona se é isso mesmo. Aqui é importante pensar em pluralizar os 

gêneros e as sexualidades e não aprisioná-los em perspectivas binárias e dicotômicas. 

O avanço das discussões sobre gênero nos permite compreender que nos 

construímos e somos construídos como homens e mulheres, num processo que ao 

mesmo tempo reitera uma norma sexual por diversos discursos e práticas, mas 

também deixa brechas, encontros, acidentes, e, que não conseguem sustentar seu 

imperativo todo o tempo, pois, não está completo e finalizado. Podemos dizer 

também que existem diversas formas de se vivenciar e definir as feminilidades e as 

masculinidades. Dessa forma as discussões de gênero não devem ficar limitadas aos 

aglomerados de mulheres e ao grupo LGBTTI, mas, levando em consideração as 

relações de poder entre homens e mulheres, levar as discussões para o outro lado, 

para o lado daqueles que não costumam pensar sobre o assunto, os homens ditos 

heterossexuais que (re)produzem o machismo. Acreditamos ser esse um desafio da 

academia (em seus projetos de pesquisa e extensão e grupos de pesquisa), dos 

movimentos sociais, Ong’s, das políticas públicas, entre outros. Além disso, é 

interessante avançar para análises de como o gênero opera em nossa sociedade, 

“estruturando o próprio social que torna estes papéis, funções e processos possíveis e 

necessários”, e no tocante da materialidade do corpo, pensar “os processos e relações 

que possibilitam que sua biologia passe a funcionar como causa e explicação de 

diferenciações e posicionamentos sociais” (MEYER, 2010, p. 18-19).  
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Além de Maria descrever gênero como um lugar fixo (feminino e masculino), 

ao falar de sexualidade, ela se refere aos gêneros e às sexualidades dissidentes: “aí 

vem aquelas outras formas de sexualidade, né” e, “tem os homossexuais, tem os travestis, 

essas coisas todas”. A heterossexualidade não é dita ou pronunciada, está posta, é a 

norma, já as “outras” sexualidades são nomeadas e trazidas como exemplificações. 

Inclusive ela as traz afirmando que atualmente essas sexualidades estão mais 

visíveis, menos escondidas, mais ex-postas. Também podemos perceber uma 

preocupação na relação de poder da heterossexualidade versus homossexualidade, 

quando a participante comenta uma fala de sua amiga dizendo, inicialmente, não 

saber quem é homem mesmo. O que nos faz perguntar: Quem é, e o que é ser homem 

mesmo? Essa ideia do que é ser homem, masculino é muito importante para a análise 

social de gênero e sexualidade.  

Welzer-Lang (2001) discute que, desde cedo, os meninos aprendem discursos e 

práticas do que é ser homem/masculino (não afeminado, ativo, dominante, robusto), 

utilizando o modelo feminino - do ser mulher - como aquele que eles não podem ser, 

pois, o feminino está associado à passividade, à fragilidade, colocando no 

pensamento desses garotos a ideia de que, “para ser um (verdadeiro) homem, eles 

devem combater os aspectos que poderiam fazê-los serem associados às mulheres” 

(p. 462). Dessa forma, ser homem é estar associado a dinheiro, status, poder e honra, 

é seguir os códigos da virilidade. Por isso, Welzer-Lang (2001) utiliza o termo 

“viriarcado” para caracterizar nossa formação social - ao invés de patriarcado - pois, 

sendo pai ou não, chefe de família ou não, os códigos de virilidade estão presentes na 

formação do masculino, na produção da dominação masculina. Um aspecto 

importante é que esse pensamento do que é, e, como ser homem foi construído por 

homens para homens, mas, logo se disseminou e também povoa o pensamento de 

muitas mulheres, como apresentado na fala de Maria. 

Ressalta-se que nesta produção do ser homem, inclui-se o desejo afetivo e 

sexual por mulheres e a construção da heterossexualidade como intrínseca. O 

paradigma heterossexual se impôs como linha de conduta para os homens e 

mulheres de tal forma que hoje fundamenta o heterossexismo, que Welzer-Lang 

(2001, p. 467) define como: 
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[...] a discriminação e a opressão baseadas em uma distinção feita a 
propósito da orientação sexual. O heterossexismo é a promoção 
incessante, pelas instituições e/ou indivíduos, da superioridade da 
heterossexualidade e da subordinação simulada da 
homossexualidade. O heterossexismo toma como dado que todo 
mundo é heterossexual, salvo opinião em contrário. Mas estaríamos 
enganados se limitássemos esse quadro de exclusão que cria o 
heterossexismo apenas à homossexualidade. Toda forma reivindicada 
de sexualidade que se distingue da heterossexualidade é 
desvalorizada e considerada como diferente da doxa de sexo que se 
impõe como modelo único. O mesmo acontece com a bissexualidade, 
as sexualidades transexuais etc. 

 
Com base nessas reflexões, a ideia que Maria tem é que ser homem significa 

ser heterossexual e quando isso não acontece, o homem deixa de sê-lo. E além de não 

saber quem é homem “mesmo” para poder paquerar, Maria também diz que ao se 

deparar com um homem sozinho é provável que ele seja bicha e acrescenta “Né, tá 

difícil hoje!”. Maria e sua amiga produzem o discurso de que a homossexualidade 

estaria levando a extinção de homens heterossexuais, o que para elas coloca em risco 

a ordem sexual vigente, normalizadora, a heterossexual. Desta forma, o desejo por 

alguém do mesmo sexo tende a ser visto como abjeção. 

 

O abjeto é algo que alguém sente horror ou repulsa como se fosse 
poluidor ou impuro, a ponto de ser o contato com isso temido como 
contaminador e nauseante. Acho que isso ajuda a entender de onde 
brota a violência de um xingamento, de uma injúria. Quando alguém 
xingar outro de algo , por exemplo, quando chama essa pessoa de 
“sapatão” ou “bicha”, não está apenas dando um “nome” para esse 
outro, está julgando essa pessoa e classificando como objeto de nojo 
(MISKOLCI, 2016, p. 43).   

 
O “bicha” que a amiga de Maria fala, e ela concorda é o discurso 

heteronormativo, pressupondo que todas as pessoas sejam, a princípio, 

heterossexuais. Disso surge a “preocupação” pela “extinção heterossexual”, como se a 

homossexualidade fosse contagiosa e capturasse as pessoas, transformando-as em 

gays e lésbicas, ao mesmo tempo, esse medo da homossexualidade se intensificar 

acontece porque as sexualidades ditas desviantes ainda são vistas como indesejáveis 

(MISKOLCI, 2016).  
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Esses discursos produzem a homofobia, pois, aqueles que pretendem viver 

sua sexualidade “não-heterocentrada” sofrem estigmas e violências de várias ordens. 

Isso não acontece só com os homossexuais, mas, todxs aquelxs que não estão dentro 

da norma heterossexual.  Nesse caso, são “simbolicamente excluídos do grupo dos 

homens, por pertencerem aos ‘outros’, ao grupo dos dominados/as que compreende 

mulheres, crianças e qualquer pessoa que não seja um homem normal” (p. 468).  

Mais a frente Maria diz: “e eu vejo que na adolescência, não nos meninos, mas, nas 

meninas, hoje é mais experimentação”, evidenciando que na adolescência o desejo 

afetivo e sexual entre mulheres é uma experimentação por apresentar características 

que ela atribui ao feminino como: a sensibilidade e a carência. Isso demonstra uma 

produção do feminino, uma caracterização geral para meninas do que se 

entende/deseja que seja o feminino. A participante coloca as meninas em um lugar 

de fragilidade, de que pode ser condicionada para a lesbianidade. Com relação aos 

meninos, Maria associa ao pudor, e nos deixa pensar que a homossexualidade nos 

meninos é pela relação de desejo, que vem de dentro, e, até eles se mostrarem, saírem 

do armário, há sofrimento, salientando que é o que ela percebe na escola. Isso 

permite indagarmos: Em que lugar se coloca a construção das homossexualidades e 

lesbianidades? Será que com relação ao gênero e à orientação sexual nossa sociedade 

regula mais meninos que meninas? Como a norma regulatória enxerga as meninas 

que têm desejos e prazeres por outras meninas? A lesbianidade é produzida pela 

carência e pela sensibilidade, pela fragilidade do feminino de ser facilmente 

condicionada/controlada?  

É possível perceber a produção do feminino nas histórias da sexualidade que 

Foucault (1984, 1985, 1988) (mesmo que essa não seja a temática da sua escrita) conta 

desde a Grécia Antiga até o século XIX. Mas, se atendo ao último século, podemos 

perceber como a produção do feminino é permeada por discursos patriarcais e 

sexistas. Os discursos religiosos e governamentais, mas, também de outras instâncias, 

(que detinham autoridade de proclamar “verdades” sobre os sujeitos) como a 

medicina e a psiquiatria se encarregaram de proibir e, ao mesmo tempo, fazer falar 

sobre sexualidade e, é claro, sobre gênero.  
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Quanto ao discurso religioso, por exemplo, a Pastoral Cristã que vem se 

estabelecer com o cristianismo, desde o século I, tendo seu apogeu entre os séculos 

XV e XVI foi uma forte influência para controlar e vigiar a sexualidade das mulheres 

e dos casais. A pastoral torna-se um dispositivo de regulação da moral da sociedade 

ocidental. A Igreja Católica tinha o intuito de guiar seus fiéis pela ideia da salvação, 

da Lei e da relação com a verdade. Esta última “relação com a verdade” é que se 

concentra um ponto fundamental para o estabelecimento de uma scientia sexualis: a 

confissão. “Desde então nos tornamos uma sociedade singularmente confessada” 

(FOUCAULT, 1988, p. 66-67). É com a criação da pastoral que as sociedades foram se 

modelando para um novo pensamento, o pensamento da monogamia, do pecado da 

carne e da obediência a um poder maior. 

 

A confissão difundiu amplamente seus efeitos: na justiça, na 
medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações 
amorosas, na esfera mais cotidiana e nos ritos mais solenes; 
confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e os desejos, 
confessam-se passado 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 
[...]. Confessa-se – ou se é forçado a confessar (FOUCAULT, 1988, p. 
67- 68). 

 
Essas instâncias usavam de discursos científicos, morais, religiosos, 

educacionais e jurídicos para estabelecerem o certo e o errado, o normal e o 

patológico, para colocar a margem os “anormais”, os “indecentes”. Dessa forma, 

produziu-se a feminilidade, ligada à fragilidade, à doçura, à sensibilidade, à 

procriação, ao cuidado, junto ao pensamento de inferioridade e dependência. 

Produziu-se, portanto, um padrão de feminilidade e masculinidade demarcando a 

sexualidade e o gênero (LOURO, 2001).  

Simone de Beauvoir (2009) ao discutir a formação das mulheres em O Segundo 

Sexo (publicação em 1949) fala como que desde a infância somos formadas pelos 

elementos sociais e culturais, o que é percebido logo no início de sua obra com a 

famosa frase “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. Entrando na infância, 

Beauvoir conta que as meninas são reservadas ao mundo das mulheres, as conversas 

de mulheres, são criadas com mimos, carinhos, ensinada a desenvolver os papéis 
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ditos femininos. Elas têm um maior contato com as mães, as quais entendem que é 

mais prudente produzir essas meninas como “mulheres de verdade”, ensinam-lhe 

sabedorias e virtudes ditas femininas, como cozinhar, costurar, cuidar da casa, das 

crianças, a ter pudor, a seduzir. Nesse sentido, a menina vai crescendo e continuam 

os carinhos, as demonstrações de afeto, os beijos. Ao contrário, com os meninos é 

feito um “desmame”, uma libertação dos adultos e das demonstrações afetivas; o pai 

não lhe pede um beijo e eles são ensinados a não chorar para se produzirem como 

fortes e superiores, diferente das mulheres que podem chorar, receber e dar carinhos, 

reforçando um determinado modelo de feminilidade. 

A autora diz que os meninos são persuadidos, com uma ideia de 

superioridade, que deviam deixar as conversas de mulheres, os lugares de mulheres. 

Encorajam-no, produzem o orgulho da virilidade, que se encarna no pênis. As mães 

idolatram o pênis, os meninos fazem deles um brinquedo potente, e aprendem desde 

cedo a urinar em pé; desprezam as meninas. Já as meninas não são bajuladas por 

suas partes genitais, era como não tivessem sexo e, por se sentirem recusadas e 

desprezadas do mundo do masculino, começam a sentir uma sensação de 

inferioridade e/ou frustração.  

Beauvoir (2009) comenta que enquanto o menino pega seu pênis, compara o 

jato da urina com os dos colegas, mais tarde compara a ereção e a ejaculação, sobe em 

árvores, brinca de jogos violentos, esportes, lutas; às meninas é dada uma boneca. A 

boneca representa um corpo e uma coisa passiva, e logo descobre que precisa ser 

“bonita” como a imagem, como uma boneca, olha-se no espelho, sonha com os 

contos de fadas. Desde cedo no seio familiar aprendem a hierarquia dos sexos; com 

as lendas, literatura, canções, narrativas, percebem que o mundo é governado por 

homens, para os homens, numa relação de obediência, admiração e carência de sua 

atenção. As princesas parecem uma representação forte dessa ideia. Sempre 

esperando o príncipe encantado que lhe salvará de dragões, de magias, de bruxas, da 

prisão em castelos. Ela espera. A sensibilidade e a carência não são citadas por Maria 

atoa. 
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O menino procura a si no pênis enquanto ser autônomo, a menina pensa a si 

mesma como uma boneca, como um objeto passivo que vive para agradar e estar 

bonita para o masculino. 

 

[...] ensinam-lhe que para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se 
objeto; ela deve, portanto, renunciar à sua autonomia. Tratam-na 
como uma boneca viva e recusam-lhe a liberdade; fecha-se assim um 
circulo vicioso, pois quanto menos exercer sua liberdade para 
compreender, aprender e descobrir o mundo que a cerca, menos 
encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito [...] 
(BEAUVOIR, 2009, p. 376).  

 
Esse é só um exemplo da produção de gênero e sexualidade desde a infância.  

Beauvoir diz que essa condição de ser menina e ser menino não é um dado biológico, 

mas, “um destino que lhe é imposto por seus educadores e pela sociedade” (p. 375). 

Logo depois, Beauvoir discute a condição da mulher no casamento, como mãe, sua 

vida social, entre outras, mostrando a produção da sexualidade das mulheres da 

infância a velhice (BEAUVOIR, 2009). Vale salientar que Simone de Beauvoir é uma 

mulher de um tempo, fala de um tempo, uma mulher de muita coragem para sua 

época, e, suas ideias foram e são utilizadas como base para as desconstruções sobre 

gênero e sexualidade.    

Para a norma heterossexual, ser mulher, não é só ter uma vagina, ou ser mãe, 

mas, ser feminina, assumir papéis ditos femininos. Sendo assim, a produção da 

lesbianidade passa por algumas definições equivocadas. Algumas hipóteses do ser 

lésbica entram em cena: estaria relacionada a uma adoração a mãe, e 

consequentemente ao feminino? Seria uma vontade de imitar os homens por sua 

superioridade e virilidade? Seria uma frustração do relacionamento heterossexual? 

Seria uma forma de se libertar da condição passiva e submissa do ser mulher e 

feminina? Beauvoir (2009) discute que os fatores podem ter alguma relação, mas, não 

são suficientes para determinar a lesbianidade, a não ser o desejo e o prazer pelo 

mesmo sexo.  

As lesbianidades, assim como as homossexualidades, dizem mais de desejos e 

prazeres afetivo/sexual do que de características, estigmas e adjetivações produzidas 
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e fixadas para cada gênero. Dessa forma, não é a carência, nem a sensibilidade que 

vai fazer uma pessoa ser lésbica ou gay, mas, seus desejos e prazeres.  

Adrienn Rich (2010) coloca que o poder masculino sobre as mulheres reforça a 

desigualdade sexual, e, podemos dizer que o “poder dos homens” também faz parte 

de um sistema de produção da sexualidade feminina, punindo, restringindo, 

violentando-a e negando-a. Dessa forma, provoca e produz uma condição de 

inferioridade, abjeção, desvalorização, admiração, serventia, dependência ao 

masculino. Fiz o recorte de condições mais visíveis atualmente, pontuados pela 

autora, de como esse poder masculino atinge as mulheres:  

 

[...] punição, inclusive a morte, devido ao adultério ou em razão da 
sexualidade lésbica; de restrições contra a masturbação; da negação 
da sexualidade da mãe e da mulher pós-menopausa; imagens 
pseudolésbicas na mídia e na literatura; por meio de estupro 
(inclusive o estupro marital) e agressão da esposa; do incesto pai-
filha, irmão-irmã; da idealização do romance heterossexual; do 
casamento infantil; pelo casamento arranjado; das descrições 
pornográficas das mulheres a responder com prazer à violência 
sexual e à humilhação; por meio das instituições de casamento e da 
maternidade; do controle masculino do aborto, da contracepção, da 
esterilização e do parto; da cafetinagem; do uso de salto alto e de um 
código de vestuário “feminino” na moda; do uso de véu; do assédio 
sexual nas ruas; da segregação horizontal das mulheres no emprego; 
das prescrições de uma mãe atuar “todo o tempo” em casa; da 
dependência obrigatória forçada das esposas; pelo uso das mulheres 
como divertimento a fim de facilitar os negócios masculinos; 
definição das buscas e intenções masculinas como mais valiosas do 
que as femininas em qualquer cultura, o que faz com que os valores 
culturais se tornem a corporificação da subjetividade masculina; a 
restrição da satisfação pessoal feminina apenas para o casamento e 
maternidade; a exploração sexual das mulheres; apagamento das 
tradições femininas; não educação das mulheres; do “Grande 
Silêncio” quanto às mulheres e, particularmente, da existência de 
lésbicas na história e cultura; do monitoramento por sexo como um 
fator para desviá-las da esfera das ciências, da tecnologia e de outras 
profissões “masculinas”; dos laços sociais e profissionais masculinos 
que excluem as mulheres; da discriminação das mulheres nas 
profissões (p. 23-25). 

 
A produção da lesbianidade está relacionada à construção do feminino. Ser 

menina/mulher lésbica nesse meio de constante debate e instabilidade é muito 
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difícil, pois segundo Rich (2010) a heterossexualidade compulsória14 apaga a 

“existência lésbica” e retira o poder das mulheres. Primeiro, pelo poder masculino 

que coloca a mulher em um lugar de inferioridade, dependência e violência. 

Segundo, pela existência lésbica ser apagada do movimento feminista (no seu início), 

por não estar no padrão do que se achava ser mulher na época. Mas, mesmo tendo 

ocorrido esse conflito entre mulheres feministas heterossexuais e lésbicas, geralmente 

todas tachadas como desviantes, odiosas, machões, mal-amadas, pois, se costuma 

associar feminista a um estereótipo de lésbica. Desde o início do movimento 

feminista, as mulheres sofreram estigmas como, masculinizadas, ou então, mulheres 

frustradas, assexuadas e mal-amadas (RAGO, 2001). Vale salientar que hoje muitos 

movimentos feministas já englobam lésbicas, travestis, transexuais, pois, hoje não há 

um movimento feminista, mas, movimentos feministas que se diferenciam e se 

apoiam em diversas correntes. 

Maria traz a carência como fator determinante da lesbianidade, colocando as 

meninas lésbicas em lugar de provisoriedade, de que ainda não se descobriram, não 

se aceitando, não sendo maduras para saber o que desejam ou sentem de verdade, o 

que se torna perigoso se pensarmos que dessa forma os sentimentos, os sofrimentos, 

medos e angústias de uma menina lésbica estejam sendo abafados e/ou vistos como 

irrelevantes. 

Sobre essa questão do desejo entre mulheres, Ferrari (2014) apresenta e analisa 

a carta de uma adolescente que desabafou seu sofrimento para uma professora de 

Ciências. Na carta, a adolescente conta que sente desejos por outras meninas, o que a 

deixa angustiada, pois, entende isso como algo nojento, errado, pecaminoso e 

proibido. A jovem sente vontade de viver os desejos, mas, por outro lado sente a 

culpa por tê-los e querer vivê-los. Como dito por Louro (2014, p. 87) “como se 

reconhecer em algo que se aprendeu a rejeitar e a desprezar? Como, estando 

imerso/a nesses discursos normalizadores, é possível articular sua 

(homo)sexualidade com prazer, com erotismo, com[o] algo que pode ser exercido 

sem culpa?”. Pensando nisso, nesse caso, a professora tem a condição de dialogar e 

                                            
14 Miskolci (2016) nos diz que a heterossexualidade compulsória pode ser considerada também a 
imposição da heterossexualidade como modelo padrão das relações amorosas ou sexuais entre 
pessoas do mesmo sexo. 
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possibilitar à aluna lidar melhor com as angústias. Mas, como possibilitar que as 

diferenças sejam respeitadas, aceitas e reconhecidas se educadorxs reiteram discursos 

heteronormativos? Como diz Ferrari (2014, p. 106): 

 

No entanto, a escola, por ser o lugar por excelência de conhecimento, 
não é o espaço do senso comum, mesmo que ele insista em aparecer 
pelas falas dos alunos e alunas. A escola é o local de problematização 
do senso comum, do que não nos assusta mais porque naturalizamos. 
E dizer das homossexualidades é dizer desse senso comum, dessa 
forma de conhecer que organiza o social, que invade as escolas e que 
constrói sujeitos.  

 
As análises apresentadas por Ferrari (2014) nos possibilitam reivindicar a 

importância de xs docentes problematizarem os seus discursos sobre as 

lesbianidades. Em um primeiro momento, poderíamos pensar que pelo fato de a 

cultura permitir às meninas e mulheres manifestações de afeto e companheirismo, 

uma aproximação física (por exemplo, meninas podem dormir juntas, se abraçarem, 

beijarem na bochecha) e uma intimidade maior do que entre os meninos, a vivência 

da lesbianidade seria mais confortável e menos discriminatória (LOURO, 2001). 

Todavia, se esse movimento pode permitir às meninas e mulheres uma maior 

facilidade em viver relações entre elas, ao mesmo tempo pode causar um processo de 

não reconhecimento de seus afetos, desejos e prazeres, como percebido na fala de 

Maria quando associa a lesbianidade à experimentação. 

Além disso, a lesbianidade também sofre as consequências da produção desse 

feminino, já que elas serão mais aceitas no grupo apenas se estiverem enquadradas 

como femininas, pois se apresentarem algumas marcas da masculinidade (gostar de 

jogar futebol, usar roupas largas e bonés, ter cabelos curtos etc.) elas serão 

discriminadas e, mais do que isso, como o heterossexismo e a heterossexualidade 

compulsória também recaem sobre as mulheres, muitas lésbicas sofrem violência 

sexual por meio do estupro corretivo em que os homens as violentam para que 

“gostem” forçadamente deles e não de mulheres. 

Também é importante dizer que as mulheres têm sua sexualidade mais 

regulada que os homens, não sendo tão tranquilo para as lésbicas ou até para as 

mulheres bissexuais assumirem uma sexualidade que não seja a heterossexual. Louro 
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(2001) traz em seu texto, comentários de Richard Parker sobre concepções 

tradicionais de socialização entre meninos e meninas no Brasil, falando que as 

articulações discursivas construídas associam a sexualidade com muito mais força à 

masculinidade, como que se a masculinidade fosse algo que tivesse uma liberdade 

maior, ou uma permissão para se viver a vida sexual de forma menos rígida e 

controlada, pois é cultivada desde a primeira infância pela família e escola, num 

processo complexo de masculinização; ao contrário da feminilidade, entendida como 

algo a ser controlada e disciplinada, que a mulher seria naturalmente menos 

interessada pela vida sexual, por desejos e prazeres e que, portanto, deveria ser mais 

“contida” e menos “atirada”, o que nos faz perceber que o processo de feminização 

foi e é produzido culturalmente.  

 Portanto, embora Maria diga que apenas os meninos gays sofram para se 

assumir como tais, não podemos desconsiderar que muitas meninas lésbicas também 

passam por situações tão vexatórias e violentas quanto os meninos gays e tenham 

dificuldades para vivenciar seus desejos e/ou assumir suas identidades, inclusive 

porque a heteronormatividade regula também os gays e as lésbicas. 

Fazendo o cruzamento das falas de Bruna, Dejanira e Maria, no intuito de 

ressaltar os discursos hegemônicos que emergem, percebemos que a equipe gestora 

possui um discurso biologicista quando descreve o gênero como binário, um 

discurso heteronormativo quando produz a lesbianidade como carência e coloca o 

gay como um não-homem. Também aparece o discurso religioso materializado no 

silêncio de Bruna. Contrariando os discursos hegemônicos, vimos também uma 

preocupação com o diálogo e o apoio axs alunxs, assim como o entendimento de 

“opção sexual” como escolha e o questionamento do que é mesmo normal em nossa 

sociedade. Como visto a fala de Adélia (diretora) não aparece nesse subtópico, isso 

porque resolvemos separar a fala dela para o próximo subtópico, pois, traz uma 

temática que merece destaque - a transexualidade.  
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2.2.2 – “Que nem, eu vou me olhar no espelho e eu vou me enxergar um homem? Eu 
não consigo entender isso!”: a (in)compreensão da transgeneridade. 

 

Fala-se muito de respeito e aceitação de homossexuais e das lésbicas, mas, a 

sociedade ainda tem uma forte negação e/ou incompreensão do que seja a 

transexualidade. Falar em trânsito dos gêneros parece muito complicado e/ou difícil 

de aceitar. Geralmente pessoas heterossexuais defendem uma homossexualidade no 

molde heterossexual, ou seja, pode ser gay, mas, seja masculino, discreto, e, pode ser 

lésbica, mas, seja feminina, discreta. Por isso, ser travesti, transexual ou transgênero 

viola as normas dessa suposta aceitação. A fala de Adélia nos faz refletir sobre a 

transexualidade, e com ela discutiremos essa relação do não conceber a 

transexualidade. 

 

A gente sabe que tem pessoas mesmo que se olham no espelho, por exemplo, 
menino se olha no espelho e não se vê um menino, vê uma menina. Isso é a 
questão de gênero, né isso? Isso aí eu sei que existe, mas eu não consigo 
conceber, ainda não consegui conceber isso, mas respeito. [...] Eu não 
consigo entender como é que ele consegue no espelho... Entendeu? Eu não 
consigo entender. Que nem, eu vou me olhar no espelho e eu vou me 
enxergar um homem? Eu não consigo entender isso! [...] porque muita 
gente assim não se acha, eles não se acham, por exemplo, menino, tá 
no corpo de uma mulher né, né estranho? É estranho. Não consigo. 
Não consigo entender ainda isso. [...] Nesse caso do gênero é isso das 
pessoas estarem se enxergando uma coisa, o contrário né, o oposto 
né. E a sexualidade é justamente a descoberta do seu corpo, é 
diferente, né? Meus pais graças a Deus, assim eles sempre foram a frente do 
tempo deles sabe, meu pai ele nunca teve essa questão de preconceito, 
nem minha mãe. Essa questão de ser gay, meu pai sempre disse, 
minha mãe também, eles sempre diziam, se eles tivessem um filho 
gay não ia deixar de ser filho dele. Então a gente se criou desse jeito, 
então a gente nunca pensou em estranhar, vamos dizer assim, se eu 
tivesse um filho gay não ia estranhar, é a vida dele, é opção dele, é o 
que ele quer (Adélia – diretora - grifo nosso). 

 
Antes de Cristo foi inventado um objeto que deu a condição de enxergarmos 

nossa imagem pela ação de um reflexo. O nomearam de espelho, mas o que talvez 

não se esperasse é que este objeto se tornasse uma poderosa ferramenta de poder 

sobre os corpos. Pois, uma vez definidos padrões e normalidades discursivas e 

estéticas para nossos corpos e desejos, a imagem que é refletida nesse objeto nos diz 

muito, nos toca muito, nos fala muito. O espelho também nos liberta, nos apaixona, 
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nos alegra, quando vemos nele a imagem que nos tornamos, daquilo que 

acreditamos ser o belo. Quando a subversão desse padrão ocorre, podem existir 

também sentimentos que nos entristecem, nos aprisionam. Isso é gerado, muitas 

vezes, por discursos que nos dizem sobre o que é ser belo, normal e interessante. O 

espelho foi se tornando importante e inseparável das pessoas. Essa relação de querer 

ver a imagem, o corpo refletido, se tornou comum, portanto, cultural. Basta 

pensarmos que isso pode ter começado com as imagens dos corpos refletidas nas 

águas de lagos e rios.  

Existe o mito grego de Narciso, no qual o jovem Narciso se apaixona pela 

própria imagem refletida nas águas de um lago, e de tanto encanto por sua própria 

beleza refletida, acaba se afogando e morrendo. Na música Sampa, Caetano Veloso 

canta: “Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto, chamei de mau 

gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto... É que Narciso acha feio o que não é 

espelho”. Essas duas fontes (o mito de Narciso e a música de Caetano) me 

proporcionaram uma releitura e uma ampliação desse pensamento do Narciso, 

englobando e pensando os padrões estéticos, de gênero e sexual que são impostos em 

nossa sociedade. Essa releitura não é embasada no Narcisismo da psicanálise, que se 

trata de uma condição individual, mas, me refiro a outro narcisismo, que venho 

chamar de Narcisismo Cultural Cisheterossexista, produzido por um coletivo social 

que impõe padrões e normas do que seja bom, bonito, belo e normal. Podemos 

considerar o heterossexismo uma expressão de um narcisismo cultural, a 

LGBTTIfobia um fruto desse narcisismo cultural cisheterossexista que acredita ser a 

melhor, mais bonita e normal/natural maneira de ser e estar no mundo.  

Nossa sociedade produziu como belo um padrão de beleza europeia e norte- 

americana, o gênero como binário e determinado pelo sexo biológico e a 

heterossexualidade como padrão afetivo/sexual. Por isso, muitas pessoas se olham 

no espelho e não se sentem bem com o que veem. Todxs nós passamos por isso em 

algum momento. Ora porque não é magrx o suficiente, ora porque o cabelo não é 

liso, porque queria ser brancx, ora porque não está com a roupa bonita, da moda, 

entre outras coisas. Mas, existe também outra aparência vista no espelho que é 

rejeitada, a que define o gênero. Rejeitar-se no espelho por se ver uma menina e não 
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um menino nos remete a compreender o ver-se de outra forma. Esse ver-se menina e 

não menino é um ver-se de dentro para fora.  

O corpo refletido no espelho seria um prolongamento e um desvelar dessa coisa 

primeira que vem de dentro, que é sentida por dentro, não de dentro do espelho, mas 

de dentro de si. A primeira impressão que podemos ter da fala de Adélia “a gente sabe 

que tem pessoas mesmo que se olham no espelho, por exemplo, menino se olha no espelho e não 

se vê um menino, vê uma menina”, é que o espelho é um objeto cultural que possibilita a 

materialização de discursos (sobre a estética, a moda, a aparência padrão que define 

a identidade de gênero) no corpo, em forma de sentimento, pois, a imagem refletida 

é acompanhada de subjetividades, que foram construídas por diversos discursos e 

que podem tanto potencializar o ego e a vaidade das pessoas, como também 

construir uma relação de repulsa, de não aceitação de si mesma, do seu corpo. Os 

processos de subjetivação, “aqueles que dizem das maneiras pelas quais nos 

tornamos o que somos” (FERRARI; CASTRO, 2015, p. 61) são fundamentais nessa 

relação de aceitação de si mesmo, de construção de si e dos outros. A escola, a 

família, a mídia, a indústria da beleza são alguns exemplos de produtores de 

subjetividades.  

Adélia também me fez pensar sobre o aparecimento de personagens transexuais 

e travestis em novelas, filmes e curtas, onde o objeto espelho entra em cena para 

trazer a transgeneridade, o que é provocativo, visto que inquieta as pessoas e as 

fazem pensar sobre as diferenças, mesmo que não consigam compreender. Na novela 

A Força do Querer, da Rede Globo de Televisão (exibida em 2017 – época da 

entrevista), a personagem Ivana (que ao perceber a transexualidade tornou-se Ivan) 

dirigia-se ao espelho e não aceitava o seu corpo produzido como feminino, 

principalmente os seios, desejando transformá-lo. A personagem aparecia, com 

frequência, dando murros nos seios, quebrando o espelho e não se reconhecendo em 

roupas íntimas ditas femininas. 

A dificuldade de Adélia está justamente em perceber, entender e/ou reconhecer 

que as pessoas possuem subjetividades, desejos, prazeres e gêneros que não são 

definidos pela forma corpórea ou simplesmente pelo sexo construído pela biologia. 

Ou seja, ela não concebe como uma pessoa pode não ser cisgênera. O cisgênero é 
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aquelx que se identifica com o sexo e gênero que lhes foram atribuídos desde o 

nascimento, o que também é uma possibilidade. A questão é quando a cisgeneridade 

se torna uma norma em que as pessoas devem seguir esse alinhamento sexo-gênero, 

não podendo questioná-lo ou subvertê-lo, pois ao fazerem isso, estariam indo contra 

a natureza. Nossa sociedade, inclusive a escola e xs profissionais que lá trabalham, 

ainda ojeriza e vê com muitas restrições quem escapa à cisnormatividade. 

Com relação a isso, Louro (2011, p. 68) vem nos dizer que:  

 

Para educadoras e educadores parece muito complicado assumir que 
as identidades de gênero e sexuais se “multiplicaram”; que há 
sujeitos que atravessam as fronteiras desses territórios; sujeitos que 
inscrevem e misturam em seus corpos, deliberadamente, as marcas 
da feminilidade e da masculinidade; sujeitos que aspiram a 
ambiguidade e a ambivalência. 

 
O que se observa é que educadorxs ainda acreditam nos contornos da 

perspectiva sexo-gênero-sexualidade, como se o sexo (biológico) fosse o 

determinante do gênero e por consequência o gênero determinasse também os 

desejos e prazeres, pensamento este que já foi desconstruído por pesquisadorxs pós-

estruturalistas como Judith Butler (2016, p. 154-155), ao argumentar que o sexo é um 

constructo cultural, uma produção discursiva sobre uma materialidade. Para ela, o 

sexo “[...] não é um simples fato ou a condição estática de um corpo, mas um 

processo pelo qual as normas regulatórias materializam o ‘sexo’ e produzem essa 

materialização através de uma reiteração forçada destas normas”, ou seja, tanto o 

sexo quanto o gênero são construções discursivas da linguagem e cultura; dito de 

outra forma, a construção do sexo não deve ser entendida como um dado corporal 

natural que o gênero é imposto, mas como “uma norma cultural que governa a 

materialização dos corpos” e que o gênero não define os desejos e prazeres, a 

orientação afetivo/sexual. 

Outro elemento importante na fala de Adélia é sua definição de sexualidade, 

quando diz que “a sexualidade é justamente a descoberta do seu corpo, é diferente, né?”, 

demonstrando dúvida e incerteza do tema. Além disso, termina a fala dizendo que 

sua mãe e pai não tinham preconceitos. Ela diz que “então a gente nunca pensou em 

estranhar”, porém ela se referia do estranhamento aos gays. Os ensinamentos de seus 
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familiares foram para que ela não estranhasse a homossexualidade, porém, ela 

apresenta um estranhamento da transgeneridade, é algo que a incomoda. 

Inicialmente, poderíamos entender o discurso dela como contraditório por não 

estranhar os gays, mas sim, travestis, transexuais ou transgêneros, uma vez que a 

leitura que é feita da diversidade trans não é a mesma sobre a homossexualidade, 

desde que essa última esteja no padrão heteronormativo. Talvez este seja um dos 

nossos grandes desafios mais recentes, desconstruir o discurso cisheteronormativo. 

Esses elementos, o espelho, os padrões, a não aceitação de si, o narcisismo 

cultural, a produção das subjetividades e o não conceber a transexualidade me 

oportunizam pensar estas questões que emergem da fala de Adélia. Por isso, vou 

discorrer um pouco sobre o tema. Jaqueline Gomes de Jesus (2012) diz que no caso 

das pessoas que não se identificam com o gênero que lhes é determinado no 

nascimento (ou antes dele) pelo sexo biológico, chamamos de transgêneros ou trans, 

pessoas que borram as normas, quebrando as expectativas socialmente construídas e 

normalizadas pela cultura hegemônica. A autora ressalta que não há consenso sobre 

o conceito, mas, trataremos como geralmente são identificadas as pessoas trans. 

Portanto, o transgênero quebra o padrão pênis/homem/masculino, 

vagina/mulher/feminino.  

Além disso, há pessoas que se identificam como travestis, ultrapassando a 

fronteira de gênero, assumindo um feminino borrado, “[vivenciando] papéis de 

gênero feminino, mas não se reconhecem como homens ou mulheres, mas, como 

membros de um terceiro gênero ou de um não-gênero” (JESUS, 2012, p. 17); e, 

existem pessoas que se identificam transexuais15, que geralmente desde a infância 

não se identificam (físico, emocional e psíquica) com o sexo biológico e, 

consequentemente, com o gênero atribuído pela determinação biológica.  

Há também pessoas que não se definem/identificam possuidoras de um só 

gênero, ou seja, estão no que poderíamos chamar de trânsito ou em um “não lugar”, 

questionando o binarismo de gênero. Elas se identificam como não binárias. Vale 

ressaltar que essa relação de gênero não determina a orientação afetivo/sexual e 

                                            
15 Vale salientar que a descrição que trazemos de travesti e transexual não é uma regra, mas, é como 
essas identidades geralmente são caracterizadas.   
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vice-versa. Há outras diversificações de gênero como crossdressers, drag queens, 

drag kings e transformistas entendidas como gênero de funcionalidade, ou seja, neste 

caso, o trânsito do gênero ocorre por uma relação de prazer, diversão, criam um 

personagem, para fins artísticos, muitos são heterossexuais cisgênero (JESUS, 2012).  

Pensando a questão da transgeneridade na escola em que as gestoras atuam, 

trago um momento da entrevista de Maria em que aparece elementos da identidade 

trans de umx docente da escola. Perguntei como x professorx que usa salto alto se 

identifica na escola, com relação à identidade de gênero e afetivo/sexual. Maria diz: 

 

Não, travesti não é não, nem transexual. É gay mesmo, ele diz que vai 
mudar o nome pra Scarlet. Aí eu digo sai daí Scarlet. Aí eu tava até 
brincando com ele, disse, é meu filho você não quis fazer a operação, vai 
se aposentar como homem [risos]. Ele, “eu sou mulher!”. [Ele se diz 
mulher?] Ele se diz mulher, ele se diz mulher. [Mas, ele quer fazer 
cirurgia?] Nada, é brincando. [ele] “Já entrei na fila, eu sou o primeiro 
da fila!” Ele nunca usou saia, nem vestido, nem nada, o negócio dele é 
sapato alto, quanto mais alto melhor, e usa, vai pra feira, vai pra 
feira; e a roupa dele é o que: uma calça, ele ainda bota uma batinha, 
às vezes bota uma blusa transparente. Aí eu, não meu filho aí você tem 
que botar um sutiã, aí ele fica danado [risos], aí eu. Aí você já tá seduzindo, 
bote logo um sutiã [risos]. Mas, usa calcinha. Aí eu, eu quero ver que dia 
tu vem de vestido, aí ele: “não Maria aí já é demais!” [risos] (Maria – vice-
diretora – grifo nosso).  

 
Maria identifica a orientação afetivo/sexual dx professorx como gay, fazendo 

uma confusão das identidades quando diz “não, travesti não é não, nem transexual, é gay 

mesmo”. No diálogo dela com x docente, em nenhum momento que ela discorre sobre 

x professorx, ele fala do desejo afetivo e/ou sexual e sim de sua identidade de gênero 

ao se reconhecer como mulher e desejar ser chamado de Scarlet. Ela x provoca 

dizendo que se elx não fizer a cirurgia vai se aposentar como homem, atribuindo essa 

condição à genitália (pênis). Elx responde que é mulher, desconstruindo a visão 

biologicista da gestora. Até esse ponto podemos perceber que x professorx borra as 

normas de gênero, pois, apesar de ter nascido com o sexo biológico 

determinado/produzido como masculino, elx se identifica como mulher, 

questionando a cisnormatividade.  

Com relação à cirurgia de transgenitalização não há como sabermos se elx 

realmente deseja ou não realizar, pois apesar de Maria trazer uma fala dx professorx 
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dizendo “já entrei na fila, eu sou o primeiro da fila!”, ela diz que é brincadeira delx. 

Desde 2008 o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza a cirurgia de transgenitalização 

para mulheres transexuais que desejam mudar sua genitália. Porém, o processo de 

realização da cirurgia é lento, visto que só cinco hospitais no Brasil estão habilitados 

para realizar tal procedimento, o Hospital das Clínicas (HC) de Porto Alegre, o HC 

da Universidade Federal de Goiás, o HC da Universidade Federal de Pernambuco, o 

HC da Universidade de São Paulo e o Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio 

de Janeiro, por isso a necessidade de uma lista/fila de espera.  

Mas, a história da cirurgia de transgenitalização é um pouco complexa e 

recheada de discriminações. Desde que o “fenômeno transexual” foi cunhado, em 

1950, pelo endocrinologista Harry Benjamin, o gênero passa a ser uma categoria 

diagnosticada. Nesta década começou a pensar a transgenitalização como forma de 

terapia para pessoas transexuais, ou melhor, para pessoas diagnosticadas como “o 

verdadeiro transexual”, que seriam aquelxs que não se identificavam com a genitália; 

feito o diagnóstico, liberava-se a cirurgia, para que não chegassem a cometer suicídio. 

Porém, esse procedimento gerou discordâncias de outros profissionais, psicanalistas, 

pois, defendiam que esse procedimento era de mutilação do corpo. Já na década de 

1970 a transexualidade passa a ser considerada “disforia de gênero”, e em 1980 entra 

para o Código Internacional de Doenças. No mesmo ano, a APA - Associação de 

Psiquiatria Norte-Americana a inclui como um “Transtorno de Identidade de 

Gênero” no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Desde então 

transexuais são posicionadxs como transtornadxs (BENTO; PELÚCIO, 2012). Porém, 

ao contrário dessa crença que algumas vertentes científicas adotam, a vivência social 

e cultural de gênero “é uma questão de identidade, e não um transtorno” como 

defende Jesus (2012, p. 9).  

Desta forma, xs transexuais são colocadxs à margem na sociedade, e, até hoje 

sofrem pela construção/produção patologizante de sua identidade de gênero. Muitxs 

transexuais e travestis são expulsxs de casa quando declaram a não identificação com 

o gênero que lhes foi determinado, e, principalmente quando dizem que querem 

fazer a cirurgia de transgenitalização. Em muitos casos não conseguem emprego por 

mais que insistam em procurá-lo, são expulsas/os da escola e de suas casas. A 
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prostituição é ainda um dos poucos espaços em que lhes é permitido estar. Além 

disso, sofrem violência simbólica e física chamada de transfobia. Infelizmente o Brasil 

é considerado um dos países que mais mata transexuais e travestis do mundo. Em 

2017 foram registrados 179 assassinatos16 de pessoas Trans, sendo 169 Travestis e 

Mulheres Transexuais e 10 Homens Trans, tendo a expectativa de vida de 35 anos, 

metade da média nacional. 

Isso ocorre devido ao preconceito gerado pela hegemonia de um pensamento 

cisheterossexista e cisheteronormativo. E são as normas de gênero que demarcam a 

formação de um parecer médico, psiquiátrico sobre a normalidade e a anormalidade 

de gênero em uma determinada pessoa, como dizem Berenice Bento e Larissa Pelúcio 

(2012, p. 573) “o que assusta é perceber que tão pouco conhecimento, credenciado 

como científico, tenha gerado tanto poder”. Sendo assim, as autoras nos falam que a 

patologização de transgêneros se dá no nível discursivo, dessa forma, “o gênero tem 

menos a ver com natureza do que com relações de poder” (p. 575). 

Apesar disso, há um movimento crescente de resistência contra a patologização 

da transexualidade e travestilidade. O movimento “Pare a Patologização!” vem 

desde 2007 mobilizando pessoas de vários países, e, aos poucos vem ganhando 

visibilidade no meio social e político. 

 

Atualmente, são mais de 100 organizações e quatro redes 
internacionais na África, na Ásia, na Europa e na América do Norte e 
do Sul que estão engajadas na campanha pela retirada da 
transexualidade do DSM17 e do CID. As mobilizações se organizam 
em torno de cinco pontos: 1) retirada do Transtorno de Identidade de 
Gênero (TIG) do DSM-V e do CID-11; 2) retirada da menção de sexo 
dos documentos oficiais; 3) abolição dos tratamentos de normalização 
binária para pessoas intersexo; 4) livre acesso aos tratamentos 
hormonais e às cirurgias (sem a tutela psiquiátrica); e 5) luta contra a 
transfobia, propiciando a educação e a inserção social e laboral das 
pessoas transexuais (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 573). 

 

                                            
16 Dados da Articulação Política da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) 
Disponível em: https://antrabrasil.files.wordpress.com/2018/02/relatc3b3rio-mapa-dos-
assassinatos-2017-antra.pdf. 
17 DSM (sigla em inglês para Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), produzido 
pela APA (American Psychiatric Association), e o CID (Código Internacional de Doenças) produzido 
pela OMS (Organização Mundial de Saúde). 
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 O movimento “Pare a Patologização!” é desafiado a problematizar alguns 

argumentos que ainda imperam em defesa do “Transtorno de Identidade de 

Gênero”, como por exemplo: a manutenção de uma diferença natural entre os 

gêneros, argumentando que se nasce homem ou mulher; “visão suicidógena”, que 

seria uma pseudo-preocupação de que transexuais podem se suicidar18 caso se 

arrependam das transformações corporais; as ameaças do Estado em não custear 

mais as despesas das transformações corporais caso a transexualidade e a 

travestilidade não sejam mais consideradas doenças; e, por último, a “autoridade 

científica”, que legitima o meio científico a diagnosticar e decidir sobre uma situação 

que cerceia a liberdade dos indivíduos de escolha sobre sua própria identidade e 

corpo (BENTO; PELÚCIO, 2012).  

Retomando a fala de Maria, ela descreve x professorx dizendo que “ele nunca 

usou saia, nem vestido, nem nada, o negócio dele é sapato alto, quanto mais alto melhor, e usa, 

vai pra feira, vai pra feira; e a roupa dele é o que: uma calça, ele ainda bota uma batinha, às 

vezes bota uma blusa transparente”, e acrescenta que elx usa calcinha, dando outras 

evidências de que x professorx burla a norma cisgênero 

(pênis/masculino/heterossexual). 

Trazer para esta parte do trabalho as subjetividades de umx professorx da 

escola que rompe com as normatizações de gênero é muito importante, pois ele é 

citado outras vezes quando a equipe gestora descreve a escola (ver no capítulo 

metodológico). Ele é colocando como uma pessoa respeitada pelxs alunxs na escola e, 

ao mesmo tempo, em uma situação à margem quando diz que algumas pessoas da 

comunidade não querem matricular seus filhxs por ter umx professorx que usa 

sapato alto. Portanto, essas definições que trago da diversidade trans, e, o exemplo 

dx professorx trans da escola em questão, nos possibilita refletir a respeito da 

transgeneridade em termos de sentimento e vida social. O que significa para 

travestis, transexuais e transgêneros a obtenção de direitos e dignidade humana?  

Nesse sentido, pensando os diretos e a dignidade das pessoas trans, outra fala 

também merece destaque para nossa discussão, pois, traz a questão da escola ter um 

                                            
18 Os casos mais frequentes são de travestis e transexuais que se suicidam pela pressão e negação 
social de sua identidade de gênero.  
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banheiro que tanto pode utilizar meninas como meninos, e também o uso do nome 

social. Dejanira Rosa comenta: 

 

É tanto que já tem os sanitários aqui que tanto frequenta meninos, 
quanto meninas, justamente para acabar com esse estereótipo de 
diferença, de, de, de exclusão. Então assim a escola dentro da legalidade 
ela procura seguir o que é determinado pela secretaria de educação, então é, 
já tem um avanço, eu vejo assim, se esses sanitários, por exemplo, só eram 
divididos homens e mulheres não podia nem homem entrar no de mulher, 
nem mulher entrar, eles já tem essa abertura que antes não tinha, então já foi 
um avanço. Com relação a essa questão da opção do apelido... Eu 
quero que me chame Scarlet, o nome dele é João quer que chame Scarlet, 
vamos chamar. então eu acho assim devagar tá caminhando, claro que 
isso não é tudo, mas, é o começo, agora eu acho assim, que o que tem 
que realmente ser formado além do aluno é a família, porque a 
família reage, eu acho que a grande dificuldade hoje de fazer 
funcionar as leis é justamente a interferência também da família e da 
religião. Então eu acho que esses religiosos, eles têm essa tendência de uma 
visão machista de tudo, é o machismo, é crescer e procriar, e não admite 
que existem outras opções, outros papéis dentro da sociedade e de certa forma 
não deixa de ser um atraso pra nossa educação (Dejanira Rosa – 
Coordenadora pedagógica – grifo nosso). 

 
Dejanira fala de uma questão bastante polêmica, a existência de sanitários que 

tanto meninos quanto meninas podem utilizar. É polêmico porque nas discussões 

sobre identidade de gênero, o terceiro banheiro19 pode ter algumas armadilhas, como 

por exemplo, ele pode significar uma fuga da “pedagogia do insulto” e/ou pode 

estará reforçando a heteronormatividade. Pensando uma forma de conter com 

rapidez as violências sofridas pelxs transgêneros nas escolas, o terceiro banheiro 

pode recompensar e conceder liberdade social e cultural imediata, pois, há muito 

tempo, e o tempo inteiro, elxs são excluídxs dos espaços escolares pela norma 

heterossexual. Porém, a longo prazo, essa estratégia precisa ser repensada, 

desconstruída e reconstruída, pois pode configurar uma segregação dos tidos como 

estranhos, aquele banheiro pode ser considerado um lugar impuro, para marginais, 

correndo o risco das identidades de gênero e afetivo/sexual não serem reconhecidas,  

continuarem a margem, o que reitera a norma cisheteronormativa (SAMPAIO, 2015). 

                                            
19

 Além do banheiro feminino e masculino, existe um terceiro banheiro na escola, onde tanto meninos 
quanto meninas podem utilizar, nesse caso é uma saída para aquelxs que fogem a regra de 
gênero/sexualidade/orientação sexual cisheteronormativo e que por vezes sofrem violências nos 
banheiros padrão, como por exemplo, as pessoas trans. Bruna Carvalho também confirma a existência 
desse terceiro banheiro.  



 93 

Considerando as violências sofridas cotidianamente por LGBTTI’s neste momento, 

podemos pensar esse movimento da escola, como um avanço mesmo, e Dejanira 

afirma esse avanço.   

Quando Dejanira fala “com relação a essa questão da opção do apelido...”, está se 

referindo ao uso do nome social por alunxs transexuais e travestis na escola. O nome 

social, que não é apelido, é uma luta do movimento das travestis e pessoas trans em 

busca de reconhecimento e dignidade de sua identidade de gênero. Em 5 de 

novembro de 2013 o Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia (CEEB) 

publicou uma resolução que:  

 

Dispõe sobre a inclusão do nome social dos/das estudantes travestis, 
transexuais e outros no tratamento, nos registros escolares e 
acadêmicos nas instituições de ensino que integram o Sistema de 
Ensino do Estado da Bahia e dá outras providências (BAHIA, 2013). 

 
Art. 2º Determinar que o nome social seja o único exibido em 
documentos de uso interno, tais como diários de classe, fichas e 
cadastros, formulários, listas de presença e divulgação de notas e/ou 
conceitos, entre outros. Parágrafo único – Fica garantido o direito de a 
pessoa sempre ser chamada oralmente pelo nome social, sem menção 
ao nome civil, inclusive em solenidades e outros eventos escolares e 
acadêmicos (BAHIA, 2013). 
  

Nesse sentido, quando Dejanira fala que “a escola dentro da legalidade ela procura 

seguir o que é determinado pela secretaria de educação”, ela diz dessa resolução que a 

escola busca seguir. Em janeiro deste ano de 2018 o MEC homologou uma resolução 

que permite axs transexuais e travestis usarem o nome social nas escolas do Brasil, 

reforçando ainda mais a resolução do CEEB que a escola em questão já vinha 

seguindo, caracterizando um grande avanço para nosso sistema brasileiro de ensino. 

A professora Luma Nogueira de Andrade, da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em Redenção (CE), esteve no ato 

da homologação da resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) e, ao 

conceder uma entrevista a TV MEC ela argumenta: 

 

Eu vivenciei na minha trajetória de vida toda essa negação do espaço 
escolar. Espaço de não ser reconhecida enquanto a pessoa que eu me 
identifico. Então o nome ser negado significa o não acesso aos 
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espaços educacionais. Portanto se trata de uma negação de um direito 
fundamental que é a educação. E para respeitar, e para tratar bem as 
pessoas trans se faz necessário respeito primeiro a sua identificação e 
a sua existência que é o nome20.  

 
Percebendo a importância do nome social para as pessoas trans, podemos 

dizer que essa conquista significa acesso ao direto fundamental que é educação. 

Nesse sentido, o que Dejanira conta sinaliza que a escola está acompanhando os 

avanços das políticas para as pessoas trans, implementando um terceiro banheiro e 

dando condições para o uso do nome social. Porém, como Dejanira afirma, isso não é 

tudo, mas, é um começo. Muita luta ainda está em voga, pois, algumas resistências 

são muito fortes no espaço escolar, por isso, a gestora afirma que “o que tem que 

realmente ser formado além do aluno é a família, porque a família reage, eu acho que a grande 

dificuldade hoje de fazer funcionar as leis é justamente a interferência também da família e da 

religião”, salientando a visão cisheteronormativa de grupos religiosos, provocando 

um retrocesso para a educação. Esse último trecho da fala de Dejanira anuncia o 

próximo capítulo que discutirá a relação entre a gestão, as famílias e a religião.  

 Para finalizar esse subtópico, queremos ressaltar os discursos hegemônicos 

que foram potencializados pelas gestoras. Temos o discurso heteronormativo e 

discurso biologicista quando: Adélia ao não conceber a transexualidade fixa o gênero 

ao sexo biológico, ou seja, a orientação sexual não é um problema, mas, desviar-se do 

gênero determinado pelo sexo biológico sim; e, Maria ao provocar x professorx que 

se não fizesse a cirurgia elx se aposentaria homem, associa o ser homem ao órgão 

genital (pênis), reiterando um discurso biologicista. No próximo capítulo 

analisaremos como a equipe gestora lida com as situações envolvendo gênero e 

sexualidade que ocorrem na escola. 

 

 

 

 

                                            
20 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/59221-resolucao-que-
autoriza-uso-de-nome-social-de-travestis-e-transexuais-e-homologada-pelo-mec. Acesso em fev. de 
2018.  
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CAPÍTULO 3 

A ATUAÇÃO DA EQUIPE GESTORA DIANTE DOS CASOS 

ESCOLARES SOBRE DIVERSIDADE DE GÊNERO E SEXUAL 

 
 

Este capítulo mostra como a equipe gestora lida com as questões de gênero e 

sexualidade no cotidiano escolar. No primeiro subtópico entraremos na discussão de 

como essas gestoras tomam decisões, resolvem conflitos e/ou situações inesperadas e 

como dialogam com alunxs e familiares sobre as questões de gênero e sexualidade. 

No segundo subtópico traremos para análise como a equipe gestora lida com 

diversidade de gênero e sexual no atravessamento do currículo escolar. 

 

 

3.1 – “A mãe me pediu que eu não conversasse nada sobre isso com o filho porque eu 
poderia sofrer um processo, ela poderia me processar porque eu estaria incentivando 
o menino a ser gay”: confrontos entre a equipe gestora e as famílias sobre 
homossexualidade e lesbianidade.  
 
 

A partir desse tópico estaremos tratando de casos que ocorreram na escola, 

dos quais as gestoras tiveram que dialogar com alunxs e familiares em relação às 

questões de diversidade de gênero e sexual. Na entrevista solicitei que elas 

contassem situações relevantes de alunxs da escola envolvendo as temáticas, 

portanto, acontecimentos que as tocaram. No geral podemos perceber que são casos 

de alunxs que escapam à heterossexualidade compulsória. Esse é um aspecto 

interessante por demonstrar uma preocupação das gestoras com alunxs LGBTTI, 

uma vez que não direcionamos as entrevistas às questões da homossexualidade ou 

lesbianidade, e foram elas que emergiram e dominaram os 04 casos descritos. 

Ressalto que as questões de gênero e sexualidade abrangem um leque imenso de 

possibilidades de vivências, desta forma, esperávamos que fossem contados também, 

casos relacionados ao machismo, gravidez na adolescência, sobre Infecções 

Sexualmente Transmissíveis - IST’s, abuso sexual, o corpo (como os casos de 

mutilação), pedofilia, bullying escolar, entre outras situações e problemáticas que 

permeiam o cotidiano escolar. Portanto vale salientar o destaque que a equipe 
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gestora dá aos/às alunxs gays e lésbicas, e/ou a inquietação para a resolução dos 

problemas que envolvem essxs sujeitxs. Vamos aos casos: 

 
1º CASO - Esse primeiro caso foi desse menino. A gente notava que ele 
realmente era homossexual, né. Ele veio conversar comigo. Ele dizia 
que ele sentia atração por meninos, mas sabia que aquilo era errado, 
que aquilo era coisa do demônio. Eu vi que aquilo era coisa familiar, 
eu não podia entrar nesse mérito. Chamei a mãe pra conversar e a 
mãe concordou “realmente é coisa do demônio”, e me pediu que eu 
não conversasse nada sobre isso com o filho porque eu poderia sofrer 
um processo. Ela poderia me processar porque eu estaria 
incentivando o menino a ser gay. Passado pouco tempo o menino surtou 
mesmo aqui na escola, ele surtou, literalmente. É tanto que ele não 
veio mais para a escola porque ele ficou envergonhado (Adélia – 
diretora – grifos nossos). 

 
Adélia conta do dia a dia escolar, retratando um aluno que a escola 

considerava homossexual: “ele dizia que ele sentia atração por meninos, mas sabia que 

aquilo era errado, que aquilo era coisa do demônio”. Ela percebeu que a fala do aluno tinha 

relação com a formação familiar dele, e, como sabia que se fosse conversar com o 

aluno poderia dar problema “eu não podia entrar nesse mérito”, uma vez que algumas 

famílias não permitem/autorizam a escola a dialogar com xs alunxs sobre 

homossexualidade, ela resolveu procurar a mãe dele para conversar sobre o assunto. 

No diálogo com a mãe, a afirmação é reiterada “realmente é coisa do demônio”. 

Com base nessa cena podemos pensar algumas perguntas: por que o aluno e 

sua mãe veem a homossexualidade como algo errado e demoníaco? Por que a escola 

é proibida de discutir as questões de gênero e sexualidade com alunxs? Que 

autoridade a família tem para proibir o que pode ser discutido na escola? Por que a 

mãe usa de uma ameaça, no caso, processar a escola? Conversar sobre gênero e 

sexualidade é incentivar a ser gay?  

O primeiro elemento a se perceber no enunciado do aluno e de sua mãe é que 

está associado a um discurso religioso articulado em rede para estigmatizar e 

discriminar homossexuais. Para entendermos como mãe e filho chegaram a esse 

pensamento, precisamos pensar como as religiões judaico-cristãs (especialmente 

católicxs e evangélicxs) compreendem a homossexualidade. Ao analisar discursos 

religiosos com relação às questões de gênero e sexualidade Natividade (2006) versa 

que a homossexualidade é vista como: 
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[...] resultante da socialização em famílias desestruturadas, nas quais a 
ausência de firmes modelos de masculino e feminino produziria uma 
espécie de identificação com o gênero errado. É recorrente nesse 
contexto o uso da expressão transtorno ou crise de identidade de 
gênero. Pais ausentes e mães dominadoras são personagens 
obrigatórios nos casos evocados como exemplos de 
homossexualidade masculina (p. 119). 

 
Nesse sentido a compreensão que é dada a homossexualidade é patologizante, 

e decorrente de questões externas (sociais, psíquicas e/ou espirituais) como é o caso 

da família desestruturada (decorrente de abuso sexual, dificuldades de 

relacionamento com a mãe e o pai, e/ou com o genitor do mesmo sexo). Esse 

pensamento é contrário a ideia de essencialização da homossexualidade, pois, ela é 

adquirida e não natural. É como se o homossexual sofresse de uma doença psíquica 

que o leva a depressão, suicídio associada às concepções de vício, compulsão e 

transtorno mental. Embasados em uma ordem moral de determinação divina, de 

“pecado homossexual” que contraria a ordem do mundo instaurada por Deus, 

algumas afirmações sobre a homossexualidade são muito fortes nos discursos 

religiosos evangélicos. A primeira delas é que a homossexualidade é aprendida, 

segundo que é decorrente de um problema espiritual e a terceira que é antinatureza. 

Já a Igreja Católica não nega a prática homossexual, mas afirma “a necessidade de 

contenção pelo celibato e cultivo do amor de Deus” (NATIVIDADE, 2006, p. 119-120). 

Hoje percebemos que a Igreja Católica, apesar de parecer mais aberta a essas 

discussões, está agindo com muita força no campo político e moral para conter as 

discussões e as políticas públicas dos grupos LGBTTI, como por exemplo, a difusão e 

luta contra uma suposta “ideologia de gênero”.   

No discurso religioso da homossexualidade como demoníaca, aparece a ideia 

dela como “problema espiritual”, algo questionado por Adélia. Conforme o discurso 

religioso conservador a homossexualidade se dá por uma possessão demoníaca, onde 

demônios atuam sobre o corpo, “o demônio instila sensações, movimentos, 

contrações involuntárias”, o homossexual seria aquele que tem o “diabo no corpo” 

(NATIVIDADE, 2006, p. 119).  
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Natividade (2009) diz que esse discurso religioso da demonização da 

homossexualidade, que faz parte de uma “pedagogia pastoral”, dá margem a 

produção e reprodução de técnicas de sujeição, que causam impactos na vida pública 

e privada das pessoas que escapam da heterossexualidade compulsória. São 

discursos que configuram uma “homofobia religiosa”, intensificados em reação a 

força de movimentos políticos e sociais em favor de direitos e equidades de gênero e 

sexual, que colocam em risco “normas hegemônicas sustentadas em concepções 

cristãs de família e conjugalidade” (NATIVIDADE, 2009, p.132). Dessa forma, a 

homofobia religiosa ou pastoral se apresenta de diversas maneiras. Uma delas está 

nos “projetos de regeneração moral”, onde as igrejas “acolhem” fiéis LGBTTI aos 

cultos para a “libertação do homossexualismo”, fazendo um duplo jogo onde ao 

mesmo tempo inferioriza pessoas e tenta eliminar a homossexualidade com 

“terapias”, “curas” e “exorcismos”. 

 

Essas posturas pastorais de acolhida podem ser interpretadas como 
uma estratégia política higienista, que não atinge os sujeitos 
diretamente com a ameaça da morte, mas obstrui e antagoniza formas 
de exercício da vida consideradas indesejáveis. Diferem, deste modo, 
dos tipos de homofobia que se expressam por meio da agressão física 
e verbal – operando através de reforço e exagero da norma 
heterossexual, cujo efeito é a proliferação e a intensificação de 
discursos e práticas regulatórias que incidem sobre a diversidade 
sexual. (NATIVIDADE, 2009, p.129-130) 

 
Viver tendo de negar a própria identidade, com a homofobia estigmatizando, 

violentando, inferiorizando e excluindo pode levar a problemas psicológicos, 

emocionais e afetivos graves, e, isso é percebido na fala de Adélia quando diz “o 

menino surtou mesmo aqui na escola, ele surtou, literalmente. É tanto que ele não veio mais 

para a escola porque ele ficou envergonhado”. Infelizmente essa é uma realidade que 

abarca muitas pessoas LGBTTI, uma vez que a escola se torna um peso a ser 

carregado, um lugar de vergonha, constrangimento e violências. Muitxs não 

conseguem voltar mais para a escola e não concluem o ensino médio devido à 

homofobia vivida diariamente. 

As consequências da homofobia são inúmeras, inclusive uma delas Adélia 

conta quando perguntei como foi o surto do aluno:  
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Ele saiu correndo aqui a rampa, gritando, gritando e ia na grade, pulava em 
cima dos carros, chegou a agredir a mãe, que a mãe a gente chamou. Ele 
chegou a agredir a mãe, empurrou a mãe, ele simplesmente saiu de órbita, e a 
mãe disse que ele estava endemoniado, que ia levar pro pastor porque 
ele estava endemoniado. E a gente sabe que é isso, essa confusão toda que 
ele sentia, porque ele estava apaixonado por um colega (Adélia – diretora – 
grifo nosso). 

 
Esse trecho mostra um ato de descontrole em reação à homofobia sofrida pelo 

aluno que, segundo Adélia, “estava apaixonado por um colega”: subir rampa, gritar, 

pular nos carros e agredir a própria mãe pode ter sido a forma encontrada para dizer 

a todxs do seu sofrimento e sua revolta. A mãe, por sua vez, atribuiu o 

comportamento do filho a um processo de possessão demoníaca, e, que o jeito a ser 

dado seria levá-lo ao pastor. Muitas mães e pais levam seus filhxs a Igrejas 

Evangélicas para curá-los da homossexualidade. Muitxs vão por espontânea 

vontade, mas, pressionadxs por um discurso que xs levam a procurar ajuda, discurso 

este que inferioriza, exclui e xs colocam no lugar do maligno. Com isso muitxs jovens 

que desviam da heterossexualidade e que são de famílias evangélicas ou católicas 

carregam a ideia de que são uma aberração, deixam de gostar de si mesmo e aceitam 

ser merecedores de nojo e ódio. 

Submetidos ao processo de “cura, libertação e restauração sexual”, as pessoas 

passam por um ritual que em si é uma homofobia religiosa. Nesse ritual chamado 

pelos evangélicos de culto, existe uma constante referência ao demônio, o que reforça 

o dualismo do bem versus mal, passando ao fiel todo um roteiro do mal causado pelo 

demônio, dando assim um sentido para o sofrimento. Sendo assim, este é um ritual 

de enfrentamento do mal, em busca de derrotar o maligno. Para isso, são necessárias 

as orações, as correntes de pessoas, e, o pastor, pessoa de maior autoridade, que 

conduz o culto e exerce a função de expulsar o demônio (NATIVIDADE, 2006). Este 

autor fala de três categorias distinguíveis, no discurso evangélico, que edificam o 

pensamento da ação homofóbica:  

 
A primeira é alcançada em um processo, referido como cura das 
memórias, o que indica a influência de um discurso psicologizante na 
prática religiosa. Já a libertação toma como ponto de partida a noção 
de possessão e enseja uma prática ritual na qual fiel e pastor encenam 
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performances de expulsão do mal. A categoria restauração sexual 
circunscreve um ideal a ser atingido: a adequação a um modelo de 
gênero condizente com o ideal de homem e mulher de Deus 
(NATIVIDADE, 2006, p. 123). 

 
Baseando-se nisso algumas instituições religiosas agem com uma pedagogia 

pastoral: da “cura das memórias” dos traumas adquiridos externamente, da 

“libertação” do maligno que é a base para a libertação do “homossexualismo”, e, da 

“restauração sexual” que produzirá e reiterará a heterossexualidade como 

compulsória.  

A escola por sua vez, não consegue dar conta dessa força de saber e poder que 

estabelece “a verdade”, o que é imoral, o que é pecado, o que é a salvação! Quando a 

escola tem o intuito de desconstrução de tais discursos estigmatizantes e 

humilhantes, mas não consegue dialogar com as famílias que reiteram este discurso 

religioso, geralmente ela silencia. No caso citado por Adélia a mãe do aluno pediu o 

silenciamento da gestora com relação à discussão da homossexualidade. Ela diz “[a 

mãe] me pediu que eu não conversasse nada sobre isso com o filho porque eu poderia sofrer 

um processo, ela poderia me processar porque eu estaria incentivando o menino a ser gay”. A 

família usa de sua autoridade tida como de maior prestígio do que a própria escola 

para que assim possa controlar o que pode ou não ser dito por esta instituição e, caso 

a escola não cumpra isso, é ameaçada por dispositivos legais, e como muitas gestoras 

não querem encarar esses processos, preferem se esquivar.  

Essa história de processo é defendida pelo Projeto de Lei nº 193 de 2016, 

“Escola Sem Partido”, de autoria do senador Magno Malta, que propõe alterações na 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – a LDB 9394/96, pois, uma das 

formas de controle usadas pelas lideranças religiosas que encabeçam esse projeto é 

utilizar de penalidades legais às/aos professorxs que discutam gênero e diversidade 

sexual na escola. O Projeto dá autonomia aos pais para interferirem no currículo 

quando traz como um dos princípios: “VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a 

educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções” (BRASIL, 

2016, p. 1). Isso é uma questão importante de se ressaltar, pois, demonstra que nas 

relações de poder do congresso brasileiro, a bancada religiosa exerce uma pressão 
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intensa sobre a construção de leis que interferem na autoridade e autonomia dxs 

professorxs e escolas diante de suas realidades, sujeitxs e seus currículos escolares. 

Para se ter um pouco mais de ideia do quanto esse projeto significa retrocesso 

para a educação, no art. 2º, parágrafo único, diz: 

 

O Poder Público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos nem 
permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou 
direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua 
personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, 
sendo vedada, especialmente, a aplicação dos postulados da teoria ou 
ideologia de gênero (BRASIL, 2016, p. 1-2 – grifo nosso).  

 
Olhando esse parágrafo único já podemos perceber que o pensamento é 

essencialista, fundamentalista e desarticulado das pesquisas e teorias da área de 

gênero e sexualidade, uma vez que os termos opção sexual e identidade biológica de 

sexo não se usa para justificar a identidade de gênero e sexual, além disso, nenhuma 

teoria e pesquisa acadêmica/científica da área tem postulados ou defende uma 

“ideologia de gênero”21, termo criado por católicos na década de 1990. 

Caso seja aprovada, a “Escola sem Partido” provocará a permanência de 

desigualdades, violências, preconceitos e discriminações; produzirá uma escola 

partida, escola que atenda a um modelo hegemônico, excluindo as diferenças e 

cerceia a liberdade docente. Esse projeto de lei defende, entre outras coisas, que 

professorxs não devam discutir gênero e diversidade sexual na escola, pois, pode ir 

de encontro à formação moral, religiosa e política das famílias, e defendem que existe 

uma “ideologia de gênero” querendo doutrinar e incentivar as crianças a ser 

homossexuais, gerando uma série de pensamentos equivocados a respeito das 

discussões sobre gênero e diversidade sexual. No geral o que se percebe no projeto é 

o cerceamento da liberdade docente, estando a docência limitada somente à 

transmissão de conteúdos das disciplinas escolares (sem problematizações) e xs 

professorxs tendo de justificar seus conteúdos aos familiares, o que nos faz 

questionar: o que se deseja com esse patrulhamento do trabalho docente? Como fica 

a autonomia docente nesse processo? 

                                            
21 Já apresentada na introdução deste trabalho.  
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Esse não é o único caso em que um aluno se sente pressionado por conta da 

discriminação e rejeição de sua orientação afetivo/sexual. Maria conta uma situação 

que ocorreu com outro aluno. 

 

2º CASO - Eu tava aqui na sala, e a menina do piso, tem uma em cada piso, 
ela é muito observadora, e os colegas perceberam que ele tava indo lá pro 
terceiro piso, não assistindo aula e olhando pra baixo o tempo todo. 
Aí [funcionária da escola] veio me chamar e a gente sentou uma do lado da 
outra e disse: se você não descer eu também não desço, você está com 
alguma coisa?, [o aluno]: “Não!”, alguém tá lhe fazendo mal?, 
“Não!”. O que que tá acontecendo? Então vou perguntar a sua 
família. “Não!”. Então se você não descer eu vou passar a tarde 
todinha aqui com você, e você sabe que tenho muita coisa pra fazer lá 
embaixo, e você está me atrapalhando. Aí foi que ele desceu comigo. 
Quando ele desceu eu fui resolver outro pepino que tava. Aí ele foi lá pra traz 
e eu fui também, sentei com ele, e eu disse, olha se você não me disser você 
vai pra casa e eu vou ficar preocupada, não vou mais fazer nada na escola 
porque eu vou tá o tempo todo só lhe vigiando, porque eu sei que você vai 
fazer uma besteira, converse comigo, eu posso lhe ajudar. Aí ele veio aqui pra 
minha sala aí ele disse “eu posso conversar com você?”, aí eu disse, pode. Aí 
ele disse “se eu lhe disser...” aí eu disse, tu tá usando drogas? Tu 
experimentou? Aí ele “não”. Você é homossexual? Aí ele baixou a 
cabeça. Aí ele disse, “você vai me odiar!”. Eu disse, eu não vou lhe 
odiar, porque quem sou eu pra lhe odiar. E ele é um menino envolvido 
em teatro! Eu disse, você tem alguém? Ele: “tenho”. Como é seu 
relacionamento? “Muito bom!” Você gosta dele? Ele, “Gosto!”, mas, 
por que você tá tão infeliz?, ele diz, “Porque é pecado!”. Eu disse, 
não, pecado não. Tire isso da cabeça, você tem de ser o que você 
sempre é, bom aluno, bom filho, porque eu sei que você é, e se impor. 
Aí dei exemplos. Tem professores homossexuais aqui que se você 
perguntar lá fora eles não vão relacionar essa pessoa à 
homossexualidade dele, vão relacionar que é um excelente professor, 
que é exemplo pra qualquer pessoa. Que todos os alunos que 
passaram por ele só tem elogios. E, ninguém liga ele à 
homossexualidade dele, liga ele a pessoa que ele é, e, a profissão que 
ele construiu. Então é isso que você tem que pensar, nisso, em ser 
alguém, não é você baixar a cabeça e ficar chorando, se flagelar, 
sofrer por uma coisa que você vai ter que conviver a vida toda. Você 
tem que saber conviver com isso. Aí foi. Aí ele me abraçou, no outro 
dia ele já tava muito bem. Eu falei com alguns professores, que eu sei, 
de confiança, os professores chegaram até ele e abraçaram e “eu lhe 
aceito” e ele, “professora a senhora falou?” aí eu, falei porque eu 
achei que deveria falar, eu tô errada? Ele, “não, não é porque eu tô me 
sentindo mais confiante”. Como é um menino bom! Agora com a 
pressão dos pais ele às vezes tinha uma recaída, chegava aqui e a 
gente conversava. Mas, para lidar com os pais e com a família foi 
muito difícil. Ele já saiu da escola, formou o ano passado, mas, bem 
melhor, bem mais confiante. Bem mais confiante (Maria – vice-
diretora – grifo nosso). 
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Nesse segundo caso, Maria conversa com um aluno que estava com atitudes 

associadas a um possível desejo de suicídio, que inclusive Maria conta em outro 

trecho da entrevista que foram  duas tentativas. Ao dialogar com o aluno, Maria 

tentou entender o porquê do comportamento estranho do mesmo. Foram algumas 

perguntas até se chegar a questão “Você é homossexual? Aí ele baixou a cabeça. Aí ele 

disse, ‘você vai me odiar!’. Eu disse, eu não vou lhe odiar, porque quem sou eu pra lhe odiar”, 

que talvez explicaria  a vontade de suicidar-se.  

Perceber-se homossexual em uma cultura conservadora e homofóbica que 

violenta e inferioriza aquelxs que se consideram gay’s pode causar um sofrimento 

tão forte que desencadeia uma série de problemas de saúde, como por exemplo, a 

depressão e até a morte. O suicídio é uma das consequências mais graves da 

homofobia. Em suas pesquisas sobre homofobia, Borrillo (2016, p. 40) constata que: 

 
Diferente de outras formas de hostilidade, o que caracteriza a 
homofobia, portanto, é o fato de que ela visa, sobretudo, indivíduos 
isolados, e não grupos já construídos como minorias. O homossexual 
sofre sozinho o ostracismo associado a sua homossexualidade, sem 
qualquer apoio das pessoas à sua volta e, muitas vezes, em um 
ambiente familiar também hostil. Ele é mais facilmente vítima de uma 
aversão a si mesmo e de uma violência interiorizada, suscetível de 
levá-lo até o suicídio.  

 

A raiva que acompanha os discursos homofóbicos é interiorizada pelo aluno e 

reiterada quando ele diz a Maria que ela vai odiá-lo. A fala “você vai me odiar!” 

demonstra quanto ódio é anunciado e lançado aos homossexuais. Continuando 

Maria pergunta: “Eu disse, você tem alguém? Ele: ‘tenho’. Como é seu relacionamento? 

‘Muito bom!’ Você gosta dele? Ele, ‘Gosto!’, mas, porque você tá tão infeliz?, ele diz, ‘Porque 

é pecado!’. Eu disse, não, pecado não”. A resposta do aluno mostra que ele gosta de 

outro menino, que é muito bom o relacionamento, mas ele não está feliz porque 

entende sua condição como pecado. Nos dois casos descritos pelas gestoras, o 

discurso religioso age como promotora de homofobia, tratando a homossexualidade 

como pecado, antinatureza e possessão demoníaca.  

Um aspecto importante desse trecho é o que a gestora fala ao aluno. Primeiro, 

Maria afirma que ser homossexual não é pecado e que ele precisa aprender a 
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conviver com essa condição. Esse é um ponto importante, pois, Maria vai contra o 

discurso religioso da Igreja Católica e da Evangélica de que a homossexualidade é 

pecado. Vale lembrar que a ideia de pecado está fortemente enraizada em nossa 

sociedade devido às interpretações que algumas igrejas fazem da bíblia. Recortam 

passagens bíblicas para justificar o interdito da homossexualidade, como por 

exemplo: Sodoma e Gomorra, onde a cidade de Sodoma “teria sido destruída em 

razão do ‘pecado’ do ‘homossexualismo’[...]. Deus teria destruído a cidade de 

Sodoma em decorrência da prática deste pecado, e desde então enviaria pestes, 

epidemias e morte de modo a dizimar homossexuais, nações idólatras e outros 

pecadores” (NATIVIDADE, 2009, p. 138-139); versículos de Levítico que tratam das 

uniões “abomináveis”; as passagens de Romanos, contra as “paixões infames” e a 

Primeira Epístola aos Coríntios que compara “efeminados” e “sodomitas”, a ladrões, 

avarentos e prostitutas, interditando-xs o acesso ao “Reino de Deus” (NATIVIDADE, 

2009). Dessa forma muitas pessoas associam a homossexualidade à sodomia, e 

consequentemente a algo pecaminoso. No caso do aluno que pensava em suicídio, ao 

fazer essa relação, a questão está em querer se libertar do pecado, deixar de pecar.  

Ao contrariar esse discurso religioso, as palavras de Maria confortam e 

fortalecem a confiança do aluno com a escola e com a gestão. Além disso, Maria 

ressalta que ele é um bom aluno, bom filho, que inclusive é envolvido com teatro 

(como se o teatro fosse um lugar que fabrica gays). Vemos aí a associação de gays 

com uma suposta “vocação” para as artes, o que se caracteriza como uma produção 

da homossexualidade.  

Outro elemento importante está no trecho que ela diz: “Tem professores 

homossexuais aqui que se você perguntar lá fora eles não vão relacionar essa pessoa à 

homossexualidade dele, vão relacionar que é um excelente professor, que é exemplo pra 

qualquer pessoa. Que todos os alunos que passaram por ele só tem elogios. E, ninguém liga ele 

à homossexualidade dele, liga ele a pessoa que ele é, e, a profissão que ele construiu. Então é 

isso que você tem que pensar, nisso, em ser alguém, não é você baixar a cabeça e ficar 

chorando, se flagelar, sofrer por uma coisa que você vai ter que conviver a vida toda. A 

gestora tenta passar apoio quando fala ao aluno que ele precisa pensar ser alguém, 

trazendo a tona o conflito do ser homossexual no mundo profissional, mencionando 
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professores da escola, homossexuais, que são respeitados e elogiados, dando a 

entender que o homossexual precisa desenvolver bem o lado profissional de forma 

que as pessoas apaguem o lado pessoal, a condição sexual para poder respeitá-los. 

Isso não quer dizer que x docente precise se colocar o tempo todo como gay ou 

lésbica, mas também não deve ser imperativo o apagamento ou a invisibilização das 

suas identidades de gênero ou sexualidade. Em pesquisas realizadas com professorxs 

gays e lésbicas, a sensação que esses profissionais têm é de humilhação por terem 

que estar constantemente provando a sua capacidade profissional; reclamam da 

vigilância constante que xs obrigam a ser melhor o tempo todo, como se sua condição 

de gay ou lésbica lhe tirasse a competência (SOUZA et al., 2016).  

Além disso, Maria realiza uma ação que gerou aceitação e reconhecimento da 

homossexualidade do aluno pelxs professorxs. Ela conta “eu falei com alguns 

professores, que eu sei, de confiança, os professores chegaram até ele e abraçaram e ‘eu lhe 

aceito’, e ele, ‘professora a senhora falou?’ aí eu, falei porque eu achei que deveria falar, eu tô 

errada? Ele, ‘não, não é porque eu tô me sentindo mais confiante’”. Esta ação deixou o 

aluno muito mais confiante para lidar com a negação e a preconceito que o ronda.  A 

demonstração de afeto também é importante nestas situações. O abraço descrito por 

Maria pode amenizar a carência de afeto do aluno, que muitas vezes não possui em 

sua família por conta da negação da identidade de gênero e orientação sexual. Além 

disso, os diálogos são constantes, pois sempre que o aluno tinha recaídas, inclusive 

por conflitos com a família, Maria se dispunha a conversar e deixá-lo mais tranquilo.  

Em outro momento, Adélia fala de uma garota de 14 anos, aluna da escola, 

que estava sofrendo violência física (e provavelmente psicológica) de sua mãe 

porque ela estava apaixonada por uma jovem de 26 anos. Trata-se de um caso de 

lesbofobia. 

 

3º CASO - Teve outra menina também que a mãe bateu. A mãe deixou 
marcada a menina. Chamamos a mãe pra conversar e eu avisei a ela que se 
ela batesse de novo na filha que eu ia denunciar. Aí ela disse, então 
você leve pra sua casa porque sapatona eu não quero na minha casa. 
Aí eu disse “não a filha é sua quem vai cuidar é você”. A menina 
tinha 14 anos. Porque a menina estava apaixonada por uma moça de 
26. Aí eu disse, você ao invés de fazer isso chame sua filha pra você, 
mostre que você ama sua filha, que você entende, de repente isso é até 
confusão da idade, mostrar pra sua filha que você tá junto dela, tá 
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presente, quanto mais você bate, e você escorraça mais ela vai 
encontrar conforto na pessoa que você não quer, e você vai acabar 
perdendo sua filha. Ela disse, [a mãe] eu prefiro perder porque eu não 
quero uma filha sapatona de jeito nenhum, eu não quero, eu abomino. 
[a diretora] Bom, isso é um problema seu, que você tem que cuidar 
tem, se você bater de novo eu lhe denuncio e ela me conta e eu falo. [a 
mãe] E quer dizer que ela vem lhe contar? Vem, [diretora] e eu dessa 
vez, se ela vir machucada de novo pra escola eu vou lhe encaminhar 
pro conselho tutelar (Adélia – diretora – grifos nossos). 

 

Em situações de lesbofobia, a lésbica é vítima de uma dupla violência, por ser 

mulher e homossexual, ou seja, ela acumula duas discriminações: de gênero e 

afetivo/sexual. Se a lésbica está feminilizada torna-se invisível; mas, se a lésbica 

rejeita os papéis sociais do feminino, que é visto como intrínseco, naturalizado, 

divino (casamento e maternidade), é considerada perigosa para si e para a sociedade, 

pois, está prejudicando o equilíbrio demográfico (BORRILLO, 2016).  

No caso descrito, a diretora da escola está lidando com uma questão de 

lesbofobia que vem da família, mas, que adentra a escola. A aluna traz em seu corpo, 

marcas dessa violência, física e psicológica. Adélia ao perceber marcas roxas na 

garota não ficou calada e logo chamou a mãe dela para uma conversa. O grande 

conflito está na negação e abominação (presente no discurso religioso) da orientação 

efetivo/sexual da filha, que estava apaixonada por uma jovem de 26 anos. A questão 

é pensarmos que Adélia como gestora teve a iniciativa de procurar e orientar a 

família da garota, por meio diálogo. Adélia diz “chame sua filha pra você, mostre que 

você ama sua filha, que você entende, de repente isso é até confusão da idade, mostrar pra sua 

filha que você tá junto dela, tá presente, quanto mais você bate, e você escorraça mais ela vai 

encontrar conforto na pessoa que você não quer, e você vai acabar perdendo sua filha”. Depois 

de perceber uma resposta negativa, Adélia teve coragem de enfrentar a mãe da aluna 

ameaçando denunciá-la para o conselho tutelar caso a garota aparecesse machucada 

novamente.  A negação é tão grande que a mãe diz que prefere perder a filha do que 

ter uma “filha sapatona”, termo que coloca a garota em um lugar de abjeção. Nesse 

trecho Adélia aconselha a mãe tentar uma aproximação com a filha, trazendo o amor, 

o entendimento e a presença como elementos importantes para essa aproximação, e, 

para suavizar a situação, conforta a mãe dizendo que “de repente isso é até confusão da 

idade”, produzindo a ideia de que a lesbianidade pode ser um evento passageiro, 
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lembrando muito a fala de Maria do subtópico 2.1, que associa a lesbianidade a 

carência e/ou falta de maturidade. Esse pensamento da construção da lesbianidade 

parece complexo para as gestoras, e Maria volta a reiterar sua associação à 

experimentação no trecho a seguir, quando fala desse mesmo caso.  

 
Teve uma mãe aqui mesmo, que deu uma surra na menina que a 
menina chegou aqui toda roxa, porque ela tava namorando com 
outra menina. Aí o pai veio, aí eu disse. Olhe, é o jeito dela e vocês não vão 
mudar isso. Vocês têm de aceitar, dá tempo ao tempo, porque às vezes 
até isso é experimentação. Isso eu falei ao pai, o pai falou a mãe. A mãe 
veio aqui dizendo que a gente aceitava tudo, que aqui [na escola] 
acontecia de tudo. Eu disse, a senhora vem muitas vezes aqui [na 
escola], a senhora já viu algo de estranho na escola? “Não, mas, o 
povo fala!” Eu disse, a senhora acredita no que o povo fala ou no que 
a senhora vê? A senhora tem uma filha maravilhosa, só que ela teve 
uma escolha que não foi ela que quis escolher, ela nasceu com isso, e 
se senhora privar isso dela, a senhora pode perdê-la, que ela vai se 
matar. Ela bateu, bateu nessa menina, essa menina chegou toda roxa. 
A gente conversou com ela, a menina linda [deu ênfase], e ela “então 
fique pra você!” com a Adélia, e aí a Adélia disse “Não a filha é sua, 
a responsabilidade é sua! Agora o que é que essa menina tá lhe 
fazendo, que ela tá lhe fazendo mal? Ela não tá usando drogas, não 
está se prostituindo, ela não é uma menina ruim, ela é uma menina 
muito boa. Na escola ela só tem elogios, que incômodo é esse? Você 
não vai mudar ela, batendo nela. Não vai, só vai deixar ela mais 
revoltada!” Aí esse ano ela já tá bem melhor, já veio aqui falar 
comigo e tudo, então é uma questão de conversa. Porque é difícil mudar 
a cabeça das pessoas. Por na verdade, ninguém muda a cabeça de ninguém. 
A gente abre a cabeça, e dá tempo ao tempo pra mais tarde a pessoa enxergar, 
mas quando a pessoa vem com a cabeça formada você pode falar o que for. 
Então você vai conversando... (Maria – vice-diretora – grifos nossos). 

 
Nessa fala, Maria conta sobre uma conversa com a mãe da aluna, 

demonstrando um pensamento essencialista da lesbianidade quando diz “é o jeito dela 

e vocês não vão mudar isso” e “só que ela teve uma escolha que não foi ela que quis escolher, 

ela nasceu com isso”, o que nos faz perceber uma dupla explicação da lesbianidade, ora 

experimentação, ora porque se nasce, talvez essa seja uma questão não resolvida para 

Adélia e Maria. Além disso, tanto Maria quanto Adélia demonstram que enquanto 

gestoras tentam proteger a identidade de gênero e afetivo/sexual dxs alunxs, sempre 

elogiando-xs e tentando criar uma harmonia dxs alunxs com elxs mesmxs e dxs 

alunxs com suas famílias. Maria também busca nos convencer de que a partir do 

diálogo da gestão com a família, a problemática pode melhorar, “aí esse ano ela já tá 
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bem melhor, já veio aqui falar comigo e tudo, então é uma questão de conversa”, sinalizando 

que essas relações de diálogo da escola com alunxs e familiares são processuais, que 

conversando, aos poucos os conflitos podem ser resolvidos. 

A família vê a escola como um lugar permissivo, de muita abertura quando 

diz “a mãe veio aqui dizendo que a gente aceitava tudo, que aqui [na escola] acontecia de 

tudo”, o que pode estar relacionado com a forma que a gestão escolar trabalha, não 

aceitando a discriminação e entendendo que a pessoa pode viver sua 

homossexualidade, desde que mantenha-se discretx e se empenhe em coisas 

consideradas desejáveis como ser uma/um boa/bom aluna/aluno. O trecho abaixo 

também traz um pouco dessa visão. 

 
Só que tem aqueles pais que realmente não aceitam. Tem coisas 
assim que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz 
porque eles ficam achando que a gente tá... na verdade a gente tá 
orientando, eles tão achando que a gente tá incentivando, entendeu? 
Quando a gente fala de determinados temas a gente tem que ter 
muito cuidado com isso, porque eles acham que a gente tá 
incentivando o menino a ser gay, a ser sapatona, namorar com 
menino. Me chegou mesmo aqui o rapaz, o pai dessa moça, essa menina de 
14 anos. “É eu soube que aqui na escola é muito natural!” Eu disse, eu 
não entendi o que o senhor quer dizer, não, não é muito natural, o que 
o senhor quer dizer com natural? “Ah, é porque aqui os meninos 
namoram, transam, fazem tudo aqui na escola!” Eu disse, não moço, 
né assim não, não é isso não, aqui a gente respeita, é diferente, a 
gente respeita a condição de cada um, é diferente do que dizer que tá 
apoiando, que tá namorando. Aqui não namora, nem menino com 
menino, nem... nada! Porque na escola não pode! Se a gente permitir o 
namoro aí não tem controle né. A gente não permite o namoro aqui 
na escola (Adélia – diretora – grifo nosso). 

 
Aqui aparece novamente o medo da gestão com relação ao que se diz sobre 

sexualidade na escola. Adélia ao falar que “quando a gente fala de determinados temas a 

gente tem que ter muito cuidado”, é mais uma demonstração de falta de autonomia e 

autorização da escola para conversar sobre os temas gênero e sexualidade com xs 

alunxs. Então a escola acaba tendo de controlar o que se diz e dos corpos que estão 

ali interagindo. Quando interrogada pelo pai da aluna, Adélia frisa que a escola 

respeita a condição de cada um, ou seja, as expressões de gênero e sexualidade dxs 

alunxs, mas, que tem o controle dos corpos, não deixando que namorem nesse 

espaço. Nesse sentido percebemos que a gestão por um lado tenta conviver em 
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harmonia com as diferenças de gênero e de orientação afetiva/sexual dxs alunxs, e 

por outro, atua no controle dos corpos porque também entende que uma ordem é 

necessária para que as situações não saiam do controle.  

Vale ressaltar que os 03 casos contados pelas gestoras dizem dae diversidade 

afetivo/sexual e homofobia, demonstrando reconhecimento e preocupação das 

gestoras com relação ao público LGBTTI na escola. Diferente do resultado da 

pesquisa de Junqueira (2010) na qual xs gestorxs participantes da pesquisa negam a 

existência de gays e lésbicas na escola, consequentemente negam a existência da 

homofobia, e/ou não reconhecem a questão como um problema público. Além disso, 

usam de artifícios para boicotar o enfrentamento à homofobia na escola, dentre 

outras visões heteronormativas e heterossexistas. Neste sentido podemos afirmar que 

a equipe gestora desta pesquisa está um passo a frente quando o assunto é 

diversidade sexual na escola.  

O 4º caso vai na contramão dos casos anteriores, pois, vem mostrar que nem 

sempre a família atua no controle, vigilância e punição das identidades de gênero e 

afetivo/sexual ditas fora da norma, o problema nesse caso é outro. 

 

4º CASO - Já outro, esse daí com a família não, que a mãe aceita ele 
muito bem. Agora ele olha e diz “ah que eu sou feio”, e, é ótimo pra 
teatro, escreve muito bem, aí eu digo, aí [nome do aluno] você já tá é 
querendo chamar atenção, porque você não é nada disso. Aí as 
professoras chegaram e disseram: “Ah Maria, ele vai tentar se suicidar” 
eu, esse? Nunca na galáxia! Ele não vai mesmo! Só tá querendo 
chamar atenção! Então a gente sabe discernir o que é, um que é 
preocupante, outro que não é preocupante. Pela forma de agir, pela 
forma de se relacionar com as outras pessoas, né, porque a gente tem que tá 
dizendo [nome do aluno]. Ele fica o tempo todo dizendo eu sou feio, que 
ninguém gosta de mim, e só anda com as meninas abraçado, 
beijando, as meninas atrás dele, né, e ele vem um dia de mega hair, 
aqueles bichinhos, outro dia pintado, outro dia... eu digo, Ave Maria 
é assim que tu não se aceita? Mas, é só essa questão de querer chamar 
atenção. Mas, esse aí é bem resolvido (Maria – vice-diretora – grifo 
nosso). 

 

Nesse trecho Maria fala de um aluno que não tem problemas com a família 

com relação a sua identidade de gênero e afetivo/sexual, “esse aí é bem resolvido”, no 

entanto, o adolescente tem problemas com ele mesmo, com sua aparência “ele olha e 

diz ‘ah que eu sou feio’” e por uma carência de afeto “que ninguém gosta de mim”, o que 
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pode ser no sentido do prazer, do desejo, do namoro. Na entrevista com Adélia, ao 

falar desse mesmo aluno, ela nos dá mais algumas características dele como ter 

autoestima baixa, e dá a entender que é porque além de ser gay, ele é preto e pobre.  

Aqui, Maria vem nos dizer que o aluno só quer chamar atenção, e que elas 

(equipe gestora) sabem discernir o que é um caso preocupante do que não é, mesmo 

as professoras alertando que ele poderia se suicidar. Nos diálogos entre Maria e o 

aluno, ela diz “você já tá é querendo chamar atenção, porque você não é nada disso” e “Ave 

Maria é assim que tu não se aceita?”, o que pode direcionar a análise para dois 

caminhos: um é que Maria pode conhecer bem o aluno e sabe que ele não seria capaz 

de cometer suicídio ou qualquer outro movimento que prejudicasse ele mesmo, e ela 

sente liberdade no diálogo com ele de brincar, de dizer que ele só está chamando 

atenção; e/ou que o aluno pode ser um gay efeminado, e como dizem as vozes 

estigmatizantes “afetado”, e/ou “espalhafatoso” e isso a incomoda ao ponto de achar 

que seus sentimentos e sua forma de existir no mundo sendo gay, negro e pobre não 

causam problemas e sofrimentos que o levem a ter autoestima baixa. Sendo verdade 

a segunda análise, o que então incomoda Maria é a questão da demonstração de um 

gênero que destoa com a determinação heterossexual, uma vez que ele anda com 

meninas, demonstrando afetividade em um grupo de amigas e usa “mega hair, aqueles 

bichinhos, outro dia pintado”. Nesse caso o que causa desconforto não é a orientação 

afetivo/sexual, mas, sair da norma cisgênero, o que se assemelha com o não conceber 

a transgeneridade de Adélia, visto no capítulo anterior.  

No geral, analisando os 4 casos descritos, podemos inferir que as gestoras 

lidam com as problemáticas relacionadas às homossexualidades e lesbianidades, 

estabelecendo diálogo com alunxs e familiares, este é o potencial da equipe gestora. 

Fazendo um entrelaçamento das falas, percebemos que possuem posturas e pontos 

de vista similares, e, que agem para que xs alunxs possam viver em paz com a 

orientação afetivo/sexual. O único incômodo das gestoras está na questão do gênero, 

sair das normas de gênero ainda é uma situação difícil de compreender e aceitar. No 

mais, a base de toda problemática está no discurso religioso que forma o pensamento 

dos familiares dxs alunxs citados nos 3 primeiros casos. A questão é pensar: como a 

escola pode lidar com a influência do conservadorismo religioso em seu cotidiano? E, 
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como desconstruir o pensamento homofóbico que aprisiona os gêneros e as 

orientações afetivo/sexuais?  

Compreendi por esses casos que muitos conflitos, violências e discriminações 

fazem parte do cotidiano escolar e que a gestão escolar em estudo trabalha na 

tentativa de harmonizar os problemas, mas, que sozinha não tem tanta força para 

desconstruir tais discursos e posturas. Vale ressaltar, que esse resultado não pode ser 

generalizado, uma vez que se trata de uma única equipe gestora. Só podemos afirmar 

que pelo dito nas entrevistas, na prática cotidiana, na resolução dos conflitos, a 

equipe não reforça a heterossexualidade compulsória e que se preocupa em evitar 

agressões, suicídios de alunxs gays e lésbicas, apesar de possuir no campo da 

subjetividade alguns discursos cisheteronormativos. 

 

 

3.2 - “Ensiná-los que pra eles serem aceitos, eles não precisam se mostrar dessa 
forma agredindo todo mundo, porque a maioria agride”: o currículo como forma de 
controle e silenciamento das diferenças e reiteração da heteronormatividade. 
 

Nesta parte do capítulo 3 traremos a ação da equipe gestora frente as questões 

de diversidade de gênero e sexual no currículo escolar e, antes disso, faremos uma 

breve discussão sobre as compreensões sobre currículo. 

Apesar de as discussões sobre currículo já terem se modificado bastante nos 

últimos 15 anos (inclusive uma melhora na elaboração dos livros didáticos), algumas 

reflexões e práticas sobre currículo e didática no Brasil ainda se configuram nas 

tendências da primeira revolução científica do século XVII, fruto da colonização 

epistemológica europeia e das fortes influências do modelo educacional norte-

americano. Fazendo uma análise crítica, José de Souza Silva (2010, p. 5) diz que 

especificamente “em países como o Brasil e regiões como o Semi-Árido Brasileiro 

(SAB), com experiência colonial, a colonização cultural transcendeu à colonização 

territorial, alienou mentes, desvalorizou saberes e domesticou corações”  22. No caso 

do SAB, a influência, além de europeia e norte-americana, é, também, sulina, pois, a 

                                            
22 A perspectiva pós-estruturalista faz um alerta as teorizações críticas com relação à utilização dos 
termos alienação, domesticação, libertação e emancipação, uma vez que não existe uma essência 
humana livre e pura para se resgatar, pois, o sujeito é produzido todo o tempo. 
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maioria dos materiais didáticos e formativos é elaborado pelo Sul e Sudeste do Brasil. 

E hoje, o governo brasileiro aprovou uma base curricular comum nacional, o que 

pode dificultar as especificidades e singularidades dos contextos e priorizar as 

universalizações.  

Em uma perspectiva pós-estruturalista, o currículo está em várias instâncias e 

presente em diversas instituições. Ele é analisado de maneira social, histórico e 

cultural, está imbricado nas questões de saber, poder e identidade, assim, currículo 

pode ser pensado: 

 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. 
O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, 
nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O 
currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 
identidade (SILVA, 2016, p. 150). 

 
Tomas Tadeu da Silva (2016) nos traz uma definição abrangente de currículo, 

transcendendo a noção simplista escolar das grades disciplinares, do conteúdo 

programado e do curriculum vitae (que comumente são construídos e solicitados 

como percurso profissional), para nos dizer que currículo está em todas as partes. Os 

Estudos Culturais defendem que o currículo é um artefato cultural, pois a 

‘instituição’ do currículo é uma invenção social e o ‘conteúdo’ do currículo é uma 

construção social. Por isso, o currículo não pode ser compreendido sem uma análise 

das relações de poder que perpassam sua definição, e, atingem a inclusão ou 

exclusão de determinados conhecimentos no currículo escolar. Nessa perspectiva, a 

linguagem e o discurso são elementos importantes no processo de análise dessas 

relações (SILVA, 2016). 

Pensando o espaço escolar, veremos que o currículo constrói a escola, e está 

relacionado à produção e construção de identidades e subjetividades. Quando 

falamos de currículo escolar também estamos nos referindo a muitas questões como: 

  

à organização dos horários da escola - aula, recreio, etc - falamos nos 
eventos e projetos desenvolvidos - na organização do processo de 
formação - séries, ciclos, módulos, semestres, disciplinas etc. Mas 
falamos também da concepção que fundamenta e baliza esta 
organização, dos fundamentos e princípios que estão imbricadamente 
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ligados a uma certa teoria pedagógica que orienta e dá sentido a todo 
e qualquer processo educativo (MENEZES; ARAÚJO, 2007, p. 9-10). 

 
Ana Célia Silva Menezes e Lucineide Martins Araújo (2007) alertam que em 

qualquer conceituação de currículo haverá algum tipo de intencionalidade, um 

determinado posicionamento, pois, não existe neutralidade. Nesse sentido, o 

currículo também é um constructo sexualizado, nele estão inscritos discursos sobre o 

que se permite incluir, o que se deseja ensinar sobre gênero e sexualidade, e também 

os silenciamentos. Nesse sentido, o currículo é, “entre outras coisas, um artefato de 

gênero: um artefato que, ao mesmo tempo, corporifica e produz relações de gênero” 

(SILVA, 2016, p. 97). Atrevemos dizer que com relação às questões de gênero e 

sexualidade no currículo, passamos desde muito tempo por um processo de 

colonização curricular heteronormativa. Isso porque fomos e ainda somos 

influenciados por nações de padrão branco, cristão e heterossexual e, 

consequentemente, por saberes e discursos da biologia, medicina, religião, 

psiquiatria, entre outros, que instituíram “verdades” sobre os corpos, os gêneros e as 

sexualidades e que constroem currículos que excluem e discriminam as diferenças. 

Numa perspectiva pós-estruturalista, a ideia é desconstruir os binarismos de que é 

feito o conhecimento do currículo: masculino e feminino; heterossexual e 

homossexual; branco e negro; científico e não científico; é colocar em dúvida a 

concepção de sujeito autônomo, racional, centrado e unitário (SILVA, 2016). 

Vale salientar a importância de enxergarmos o currículo de forma abrangente, 

uma vez que para Silva (2016) as outras instâncias culturais também possuem um 

currículo, ensinam alguma coisa, são pedagógicas e interferem na formação da 

identidade e da subjetividade. Ele diz: 

 

[...] é dessa perspectiva que os processos escolares se tornam 
comparáveis aos processos de sistemas extraescolares, como os 
programas de televisão ou as exposições de museus, por exemplo, 
para citar duas instâncias praticamente ‘opostas’. [...] Elas apelam 
para a emoção e a fantasia, para o sonho e a imaginação: elas 
mobilizam uma economia efetiva que é tanto mais eficaz quanto mais 
é inconsciente. É precisamente a força desse investimento das 
pedagogias culturais no afeto e na emoção que tornam seu ‘currículo’ 
um objeto tão fascinante de análise para a teoria crítica do currículo. 
A forma envolvente pela qual a pedagogia cultural está presente na 
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vida de crianças e jovens não pode ser simplesmente ignorada por 
qualquer teoria contemporânea do currículo (SILVA, 2016, p. 139-
140). 

 
Dessa forma, a mídia (propagandas, telenovelas, programas de entretenimento 

e outros), a indústria cultural, as igrejas, a indústria de alimentos (Mc Donald), de 

brinquedos (a Barbie) entre outras, são também currículos potentes para a formação 

das pessoas e merecem atenção. 

Em se tratando de currículo escolar, Furlani (2010) traz como exemplo, o que é 

dito pelo currículo da escola, em alguns livros didáticos sobre “o aparelho ou sistema 

reprodutor” (porque reproduzir seria o único fundamento e objetivo dos órgãos); 

que meninos têm pênis e meninas têm vagina (porque vagina e não vulva? E, porque 

o órgão define o gênero ainda hoje?). Os livros didáticos geralmente reproduzem a 

família formada por um casal heterossexual com duas crianças, tipo família 

margarina23. Essas formações curriculares omitem outras configurações familiares 

como: família formada por uma mãe (solteira, separada ou viúva) onde muitas vezes 

xs filhxs são criadxs e educadxs pelxs avós/avôs ou tixs; casais sem filhxs; ou ainda, 

casais de gays e lésbicas que adotam crianças, entre outras formações (FURLANI, 

2010). Esses são só alguns exemplos de como a escola direciona seu currículo, 

construindo também uma direção para a formação sexual e de gênero dxs 

educandxs. E hoje, quando o livro didático propõe trabalhar com as diferenças, é 

barrado pelo movimento “Escola sem partido”.  

No intuito de discutirmos como as gestoras pensam e desenvolvem o currículo 

da escola com relação às questões de gênero e sexualidade, separamos trechos das 

entrevistas que evidenciam alguns elementos curriculares. Sobre os projetos que a 

escola realiza a Coordenadora Pedagógica traz algumas informações: 

 

Por exemplo, o ano passado nós tivemos aqui casos de homofobia, de 
alunos que tinham problemas com outros que eram homossexuais, aí nós 
fizemos um trabalho voltado justamente para essa temática né, a 
questão do gênero né, respeitar os gêneros. E esse projeto foi 
desenvolvido ao longo do ano passado. Então a gente procura contribuir 

                                            
23

As empresas que produzem margarina exibem na TV, desde a década de 1990, propagandas em sua 
maioria que simulam uma família composta por um pai, uma mãe e uma ou duas crianças. Uma 
família alegre, de mesa farta. Ou seja, reproduzem durante mais de duas décadas a formação familiar 
heteronormativa.    
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para que esse aluno tenha uma outra visão, para que esse aluno 
melhore, exatamente para que ele construa sua identidade. [...] Eles até 
participaram bastante, os alunos, a família também, não houve assim, 
nenhum dissabor em relação às atividades programadas, inclusive até 
alunos homossexuais começaram a se destacar na arte, na dança, na 
cultura, e fizeram apresentações marcantes na escola, então é um 
processo de interação, de adaptação a essas novas identidades 
(Dejanira Rosa – coordenadora pedagógica - grifo nosso). 

 
Em virtude dos casos de homofobia na escola, Dejanira comenta que foi 

desenvolvido um projeto durante todo um ano sobre a questão de gênero, no intuito 

de melhorar a interação entre xs alunxs de identidade de gênero e sexual dissidentes, 

o que de certa maneira foi um projeto voltado ao combate a homofobia. Porém, a 

gestão fala muito vagamente desse projeto, Dejanira foi quem mais falou, isso nos faz 

indagar que existe pouco conhecimento com relação à execução desta ação. Mas, não 

podemos deixar de destacar que esse é um projeto curricular bastante interessante, 

pois, foge dos padrões de projetos desenvolvidos em “atividades pontuais e 

descontínuas”, como, chamar uma/um agente de saúde para palestrar, ou alguém 

que tenha sido dada a autorização e autoridade para falar do tema (FURLANI, 2010), 

o que é muito comum nas escolas, visto que professorxs muitas vezes não são 

formados, preparadxs e/ou autorizados para falar sobre as temáticas.  

Para Dejanira currículo tem uma intencionalidade educacional e atua na 

construção das identidades e subjetividades. Ela mesmo diz “então a gente procura 

contribuir para que esse aluno tenha uma outra visão, para que esse aluno melhore, 

exatamente para que ele construa sua identidade”, e, pelo visto muita construção e 

transformação de identidade e subjetividade aconteceu, uma vez que, segundo ela, 

alunxs homossexuais se destacaram na dança, na arte, e marcaram a escola com 

apresentações culturais.  

Outra questão importante de salientar é a participação da família no projeto 

sem haver “dissabor”, o que é positivo, uma vez que existe muito conflito da família 

com a escola em projetos que discutem gênero e diversidade sexual. Como não temos 

um quantitativo da participação da família neste projeto, não podemos inferir que as 

famílias no geral apoiam tais discussões, principalmente porque existem conflitos de 

ordem familiar na escola com relação a essas questões, como vimos no subtópico 

anterior. 
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A gestora também traz os termos “interação” e “adaptação a essas novas 

identidades” para definir o processo percorrido desse projeto na escola, nos dando 

pistas de que as identidades de gênero e sexual dissidentes são tidas como novas 

(como se antes não existissem e agora existem), e, com necessidade de adaptação 

(que pode ser sinônimo, nesse caso, de necessidade de aceitação, e/ou respeito, e/ou 

tolerância) do público heterossexual. Silva (2016) afirma que esse discurso de tolerar, 

respeitar e aceitar o Outro faz parte de um currículo multiculturalista liberal 

referenciando a uma humanidade comum que deve viver em harmonia, mas, que 

não problematiza as relações de poder da produção da diferença. Quem tolera o 

Outro é alguém que se define superior e diferente, então a diferença é relativa e pode 

ser negativa dependendo do julgamento que se faz do Outro, chamado de diferente. 

Pensando de outra forma, na perspectiva pós-estruturalista a produção da diferença 

é um processo linguístico. A diferença é uma produção discursiva, relacional e se dá 

por meio das relações de poder. Portanto, o currículo ao invés de tolerar e respeitar 

as diferenças poderia problematizar e questionar os processos de assimetria e 

desigualdade da produção das diferenças (SILVA, 2016). 

Partindo da fala de Dejanira sobre os alunos que se destacam na dança, nas 

artes, nas apresentações culturais, adentramos em outro trecho da entrevista onde 

esse trabalho da escola com as artes parece que se destaca quando o assunto é gênero 

e sexualidade. Adélia nos conta que: 

 

Tem o [nome do aluno] também, o [nome do aluno] também, ele é pobre, ele 
é preto, e ele fica com aquela coisa assim, a autoestima lá embaixo, 
ele começou a fazer teatro, começou a participar das oficinas aqui da 
escola, começou a participar de recitais, aí a professora de artes viu que 
ele tinha um lado bom pra escrever, começou a explorar esse lado 
dele, então ele começou a desabafar nesses poemas entendeu? 
Desabafa e ele fala e a gente aplaude, e aí a autoestima dele começou 
a... Tá vendo como a escola é importante, como é bom, é um trabalho 
muito bom, é muita coisa, eu vou escrever um livro (risos). É encantador esse 
trabalho, não existe monotonia no trabalho em educação, todo dia você vive 
um dia diferente, todo dia tem uma coisa (Adélia – diretora – grifo nosso). 

 
Aqui Adélia conta de um aluno que tinha a autoestima baixa (o mesmo que 

Maria fala no 4º caso do subtópico anterior) e cita características que podem ser 

atribuídas a esse comportamento do aluno: ser pobre e ser preto. Essa afirmativa de 



 117 

Adélia “ele é pobre, ele é preto, e ele fica com aquela coisa assim, a autoestima lá embaixo” é 

muito importante para pensarmos que as discriminações atravessam a zona da 

sexualidade e se entrelaçam com etnicidade e classe. Se para um jovem ser gay é 

condição para sofrer homofobia, a situação se torna muito mais complexa quando 

esses outros marcadores sociais (preto e pobre) também os intensificam. Trago a 

pesquisa de Rita de Cássia Santos Côrtes (2017) quando discute a temática “’Ah, 

preto, viado e pobre, além de preto é viado e pobre‘: Interseccionalidades à vista”, 

evidenciando que essas inscrições posicionam o sujeito na zona fronteiriça da 

referência social, uma vez que negros, pobres e homossexuais são inferiorizados, ou 

seja, que no jogo de poder das hierarquizações sociais encontram-se a margem na 

sociedade. Então o aluno que Maria e Adélia falam que não tem problemas com a 

família, sendo bom no teatro e escrevendo bem, pode estar sofrendo discriminações e 

rejeições afetivas e sexuais dxs outrxs, ou de si mesmo, por ser negro e pobre, pois se 

Adélia enfatiza esses marcadores é porque ela já percebeu que isso o incomoda, e o 

deixa com a autoestima baixa.  

Mas, no que diz respeito ao tema desse subtópico, o currículo, percebemos que 

a escola foi muito importante para ajudar o aluno a melhorar sua autoestima; que no 

projeto pedagógico (com teatro, oficinais, recitais), e com o olhar atento da professora 

de artes foi possível reanimar o aluno e ajuda-lo nesse processo de afirmação e 

superação da discriminação e na aceitação de si, o que pode ser percebido na fala 

“então ele começou a desabafar nesses poemas entendeu? Desabafa e ele fala e a gente aplaude, 

e aí a autoestima dele começou a...”. Aqui percebemos o currículo funcionando de forma 

positiva para fortalescer a identidade do aluno e sua autoestima, e, esse não é o único 

caso que o teatro e as artes entram nas falam das participantes da pesquisa.  Além 

disso, quando Adélia diz “tá vendo como a escola é importante, como é bom, é um trabalho 

muito bom, é muita coisa, eu vou escrever um livro (risos). É encantador esse trabalho, não 

existe monotonia no trabalho em educação, todo dia você vive um dia diferente, todo dia tem 

uma coisa”, demonstra que ela reconhece esse potencial da escola e coloca o trabalhar 

com educação em uma posição de encantamento que não dá espaço para a 

monotonia, o que é muito positivo para a gestão.  
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Uma pergunta soa: será que nas escolas, alunxs homossexuais buscam nas 

artes uma forma de aceitação e/ou liberdade de expressar sua identidade de gênero e 

efeitvo/sexual? Ou será que há um investimento no discurso de que os gays têm 

uma “vocação” para as artes? É importante colocarmos essas questões sob suspeita, 

uma vez que em caso afirmativo se caracterizam como uma produção da 

homossexualidade.   

No trecho a seguir Maria diz também de um determinado currículo produzido 

na escola, uma forma de lidar com as questões de gênero e sexualidade. Ela conta 

sobre a sua opinião com relação à inclusão das temáticas no currículo escolar. 

  

Em relação ao currículo, que deve ser trabalhado deve-se. Deve, como 
a gente já fez muitos projetos aqui, a gente já chamou, a gente 
colocou uma pessoa, um presidente pra falar, deve, deve! [deu ênfase] 
trabalhar projetos com relação a isso porque é uma questão de 
respeito, até pra trabalhar isso deles também, porque eles não 
precisam fazer isso pra ser aceito, acho que a gente deve trabalhar é 
isso, ensiná-los que pra eles serem aceitos eles não precisam se 
mostrar dessa forma agredindo todo mundo, porque a maioria agride, 
aí em vez do pai e da mãe aceitar faz é dizer não, começa a rejeitar 
aquela coisa. Que eu acho que deve, deve. Eu acho muito importante, 
essencial. Acho muito, muito importante essa questão, esse estudo. 
Porque nossos adolescentes estão depressivos hoje acho que é até a 
relação aceitação, você querer se aceitar (Maria – vice-diretora - grifo 
nosso). 

 
Maria conta da importância em incluir e discutir as temáticas “gênero e 

sexualidade” na escola, no currículo; conta de projetos realizados pela escola. 

Percebemos que um deles ocorreu no molde de palestras “a gente colocou uma pessoa, 

um presidente pra falar” e, nesse caso, não foram xs professorxs que discutiram as 

temáticas. A gestora ressalta várias vezes a importância de discutir as temáticas, e, 

que elas devem ser vistas a partir do currículo organizado pela escola.  

Uma coisa interessante que ela comenta é a necessidade da aceitação por parte 

de homossexuais. O que significa ser aceito? Por que se persegue essa aceitação? Essa 

necessidade de aceitação geralmente é sentida por muitxs LGBTTI, pois, uma das 

coisas que se tem receio ao anunciar uma sexualidade dita desviante é a negação, a 

rejeição da família e do meio social. Desta maneira, a gestora defende que a aceitação 

requer uma determinada forma de encarar e lidar com as homossexualidades, nos 
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moldes das relações heterossexuais, devendo-se passar despercebidxs, em que as 

pessoas não sejam reconhecidas como casais gays ou lésbicas e, caso sejam, que 

busquem se aproximar do padrão de comportamento de casais heterossexuais, o que 

se caracteriza como um discurso heteronormativo. 

Inclusive, conforme Maria, essa deve ser uma das questões a serem ensinadas 

ao debater estas temáticas. Ela diz que as temáticas devem ser discutidas justamente 

para ensiná-lxs (xs alunxs) a não agredir, pois, desta forma não conseguiriam ser 

aceitos. O que Maria está colocando como justificativa é que dependendo da forma 

como xs alunxs se comportem, estariam piorando a situação delxs de aceitação, e, 

consequentemente, um agravamento na relação com a família. Mas, para 

entendermos o discurso da expressão das homossexualidades como uma agressão, 

reiterado por Maria, precisamos analisar outra fala dela que surgiu de uma pergunta 

sobre o Plano Estadual de Educação da Bahia. Depois de opinar sobre a não inclusão 

dos termos gênero e diversidade sexual no Plano, a participante conta uma 

experiência que passou em um bloco de carnaval em Salvador-BA para exemplificar 

que assim como o currículo, os comportamentos não precisam ser de “goela abaixo”. 

Achamos a fala muito interessante, pois, traz um discurso heteronormativo de 

orientação afetivo/sexual, o que, precisamos descontruir.  

 

Os LGBT, os homossexuais, eles querem fazer isso de goela abaixo 
que acaba realmente lhe agredindo. Você vai em Salvador, nesses blocos 
de Salvador, quando passa o bloco da Daniela Mercury, eles fazem questão de 
lhe, de lhe dizer, eu sou,  você tem de me engolir, porque às vezes, eu subo e 
digo, gente a falta de respeito não é com homem e mulher, a falta de respeito é 
você saber onde vai se beijar, onde você vai se agarrar, onde vai...O ambiente 
onde você está. Quando eu brigo, eu não tô brigando homem com 
homem, mulher com mulher, é o que for, é a questão do respeito, onde 
você está, respeitar o outro, e hoje tanto homem com homem, como 
mulher com mulher, fazem questão de mostrar quem eles são de uma 
forma agressiva, agressiva mesmo. Como eu fui pro Carnaval em 
Salvador e fiquei no, no... aí eu disse, eu não sou preconceituosa, mas, 
depois do que eu vi isso eu pensei, será que eu sou preconceituosa? 
Que passou, eu tava no camarote da polícia militar na Barra, aí passa o 
bloco da Daniela Mercury, maioria homossexual, cada homem uma 
coisa mais bonita que a outra, a coisa mais linda, e era velho, de 
todas as idades! Eles viravam, por que eram militares, e tu sabe como 
militar é. Eles viravam pro bloco e diziam “Dois homens se beijar é normal. 
Quer ver?”. Eles se agarravam, eles não se beijavam normal não, como 
namorados. Eles se engoliam, coisa que você faz entre quatro paredes, 



 120 

eles estavam fazendo... pra agredir, pra agredir mesmo! [ela dá ênfase] 
Então aquilo dali até quem não era preconceituoso dava nojo, eu 
fiquei num desespero que eu disse, não tem mais homem para minhas 
filhas! Gente acabou! [risos] Cabou! [risos] Acabou com tudo! [risos] 
[...] Foi tanto que a gente ficou num transe que aí passou pra gente 
que o mundo acabou, que não tinha mais homem, aí passou um 
menino e uma menina. Eu achei tão engraçado. Aí o menino 
adolescente pegou aquela coisinha de... colar do Gandhi, jogou na 
menina e beijou, e ele fez isso bem na frente do camarote, pois o 
camarote todinho bateu palma como se aquilo fosse anormal, que 
aquilo ali... eles olharam assim pra cima sem entender, porque a 
gente disse, não ainda tem um jeitinho, né. Então as coisas estão 
acontecendo de uma forma tão de botar goela abaixo, você tem de aceitar, 
você tem de aceitar, você tem de aceitar, que, às vezes acontecem, eu não sou 
a favor disso que ele fez não, dos evangélicos dizer que isso é coisa do 
diabo, que tem coisa psicológica, doença psicológica, não, eu acho 
que quando a pessoa nasce, nasce mesmo, porque eu tenho amigos que 
sei, que convivi, que vi, que eu tinha uma amiga que ela namorava na festa e 
num era uma, nem duas, nem três homens não. Os meninos ficavam todos 
[interrupção] apaixonavam por ela, arriados os quatro pneus, de acabar o 
casamento e dizer fuja comigo, e hoje ela é casada com uma mulher, e eu disse 
sim[nome da amiga] e aí? Tu namorava feito uma condenada e agora tu tá 
morando com uma mulher? Ela disse: “Maria o prazer que eu sinto com uma 
mulher não é o mesmo prazer que eu sinto com o homem, e você sabe eu tive 
as duas experiências”. Então aquilo é de nascença, ela tentou ser 
normal, nos parâmetros que as pessoas acham que é normal. Mas, ela 
não nos agride, ela tá ali com sua namorada, como eu tô com meu 
marido, num precisa se agarrar, não precisa de beijar, não precisa tá 
ali mostrando que você é, então as coisas têm de acontecer 
naturalmente para as aceitações também serem naturalmente, mas, 
do jeito como eles fazem faz uma coisa que você às vezes... às vezes 
você fica assim, não gente num precisa isso não (Maria – vice-diretora - 
grifo nosso). 

 

Essa fala nos inquietou muito porque demonstra o quanto a participante, assim 

como todas as pessoas que estavam com ela no camarote da polícia militar possuíam 

um discurso de que, a princípio, os homossexuais e os heterossexuais não precisavam 

expressar seus desejos e prazeres em ambientes públicos, e que, quando isso acontece 

torna-se uma agressão à moralidade.  

Maria fala que os homossexuais querem impor aos heterossexuais sua condição 

sexual “de goela abaixo”. Ela traz como experiência uma situação que ela viveu com 

outras pessoas durante o Carnaval em Salvador no camarote da Polícia Militar 

quando passou o bloco da cantora Daniela Mercury. Para ela houve um desconforto 

(que se manifesta de forma visual, psicológica e verbal) do camarote para com o 

bloco. Visual porque o comportamento afetivo/sexual dos corpos dos homossexuais 
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provoca olhares e julgamentos negativos por parte do camarote; psicológico, pois, 

mexeu/tocou o pensamento de Maria e dos demais presentes no camarote; e verbal 

pelas ideias: “Dois homens se beijar é normal. Quer ver?” e “não ainda tem um jeitinho, 

né”; na primeira frase enfatizando o desconforto em ver dois homens se beijando 

(que é considerado agressão), e na segunda a reiteração da norma heterossexual, 

porque se dirige ao casal heterossexual que se beija em frente ao camarote.  

Além dos marcadores de gênero e sexualidade, essa cena também nos faz 

pensar se os demarcadores raça e classe social podem interferir na intensidade da 

demonstração afetiva/sexual pelo grupo LGBTTI no bloco, assim como, na 

intensidade de expressão de desconforto das pessoas do camarote, visto que, de certa 

maneira, os homossexuais estavam em uma condição confortável para essa 

demonstração, pois, a coragem de externar afetos e desejos em frente ao camarote da 

política militar, e, em todo o trajeto do bloco, demonstra sentimento de liberdade e 

possibilidade de expressar o que sente e deseja. Então, se pensarmos o contexto em 

que se passou a cena, veremos que se trata de um bloco de classe média branca, de 

uma cantora brasileira, reconhecida mundialmente, casada com outra mulher, o que 

de alguma forma gera certa segurança aos homossexuais. Uma pergunta me vem à 

cabeça: como as pessoas do camarote agiriam se fosse um bloco afro, LGBTTI, de 

classe média baixa, com uma banda menos reconhecida, por exemplo? Fica a 

questão.  

Essa fala de Maria me fez lembrar uma história contada por um jovem policial 

(meu conhecido, nascido e criado no interior da Bahia), quando eu falava a ele do 

tema de minha pesquisa de mestrado e conversávamos sobre essa questão. Então, ele 

me contou sobre uma experiência vivida no estado de São Paulo – SP, que quando 

fazia a segurança de festas, várias vezes “descia o cassete nos homossexuais”, pois, 

segundo ele, os gays eram muito exagerados nas suas demonstrações de afeto, e que 

essa ação geralmente acontecia quando as pessoas (heteros) iam reclamar, pois, 

estavam se sentindo constrangidxs. O jovem contou-me que quando ia reclamar com 

o casal homossexual e o casal não parava (dizia que ele estava sendo homofóbico) ele 

“descia o cassete neles”. Essas e tantas outras histórias de violência acontecem todos 

os dias.  
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Essa situação também me fez pensar: o que a polícia significa/representa para 

os grupos LGBTTI? E o contrário, o que representa para a polícia os grupos LGBTTI? 

Não generalizando, mas, militares foram e pelo visto ainda são formados por um 

pensamento essencialista, conservador, de homens tidos como fortes, corajosos, 

masculinos e machos, ou seja, por uma produção do masculino que alimenta o 

machismo e os preconceitos de gênero, o que, por vezes, gera manchetes na internet 

de agressões físicas e verbais proferidas de policiais a homossexuais. Essa relação de 

violência (física, psicológica e simbólica) da polícia com homossexuais é histórica e 

cultural, basta voltarmos no tempo e verificar os registros de violência e perseguições 

aos homossexuais durante a ditadura militar no Brasil, e, na Alemanha no período 

nazista.  Nesse sentido a polícia de alguma maneira representa medo e rejeição para 

grupos LGBTTI, e, para as corporações militares, LGBTTI significa uma aberração. 

Mas, essa relação da polícia com o preconceito e a violência a homossexuais faz parte 

de um sistema maior de relação de poder, uma questão de dominação masculina e 

masculinidade hegemônica.  

A polícia faz parte de um modelo de masculinidade tido como hegemônico em 

que os homens precisam evidenciar determinadas características que são 

continuamente reiteradas. Raewyn Connell e James Messerschmidt (2013) contam 

que a opressão de homens pelos próprios homens marca fortemente a ideia de 

hierarquia das masculinidades. Pois, para esse modelo não basta ser homem, mas, 

estar dentro de um padrão de práticas, características, comportamentos de uma 

determinada forma de masculinidade, considerada mais honrada. Isso marca a luta 

do movimento gay contra a homofobia, que cresceu devido à vivência de homens 

homossexuais com a violência e preconceito.  

A masculinidade hegemônica exige que os homens se posicionem em relação a 

ela, legitimando a possibilidade de dominação, de subordinação, de preconceito e 

violências às mulheres e LGBTTI. O que podemos afirmar é que ela é normativa. 

Nesse sentido, a hegemonia não está relacionada somente a violência, apesar de 

poder ser sustentada por ela, mas, “significava ascendência alcançada através da 

cultura, das instituições e da persuasão” (CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013, p. 

245). Porém, salienta-se que as masculinidades transitam, elas não são fixas, poucos 
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homens conseguem seguir a risca esse modelo hegemônico, o problema é que os que 

seguem provocam muitas desigualdades e violências. 

 Voltando a cena, Maria diz que [...] “hoje tanto homem com homem, como mulher 

com mulher fazem questão de mostrar quem eles são de uma forma agressiva, agressiva 

mesmo” [...]. Para ela, a agressão é a demonstração de afetos, desejos e prazeres que 

não se aplicaria somente a homossexuais, mas também aos heteros, evidenciando 

uma preocupação com o controle dos corpos, com o pudor, ou seja, existe um modelo 

de comportamento para heteros também. Segundo ela há lugares considerados 

adequados para se beijar e se agarrar e que quando isso ocorre fora desses ambientes, 

é lido como falta de respeito. Contudo, nos exemplos que ela traz, ela evidencia 

apenas o desconforto com o grupo de homossexuais. O beijo de dois homens não foi 

lido da mesma maneira que o beijo entre o homem e a mulher, ambos vivenciados no 

Carnaval. Podemos perguntar, porque carícias e o beijo entre pessoas do mesmo sexo 

causam tanto espanto, desconforto, e até nojo? Isso inclusive deixa Maria com uma 

dúvida, se ela é ou não preconceituosa.  

Richard Miskolci (2016, p. 44) diz que o julgamento negativo do desejo 

homoerótico causa a experiência da abjeção, principalmente para quem rompe os 

padrões normativos, gerando violência, sobretudo, a travestis e transexuais, por isso, 

existe uma “demanda social de que gays e lésbicas sejam ‘discretos’, leia-se, não 

pareçam ser gays e lésbicas, ou ainda, de que não se desloque os gêneros ou se 

modifique os corpos”, perceptível quando Maria reforça que uma amiga lésbica não 

agride, “ela não nos agride”, pois, não demonstra seu afeto em público, não mostra 

quem é, a que orientação sexual se identifica, reiterando a força da 

heteronormatividade nas relações afetivas de gays e lésbicas. Miskolci (2016, p. 46-47) 

nos diz que a heteronormatividade “é a ordem sexual do presente, fundada no 

modelo heterossexual, familiar, reprodutivo. Ela se impõe por meio de violências 

simbólicas e físicas, dirigidas principalmente a quem rompe normas de gênero”, 

nesse caso, gays e lésbicas também podem ser normatizados, aderindo ao modelo e 

serem agentes da heteronormatividade. Nesse caso da amiga lésbica de Maria há 

uma produção de lesbianidade respaldada no modelo heterossexual.  
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Além disso, o camarote acaba demonstrando seu desconforto com uma ação 

característica da heteronormatividade e da heterossexualidade compulsória, que se 

percebe com as palmas para o casal de heteros e a fala “porque a gente disse, não ainda 

tem um jeitinho, né”. Essa situação nos faz pensar também: será que se fosse um bloco 

com maioria de heterossexuais e ocorressem cenas de beijos e agarramentos elxs 

teriam a sensação de desconforto? Podemos fazer outras relações, por exemplo: 

porque geralmente não há desconfortos e sim entusiasmo com as danças 

preconceituosas e vulgares que objetificam a imagem da mulher? 

Quando Maria fala que não tem mais homens para suas filhas, ela mostra uma 

preocupação com a construção da família tradicional, além disso, traz a ideia de que 

os homens estariam se transformando em gays. Nesse sentido, há um discurso 

heteronormativo de que discutir gênero e diversidade sexual seria uma ameaça de 

destruição da família, da não possibilidade de continuação da espécie, discurso este, 

que vem sendo disseminado por religiosos e conservadores, e embasando o Projeto 

de Lei Escola Sem Partido.  

Diferente do dito pela “Escola sem Partido”, incluir essas temáticas no currículo 

escolar é uma luta pelos direitos humanos, pelo fim das desigualdades, e, pelo 

respeito às pessoas e suas diferenças. A ideia de discutir gênero e diversidade sexual 

nas escolas, não é fruto e/ou faz parte de uma ideologia, doutrinação, conspiração 

contra a família, de um partido político; não é para ensinar a ser homossexual, 

feminista, trans; não é para acabar com a instituição família; não é para ensinar 

pornografia, nem fazer sua apologia, como é pregado pelas pessoas que defendem a 

existência de uma “ideologia de gênero”; ao contrário, o que se pretende é que as 

pessoas cresçam aprendendo a viver em coletividade, sem preconceitos e 

discriminações, percebendo que somos seres diferentes e precisamos viver e 

expressar com liberdade e respeito os nossos desejos e prazeres, respeitando 

uns/umas aos/as outrxs. Com relação à instituição familiar, o que se deseja é a 

constituição e a permanência de famílias por todxs, independente de sua identidade 

de gênero e sexual, que filhxs não sejam rejeitadxs, que casais homoafetivos possam 

ter direitos e possam viver sem preconceitos e discriminações.   
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Maria fala também que é contra o pensamento de evangélicos quando associam 

a homossexualidade como coisa do diabo ou doença psicológica, pois, ela acredita 

que é de nascença, “eu acho que quando a pessoa nasce, nasce mesmo”, o que é 

contraditório com a fala que ela atribui a lesbianidade a carência e não a uma 

essência. Nesse trecho, Maria trata a homossexualidade como algo intrínseco, 

essencialista, determinado previamente. Esse pensamento essencialista não só 

compõe o universo da heteronormatividade, mas, adentra nas tentativas de explicar a 

homossexualidade. No intuito de atacá-la ou defendê-la, a medicina, a psicologia e 

outros sistemas de elaborações teóricas, pedagógicas e discursivas tentaram e, às 

vezes ainda tentam, encontrar fatores e provas que justifiquem a homossexualidade, 

muitas vezes desvinculando-a do fator social e cultural, do erotismo e da 

sexualidade, para tentar enquadrá-la em uma condição biológica ou desvio 

psicológico. Discursos são construídos para patologizar a homossexualidade e com 

isso indicar tratamentos e reparações (SOUSA FILHO, 2009). Sousa Filho argumenta 

que com a tese da “sexuação cerebral” o conservadorismo tenta enquadrar a 

homossexualidade numa condição biológica, pois, uma vez que não há como conter 

as conquistas LGBTTI, sua institucionalização é reivindicada. O autor afirma: 

  

Determinados pela natureza de seus cérebros, provado que ‘são’ 
homossexuais não por desejo, escolha, gays e lésbicas passariam a ser 
perdoados de seus ‘vícios’, ‘pecados’, ‘anomalias’ etc. Até que 
cheguem aqueles que irão sugerir cirurgias reparadoras da ‘inversão 
cerebral’. Engano pensar que será outra a conclusão que o preconceito 
e o pensamento conservador formularão (SOUSA FILHO, 2009, p. 63). 

 
Nesse sentido, na luta por reconhecimento, muitxs LGBTTI acreditam que a 

ideia de naturalizar a homossexualidade como algo de nascença ou intrínseco 

poderia barrar preconceitos, mas, existem aquelxs que defendem a não 

essencialização da homossexualidade, pois entendem a orientação sexual como parte 

de processo social, cultural, ligada ao erotismo, a construções dos desejos, prazeres e 

da sexualidade. Sousa Filho (2009) reforça a necessidade de não essencializar, 

naturalizar, medicalizar e patologizar qualquer tipo de orientação sexual, ou seja, o 

desejo e o prazer.  
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Também nos intriga entender como Maria chegou a pensar assim. Esse trecho 

nos permite dizer que os discursos heteronormativos que, em muitos casos, não 

percebemos que carregamos nas nossas falas e nos nossos corpos, vão nos moldando 

e, que, se não estivermos atentos aos estudos e movimentos sobre as diferenças, e não 

nos envolvermos, a partir das nossas experiências e vivências (pratico-teórica-

afetivas), nas discussões de gênero e sexualidade, esses discursos vão nos 

constituindo e vamos adquirindo um discurso hegemônico e em alguns casos 

homofóbico; ou ainda, a exemplo de Maria, reiterando-os de forma contraditória e 

confusa, às vezes parecendo respeitar as diferenças, na sua percepção micro – a partir 

das vivências do cotidiano escolar e pessoal – mas, nas suas argumentações mais 

específicas, de percepção macro, se mostra duvidosa, e, reitera discursos 

heteronormativos. Maria (como tantas outras Marias) passa por processos de 

subjetivação durante o decorrer do tempo, ou seja, constrói a subjetividade por meio 

de experiências de vida e por estar direta ou indiretamente lidando com relações e 

interações sociais, construídas por uma veia cultural (viriarcal, machista, 

controladora) hegemônica.  

Podemos inferir também que Maria pode carregar resquícios de uma sociedade 

conservadora que: formava meninas/mulheres para não demonstrarem os afetos em 

público, que proibia o namoro nas escolas, e, separava xs estudantes por sexo (havia 

escolas para meninas, e escolas para meninos), que punia as demonstrações de afetos, 

desejos e prazeres. Dessa forma, pensar e dizer diferente do que Maria disse seria 

transgredir uma cultura hegemônica da sexualidade, um desafio para muitas 

pessoas. 

Essa forma de pensar significa dizer que xs adolescentes (principalmente 

homossexuais) seriam ensinados, pela escola, a não demonstrar seus afetos, desejos e 

prazeres em público, como beijos na boca e abraços, o que me parece uma educação 

para a sexualidade em um padrão heteronormativo (seja gay, mas, seja reservado, 

discreto, comedido, não precisa dizer quem é). Louro (2001, p. 45) comenta que “essa 

visão individualista, às vezes, até pode estar conectada a uma posição de tolerância 

em relação àqueles e àquelas que vivem uma forma hegemônica da sexualidade ou 

de relacionamento, desde que esses se mantenham discretos, escondidos, ‘na deles’”, 
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processo este que produz a negação e o isolamento de pessoas que deslocam a matriz 

cisgênera e fogem a regra da heterossexualidade.  

Segundo Louro (2001, p. 57), o que integra o currículo “é a voz socialmente 

autorizada que inclui e exclui sujeitos e conhecimentos”, determinando quais 

identidades ou quais saberes deverão ser representados. Portanto, Louro (2016) nos 

diz que é preciso “estranhar o currículo”, desconfiando do que está posto, e, que 

precisamos olhar mais atentamente, de mau jeito, colocando sempre o que está dito, 

o que está estável no “corpo de conhecimentos” numa situação embaraçosa; é 

enfrentar as condições em que se dá e são construídas o conhecimento; é se perguntar 

como chegamos ao que sabemos? Como chegamos a conhecer determinadas coisas e 

não outras? É aí onde Louro nos fala sobre a ignorância, pois ela é em si uma forma 

de conhecimento. Sendo assim, a ignorância se estabelece quando deixamos de 

conhecer uma coisa, porque nos foi retirado e negado o direito, o acesso, ou houve 

omissão – estamos falando de “um efeito de um jeito de conhecer”. Dessa forma são 

criados os obstáculos, as recusas, as resistências a determinados conhecimentos (o 

que pode ser percebido em manifestações individuais e coletivas), como é o caso de 

educadorxs que negam falar de um assunto (por exemplo, o evolucionismo), de 

políticos e grupos fundamentalistas que defendem a proibição do termo gênero no 

currículo, e de alunxs não concordarem com a exibição, por exemplo, de um filme 

que fale sobre homossexualidade; dessa forma, a ignorância pode gerar muita 

discriminação e violência. 

Nesse sentido, a perspectiva de Maria de ensiná-lxs (xs alunos) a serem 

discretos faz parte de um currículo dado e dito, não questionado, que faz parte de 

um conjunto de normas, valores sociais tidos como normais e inquestionáveis. É um 

currículo assumido que não consta no currículo formal, no qual a inclusão das 

temáticas gênero e diversidade sexual foi negada na última elaboração do Plano 

Estadual de Educação da Bahia, aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado da 

Bahia em 4 de maio de 2016. De toda forma, mesmo não constando no currículo 

formal, educadorxs não são neutros em suas falas, gestos, e planejamento 

pedagógico, mesmo que o projeto “Escola sem Partido” insista nessa “neutralidade”. 

Desta forma, Maria, na busca de educar os corpos, e, de alguma maneira “protegê-
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los” da rejeição da família, os ensinará sobre gênero e sexualidade mais do que o 

previsto, permitido e imaginado pelo currículo formal, e, poderá estar causando um 

efeito contrário (nxs alunxs) de não aceitação da escola, uma vez que seus desejos, 

prazeres e demonstrações afetivas serão negadxs e consideradxs abjeção pela mesma, 

a não ser que elxs se inspirem no modelo da heterossexualidade, mesmo assumindo 

suas homossexualidades. 

Portanto, como poderíamos estar pensando um currículo que possa tratar das 

temáticas da sexualidade e gênero sem que se torne mecanismo para discriminação, 

violência e imposições de “verdades”? Será que esse currículo não teria que dialogar 

com experiências do cotidiano social e cultural, dentro e fora da escola? Como lidar 

com os resquícios do caráter conservador e, ao mesmo tempo autoritário da escola? 

Talvez seja importante construirmos um currículo que: questione as “verdades” 

estabelecidas; desconstrua os binarismos de gênero e sexuais; questione como as 

relações de poder são estabelecidas e produzem as discriminações, as desigualdades 

e as violências; problematize as abordagens dos Outros no currículo, onde as culturas 

ditas diferentes são apenas visitadas, como as datas comemorativas de Dia do Índio, 

Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra; discuta a dominação masculina; 

problematize os processos institucionais e discursivos que definem o que é correto e 

incorreto, moral e imoral, normal e anormal; entre outras questões. 

Finalizando essa discussão ficamos com a fala de Maria ao dizer: 

 

A gente discute, a gente fala, mas, a gente precisa se aprofundar muito, 
até para não ter uma opinião errada, e às vezes né... Mas, eu acho que 
primeiro, antes de botar gênero e sexualidade deveria ter, os 
professores deveriam ter um estudo, uma formação pra saber lidar 
com isso melhor, melhor. Aqui a gente lida fácil até porque tem 
professores homossexuais né, que se aceitam, que sabe e a gente também, 
mas, tem muitas escolas que não, até pra falar é difícil né, pra lidar é 
difícil (Maria – vice-diretora – grifo nosso). 

 
Nesta última fala a gestora demonstra uma necessidade de aprofundar os 

conhecimentos a respeito de gênero e sexualidade e acha que antes de se propor a 

inclusão das temáticas no currículo, são necessários estudos e formações com 

professorxs, salientando que apesar de na escola elas conseguirem lidar com as 

questões, outras escolas sentem dificuldade, não sabem lidar com as questões de 
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gênero e sexualidade. É muito importante Maria pensar assim, uma vez que muita 

discriminação e violência poderiam não existir nas escolas se professorxs tivessem 

formação para uma educação para e pelas diferenças. 

De um modo geral, podemos concluir que a escola possui em seu currículo 

trabalhos e projetos que envolvem as questões de gênero e sexualidade. Como visto 

projetos direcionados ao combate a homofobia, trabalhos pontuais aos moldes 

tradicionais e o trabalho com a disciplina de artes que melhorou a autoestima do 

aluno. No que diz respeito à visão de currículo, percebemos que há uma 

intencionalidade educativa na promoção da construção das identidades e 

subjetividades. Também emerge o discurso de educar a forma de ser homossexual 

dxs alunxs para não “agredir”, ou seja, uma visão curricular heteronormativa. 

Portanto, no campo curricular, a equipe gestora parece transitar entre pensamentos e 

ações normativas e transgressoras, ora promovendo projetos e ações que favorecem a 

afirmação da diversidade de gênero e sexual, ora pensando uma forma 

cisheteronormativa de currículo. 
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ALGUNS PONTOS DE CONTINUAÇÃO E OUTROS DE 

INTERROGAÇÃO 

 

O mestrado me deixa marcas que levarei para toda vida (pessoal e 

profissional), pois, o amadurecimento pessoal, da escrita, e do pensar a pesquisa 

científica compensam toda e qualquer dificuldade e dor passada durante o processo 

da pesquisa, que não foram poucas. Além disso, proporcionou reencontros 

importantes. Ao final da escrita deste trabalho, reencontrei o aluno que me fez 

perceber a importância das discussões de gênero e sexualidade na escola. Foi um 

momento especial, pois percebi o quanto amadureci para o diálogo sobre as 

temáticas. Dessa vez não silenciei, inclusive falei do quanto ele foi importante para o 

meu processo acadêmico, o que o deixou muito feliz. Esse reencontro com o aluno 

reforça a importância de evidenciarmos em nossa escrita e pesquisa, nossas 

experiências.  

Como a questão da diversidade de gênero e sexual foi muito forte neste 

trabalho, assumo a identidade feminista, de mulher, estudante e pesquisadora, para 

questionar a dominação masculina, o modelo hegemônico de homem e de mulher; 

questiono o padrão heteronormativo; e, defendo uma forma humana digna de existir 

em coletividade, que não tenha preconceitos, discriminações, que não viole os 

direitos humanos, que não comungue com formas desiguais de gênero e orientação 

afetivo/sexual e que não seja definida numa relação binária, ou seja, que o homem e 

a mulher não sejam definidos pela genitália, mas, por sua identificação, e caso não 

queiram se identificar nessas nomenclaturas, também tenham direito, respeito e 

reconhecimento por isso. 

Dialogando com a perspectiva foucaultiana da problematização como forma 

de pensar o trabalho com o pensamento, deixo alguns pontos de continuação e 

outros de interrogação. Os pontos de continuação são aqueles que dizem, respondem 

a objetivos, mas deixam brechas para que mais seja pesquisado e dito sobre os temas. 

Para além das afirmativas de continuação, os pontos de interrogação também são 

essenciais, uma vez que para os saberes entrarem em movimento, para que novas 

descobertas e novas ideias sejam lançadas ao mundo das ciências humanas e sociais, 
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precisamos questionar, deixar perguntas para que Outrxs possam pensar e propor 

resoluções, entendendo que as perguntas são mais eficazes para o avanço da ciência, 

do que as respostas prontas e a fixação de verdades. 

Sendo assim, nesse percurso da pesquisa as gestoras nos ensinaram muito, nos 

fizeram perceber o trânsito das ideias, a contradição no discurso, entre o que é dito e 

também o praticado, dependendo do lugar de fala. Vale salientar que as participantes 

da pesquisa são professoras que estão como gestoras, ou seja, é uma experiência 

impar na carreira profissional que proporciona contato com as questões de gênero e 

sexualidade a partir de uma outra perspectiva. Os discursos contraditórios são 

valiosos e nos fazem perceber o quanto as pessoas são complexas e estão todo o 

tempo construindo e desconstruindo subjetividades. Aqui, não importa qual das 

respostas é mais verdadeira, importa o dito, a e problematização que se faz do dito. 

As gestoras atuam em um contexto de preconceitos vindos da comunidade e 

de algumas/alguns professorxs, por situar a escola em um lugar de “modernidade” e 

por tratar tudo como “natural”. Porém, elas estão todo o tempo falando em respeito, 

em não ter preconceito, afirmando a existência LGBTTI na escola e trazendo a família 

como resistente às mudanças. 

Quanto aos discursos sobre a gestão escolar, todas parecem dialogar com a 

perspectiva da gestão democrática e participativa. Podemos perceber que elas 

produzem características progressistas da gestão, de maneira que vão se vendo e se 

construindo próximas daquilo que esperamos de uma gestão, fazendo delas uma 

equipe. Por outro lado, a manutenção de uma equipe com funções hierárquicas 

possibilita uma gestão participativa? Além do mais, também não há uma reiteração 

por parte da comunidade em colocar na gestão o controle e a responsabilidade de 

tudo? De que maneira uma gestão participativa pode contribuir para os diálogos 

sobre gênero e sexualidade na escola? 

Sobre gênero e sexualidade, percebemos de um lado (no campo das ideias e 

subjetividades) discursos cisheteronormativos, de controle dos corpos, de não 

compreensão da saída da norma, influenciados pelos discursos biologicistas; e, do 

outro, no campo da ação, no cotidiano escolar, nos diálogos e resoluções de conflitos, 
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discursos de acolhimento, de respeito e aceitação e, ao mesmo tempo, de 

padronização das homossexualidades. 

Nas experiências da prática cotidiana, as gestoras exaltaram as problemáticas 

com alunxs LGBTTI, e como forte causa dos conflitos, um discurso religioso 

homofóbico presente nas falas de alunxs e familiares. Outro aspecto importante 

presente nas falas das gestoras é que existe muito conflito na escola com relação à 

orientação afetivo/sexual dxs alunxs, mas, a diversidade sexual não aparece como 

um problema para elas. Porém, a questão do gênero, o trânsito do gênero 

desestabiliza, é algo pouco compreendido. Nesse sentido existe uma aceitação da 

diversidade sexual, mas, no molde heterossexual. 

Muitos conflitos, violências e discriminações fazem parte do cotidiano escolar 

e a gestão em estudo trabalha na tentativa de harmonizar os problemas, mas, sozinha 

não tem tanta força para desconstruir tais discursos e posturas. Vale ressaltar, que 

esse resultado não pode ser generalizado, uma vez que se trata de uma única equipe 

gestora. Só podemos afirmar que pelo dito nas entrevistas, na prática cotidiana, na 

resolução dos conflitos, a equipe não reforça a heterossexualidade compulsória e que 

se preocupa em evitar agressões, suicídios de alunxs gays e lésbicas, apesar de 

possuir no campo da subjetividade alguns discursos cisheteronormativos. 

Podemos dizer também que a escola possui em seu currículo trabalhos e 

projetos que envolvem as questões de gênero e sexualidade. Há projetos 

direcionados ao combate a homofobia, trabalhos pontuais aos moldes tradicionais e o 

trabalho com a disciplina de artes que melhorou a autoestima do aluno. No que se 

refere à visão de currículo, percebemos que há uma intencionalidade educativa na 

promoção da construção das identidades e subjetividades. Também emerge uma 

visão curricular heteronormativa, passando uma ideia que a equipe gestora transita 

entre pensamentos e ações ora transgressoras, ora normativas. 

Como foi proposto aqui, deixaremos algumas inquietações e perguntas que 

possam permitir outras reflexões e favorecer a construção de novas pesquisas. Neste 

trabalho ao dialogar com as gestoras de uma escola vista como avançada para o seu 

tempo por conviver assumidamente com estudantes e docentes gays e lésbicas, 

percebi que ser colocada nesse lugar também gera uma marginalização e, por outro, a 
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torna uma escola diferenciada, pois muitas delas ainda preferem invisibilizar ou 

silenciar diante disso. Mas, por que não visibilizarmos outras escolas que também 

enfrentam esses embates e contestam a vigilância de algumas famílias ou mesmo de 

grupos conservadores? De que forma uma gestão escolar pode favorecer diálogos 

sobre diversidade de gênero e sexual? Mesmo em escolas que apresentem uma 

equipe gestora que não assuma esse debate, como podemos contestá-la, propondo 

ações que mobilizem transformações na direção do reconhecimento das diferenças? 

Que redes podem ser criadas a fim de fortalecer esse debate na instância de 

construção de políticas públicas que envolvam gestorxs e também a comunidade 

escolar tendo como eixo os debates sobre gênero e sexualidade? Uma questão que 

percebemos nesse trabalho foi a presença de equívocos e preconceitos sobre as 

questões da diversidade de gênero e sexual, especialmente, a transgeneridade. 

Pensando nisso, é interessante investirmos em espaços de desenvolvimento 

profissional? Como articular gestorxs e docentes sem que isso seja pensado apenas 

para fins de melhoria na carreira ou obtenção de certificado?  

E mesmo nessa escola investigada que é vista como moderna, há uma tensão 

entre xs docentes e também de algumas das gestoras no que se refere à diversidade 

de gênero e sexual. Talvez, isso também nos aponte que os conflitos fazem parte 

desse processo e que tenhamos de aprender a lidar com eles. A relação da gestão com 

as famílias é algo recorrente, o que também nos mobiliza a pensar. Que outras 

relações podemos construir com as famílias que escapem de uma postura de 

vigilância e coerção? Embora algumas famílias se posicionem contra algumas 

discussões na escola, há outras que desejam esses debates? Como mobilizá-las? 

Para além desses questionamentos, friso a importância de pessoas brancas, 

heterossexuais e cristãs serem agregadas e desafiadas a desenvolverem estudos e 

pesquisas sobre as questões de gênero e sexualidade, assim como etnicidades, raça e 

classe social. Uma vez que identificar-se como heterossexual, e fazer parte de um 

grupo de estudos e pesquisas que discute diversidade de gênero e sexual é 

desafiador e prazeroso. Preciso dizer que o sentimento de agregar é muito 

importante. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

Prezado(a) participante, 

 

Eu, Fernanda Xavier Silva Santana, sou mestranda do programa de Pós-

Graduação em Educação Científica e Formação de Professores do Departamento de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de 

Jequié-BA. 

Gostaria de lhe convidar para participar de uma pesquisa nomeada “Gestão 

Escolar e Sexualidade na Escola”, sob minha responsabilidade e do Prof. Dr. Marcos 

Lopes de Souza. Esta investigação tem o objetivo de identificar e interpretar os 

discursos da equipe gestora em relação as questões da sexualidade que permeiam a 

escola. 

Você poderá aceitar ou não participar do estudo, assim como desistir a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo. Comprometo-me em evitar 

qualquer tipo de desconforto que possa por ventura surgir em ocasião da entrevista 

ou de outras etapas e atividades do estudo, deixando bem claro que você poderá 

optar em participar ou não das etapas da pesquisa. No que diz respeito aos riscos, 

apesar de toda pesquisa conferir certo grau de risco, assumo a responsabilidade em 

minimizar ao máximo a sua ocorrência que, caso aconteçam, serão tomadas 

providências necessárias para a resolução. Nesse sentido, destaco que os resultados 

da pesquisa compensam os riscos que eventualmente possam acontecer. 

A pesquisa é de caráter qualitativo, pois, se preocupa em investigar os 

significados que as(os) envolvidas(os) na pesquisa dão ao tema abordado 
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(sexualidade). A pesquisa pretende abranger a equipe gestora de 02 escolas públicas 

da Cidade de Senhor do Bonfim-BA. Se aceito a participação, você contribuirá para a 

mesma, participando da entrevista semi-estruturada, no qual você ficará livre para 

responder ou não as perguntas, assim como participação em grupo focal, no total 

serão 04 encontros de aproximadamente 1h cada. Além disso, permitir que a 

pesquisadora esteja observando as atividades cotidianas da escola, podendo a 

mesma, verificar o projeto político pedagógico da escola e livros de registro. A 

análise dos dados da pesquisa será feita por meio da análise do discurso. 

Caso você aceite, todos os dados fornecidos serão mantidos em sigilo (nome 

da escola e nome do(a) gestor(a)), assegurando a privacidade quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa. Visando garantir a confidencialidade, os(as) 

participantes serão identificados(as) por nomes fictícios que impossibilitem 

reconhecer a sua identidade. A transcrição das entrevistas será feita por mim, 

pesquisadora, como forma de garantir o sigilo. A produção de dados só será efetuada 

mediante sua autorização com a devida assinatura. 

Em qualquer etapa da pesquisa (antes, durante e depois), você poderá pedir 

esclarecimentos a mim no contato que está logo abaixo ou até entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB no endereço abaixo. O CEP é um 

órgão que avalia as pesquisas quanto aos cuidados dirigidos aos(às) participantes 

para manter sua integridade e segurança.   

Como a participação na pesquisa será voluntária, você e eu, pesquisadora, não 

receberão nenhum tipo de vantagem ou gratificação material e financeira para se 

envolver com as propostas do trabalho. Os produtos dessa pesquisa poderão ser 

editados em artigos e congressos científicos.  

Se você desejar participar da pesquisa, por favor, assine junto comigo este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Uma via ficará com você 

e a outra ficará comigo. 

 

Atenciosamente,  

Fernanda Xavier Silva Santana 
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Consentimento para participação 

 

Eu estou de acordo com aparticipação no estudo descrito acima. Eu fui devidamente 

esclarecido quanto aos 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 à minha identificação, bem como de que a minha participação neste estudo 

não me trará nenhum benefício econômico. 

 

Eu,___________________________________________________________, aceito 

livremente participar do estudo “Gestão Escolar e Sexualidade na Escola”, a ser 

desenvolvido pela mestranda Fernanda Xavier Silva Santana, sob a responsabilidade 

do Professor Dr. Marcos Lopes de Souza da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB – Campus de Jequié). 

 

Nome do(a) Participante________________________________________________ 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. Éminha 

opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a 

esta pesquisa. 

 

 

______________________________________________Jequié,  Data: ____/____/____ 

Assinatura da pesquisadora 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do/a participante 
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_____________________________________________________ 

Fernanda Xavier S. Santana (Orientanda) 

 

_____________________________________________________ 

Marcos Lopes de Souza (Orientador) 

Para maiores informações, entre em contato com: 

Fernanda Xavier S. Santana . E-mail: ssxf.1@hotmail.com Fone: (74) 99111-2186.  

Marcos Lopes de Souza. E-mail: markuslopessouza@gmail.com Fone: (73) 99141-1558.   

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  

Aos cuidados de Adriana Silva Barbosa 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Módulo Administrativo 

Sala do CEP /UESB – Ao lado do Colegiado de Odontologia 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ssxf.1@hotmail.com
mailto:markuslopessouza@gmail.com
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APÊNDICE B – Formulário de dados pessoais e profissionais. 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade:_______________    

Estado civil: Solteiro/a (  ) Casado/a (  ) Outro (   )______________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação: ________________________Ano de conclusão:________ 

Instituição em que cursou a graduação:_________________________________ 

Pós-graduação: (  ) Sim   (  ) Não.  

Se sim, qual a área? _____________________________________________ 

Vinculo atual:_______________ Quantas escolas:________________________ 

 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

CATEGORIAL ESPECIFICAR EM TEMPO (ANOS) 

Ensino Fundamental I  

Ensino Fundamental II  

Ensino Médio  

Ensino Superior  

Coordenação Pedagógica  

Gestão Escolar  

Órgãos administrativos do sistema 

educacional 
 

Outro:  

 

Vínculo atual: 20h(   )   40h(   )   60h(   )  

Particular (   ) ou pública (   )  Em quantas escola trabalha?__________ 
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APÊNDICE C– Roteiro da entrevista semi-estruturada com gestoras.  

 

 

1. Quem é você? (definição) Como você se ver diante do mundo? Fale sobre o que 
pensa sobre o mundo, dos valores sociais e culturais. 

 
2. O que você pensa em relação ao papel da educação, da escola em si e do 

professor(a) na contemporaneidade? 
 

3. Profissão. Fale sobre sua formação, quando começou a lecionar, desde quando 
encontra-se como gestora. Porque a gestão?  

 
4. Como você compreende o papel da gestão escolar? Fale sobre sua experiência na 

gestão escolar. 
 

5. Como a formação inicial e/ou continuada contribuiu para você lidar com as 
questões de gênero e sexualidade no ambiente escolar? 

 
6. O que você compreende por gênero e sexualidade? Em que valores você se apoia 

para pensar gênero e sexualidade? 
 
7. Você se sente a vontade para discutir sexualidade com os discentes e docentes? 

 
8. Enquanto gestor(a) como resolver ou lidar com as questões de gênero e 

sexualidade na escola? Você se sente preparado(a)? 
 
9. Você já teve que resolver/discutir questões ligadas à sexualidade na escola? 

Quais? 
 

10. Você acompanhou as discussões em relação ao Plano Municipal e/ou Estadual 
de Educação e a inclusão da discussão sobre Diversidade Sexual e Gênero na 
escola? Qual seu pensamento sobre essa questão?  Qual seu posicionamento? 
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ANEXO A – Reportagem sobre o Plano Estadual de Educação da Bahia. 

 

Plano Estadual de Educação é aprovado sem termos gênero e 

sexualidade 

 

Publicado por  Jorge Gauthier em  4 de maio de 2016 
 
Por Diogo Costa  
 
 

Sob protestos de representantes dos movimentos LGBT, negro e de mulheres, 

o texto do Plano Estadual de Educação (PEE) foi aprovado na tarde desta quarta-feira 

(4) em votação dos deputados na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O novo 

PEE, que apresenta as diretrizes do conteúdo a ser ensinado nas escolas estaduais 

pelos próximos 10 anos, teve cinco artigos que falavam sobre gênero e diversidade 

sexual alterados. 

As palavras foram substituídas nos artigos pelo termo “respeito à diversidade. 

[...] Durante a votação, grupos religiosos e representantes dos movimentos nego, 

LGBT e de mulheres protestaram em galerias da plenária. [...] Após a aprovação do 

texto, um grupo de evangélicos liderado pelo deputado Pastor Sargento Isidório 

(PDT), que propôs emenda ao Plano sugerindo o ensino do criacionismo nas escolas 

e a proibição do debate sobre gênero e diversidade sexual. Por conta disso, houve 

confusão e uma porta de vidro chegou a ser quebrada. Duas pessoas ficaram feridas. 

 

Avaliação 

 

Após a votação, deputados e representes de movimentos sociais avaliaram a 

aprovação do texto modificado. A deputada Fabíola Mansur (PSD), que também é 

presidente da Comissão Direitos da Mulher, considerou a aprovação do texto sem os 

marcadores um retrocesso para os movimentos LGBT, feminista e negro. 

“Nós tínhamos um plano extremamente inclusivo, um plano que é feito para a 

educação de todos os baianos, de todas as raças, etnias, de toda a diversidade 

cultural, de gênero. Esse plano seguia o que pesa a Constituição, o respeito à 
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dignidade humana, a liberdade de aprender de ensinar e o estado laico. O governo 

não errou no seu plano, até porque ele foi discutido pelo Fórum Estadual de 

Educação por instituições e foi aprovado” disse. 

A deputada também avaliou a aprovação da modificação dos artigos do PEE 

pelos demais deputados. “Acontece que, por pressões de um discurso conservador, 

religioso e equivocado, aproveitando-se da desinformação de alguns deputados, que 

não conhecem o que é a luta histórica de gênero, de movimento de mulheres, do 

movimento negro e LGBT, e se deixaram levar, achando que o fato de manter 

respeito às diversidades era um consenso. Para nós que defendemos os movimentos 

sociais foi um retrocesso”, avaliou. 

Para Lindinalva de Paula, representante da Rede de Mulheres Negras da 

Bahia, a aprovação da proposta é uma derrota para o debate da igualdade de gênero. 

“Quando você retira as palavras gênero e sexualidade, você não permite uma 

formação de qualidade dentro das escolas. É uma perda histórica para o movimento. 

Por mais que os parlamentares queiram dizer que foi um avanço, foi um retrocesso”, 

disse. 

 

GGB Repudia 

 

Por meio de nota, o Grupo Gay da Bahia (GGB) repudiou a aprovação do 

Plano Estadual de Educação (PEE). De acordo com a nota do GGB, a aprovação do 

texto sem as palavras representa “um grande retrocesso, uma verdadeira pá de cal na 

tão sonhada educação inclusiva”. O grupo também diz que “o conservadorismo do 

parlamento baiano pois fim em uma caminhada que tinha como finalidade poder 

levar esse debate para as escolas” e que “o Grupo Gay da Bahia (GGB) repudia este 

ato dos deputados, justificado apenas pela ignorância e obscurantismo”. 

 

Fonte: - http://www.correio24horas.com.br/blogs/mesalte/plano-estadual-de-
educacao-e-aprovado-sem-termos-genero-e-sexualidade/#sthash.YthSLusD.dpuf 
 

 

 




