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Da cidade de Zirma, os viajantes retornam com memórias 

bastante diferentes: um negro cego que grita na multidão, 

um louco debruçado na cornija de um aranha-céu, uma moça 

que passeia com um puma na coleira. Na realidade, muitos 

dos cegos que batem as bengalas nas calçadas de Zirma são 

negros, em cada aranha-céu há alguém que enlouquece, 

todos os loucos passam horas nas cornijas, não há puma que 

não seja criado pelo capricho de uma moça. A cidade é 

redundante: repete-se para fixar alguma imagem na mente. 

Também retorno de Zirma: minha memória contém dirigíveis 

que voam em todas as direções à altura das janelas, ruas de 

lojas em que se desenham tatuagens na pele dos marinheiros, 

trens subterrâneos apinhados de mulheres obesas entregues 

ao mormaço. Meus companheiros de viagem, por sua vez, 

juram ter visto somente um dirigível flutuar entre os 

pináculos da cidade, somente um tatuador dispor agulhas e 

tintas e desenhos perfurados sobre a sua mesa, somente uma 

mulher-canhão ventilar-se sobre a plataforma de um vagão. 

A memória é redundante: repete os símbolos para que a 

cidade comece a existir”. 

 

     Ítalo Calvino. 
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Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior 

é o Homem! Singrando os mares espumosos, impelido pelos 

ventos do sul, ele avança, e arrosta as vagas imensas que rugem 

ao redor! Gê, a suprema divindade, que a todas as mais supera, 

na sua eternidade, ele a corta com suas charruas, que, de ano 

em ano, vão e vêm, revolvendo e fertilizando o solo, graças à 

força das alimárias! 

A tribo dos pássaros ligeiros, ele a captura, ele a domina; as 

hordas de animais selvagens, e de viventes das águas do mar, o 

Homem imaginoso as prende nas malhas de suas redes. E amansa, 

igualmente, o animal agreste, bem como o dócil cavalo, que o 

conduzirá, sob o jugo e os freios, que o prendem dos dois lados; 

bem assim o touro bravio das campinas. 

E a língua, o pensamento alado, e os costumes moralizados, tudo 

isso ele aprendeu! E também, a evitar as intempéries e os rigores 

da natureza! Fecundo em seus recursos, ele realiza sempre o 

ideal a que aspira! Só a Morte, ele não encontrará nunca, o meio 

de evitar! Embora de muitas doenças, contra as quais nada se 

podia fazer outrora, já se descobriu remédio eficaz para a cura. 

Industrioso e hábil, ele se dirige, ora para o bem... ora para o 

mal... Confundindo as leis da natureza, e também as leis divinas 

a que jurou obedecer, quando está à frente de uma cidade, 

muita vez se torna indigno, e pratica o mal, audaciosamente! Oh! 

Que nunca transponha minha soleira, nem repouse junto a meu 

fogo, quem não pense como eu, e proceda de modo tão infame! 

Sófocles 
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RESUMO 

 

Esta dissertação aborda a produção discursiva das homossexualidades por 
professores do ensino médio, em Belém (PA), com o objetivo de analisar a 
produção discursiva de professores acerca da homossexualidade, para refletir 
sobre a participação da escola na produção e reprodução de discursos sobre as 
homossexualidades. Realizou-se uma pesquisa de campo, nos anos 2005/2006, em 
duas etapas: a primeira consistiu em um levantamento acerca do tema 
‘Sexualidade e Educação’ em oito (08) escolas da região central de Belém. Destas, 
elegeu-se uma (01) para a segunda etapa de pesquisa, que foi uma oficina também 
denominada ‘sexualidade e educação’. Na oficina utilizou-se projeção de fotos com 
homossexuais masculinos trocando beijos, carícias, afetos e duas matérias de um 
jornal local que se reportavam a homofobia e combate ao preconceito contra 
homossexuais. As reflexões dos professores sobre os assuntos foram colhidas em 
registros escritos e depois de agrupadas foram analisadas. A análise das práticas 
discursivas dos professores indica uma fragilidade no acúmulo de discussões ou 
reflexões acerca de sexualidade e a educação. Suas concepções são arraigadas em 
explicações essencialistas, binárias, naturalizantes - reedições dos discursos das 
ciências dos séculos XVIII e XIX. A sexualidade não é problematizada como tema 
histórico-político, aproximando-se muito de concepções tecnicistas como as 
contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, ao proporem a Orientação Sexual 
como tema transversal. Tal como no período de advento e consolidação da ciência 
moderna, o sexo é colocado discursivamente sob suspeição, segredo, confissão. 
Observa-se também a sexualidade colocada como problema de saúde pública, de 
governo e de Estado; agravando-se o fato de que as práticas discursivas dos 
professores reescrevem e reforçam o preconceito contra os homossexuais, sem que 
operem os deslocamentos e descentramentos propostos pelos estudos culturais, 
pós-estruturalistas, estudos gays e lésbicos, estudos feministas dentre outras 
epistemologias pós-críticas como a teoria queer. 
 
Palavras-chave: Homossexualidade – Homofobia – Práticas discursivas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
x 

 
RÉSUMÉ 

 
 
Cette dissertation aborde la production discoursif des homosexualités par des 
enseignants de l'enseignement moyen, dans Belém (PA), avec l'objectif d'deanalyser 
la production discoursif d'enseignants concernant homosexualité, pour derefléter 
sur la participation de l'école dans la production et la reproduction de discours sur 
homosexualités . S'est réalisée une recherche de champ, dans les années 
2005/2006, dans deux étapes: première a consisté à une enquête concernant le 
sujet de la ‘Sexualité et de l'Éducation’ dans huit (08) écoles de la région centrale 
de Belém. De celles-ci, s'est élue un (01) pour la seconde étape de recherche, qui a 
été un atelier aussi nommée  ‘sexualité et éducation’. Dans l'atelier s'est utilisée 
projection de photos avec des homosexuels masculins en changeant des baisers, 
caresses, affections et deux matières d'un journal local qui se reportaient la 
homophobie et le combat au préjugé contre des homosexuels. Les réflexions des 
enseignants sur les sujets ont été récoltées dans des registres écrits et après 
regroupées ils ont été analysés. L'analyse des pratiques discoursifs des enseignants 
indique une fragilité dans l'accumulation de discussions ou de réflexions concernant 
sexualité et l'éducation. Leurs conceptions sont des enracinées dans des 
explications essentialistes, binaires, naturaliser - rééditions des discours des sciences 
des siècles XVIII et XIX. La sexualité n'est pas polémiqué comme sujet histoire-
politique, s'approchant beaucoup de de conceptions technicités comme contenues 
dans les Paramètres Curriculaires Nationaux, à deproposer l'Orientation Sexuelle je 
comme sujet transversal. Tel comme dans la période d'avènement et de 
consolidation de la science moderne, le sexe est placé discoursifment sous 
soupçon, secret, confession. S'observe aussi la sexualité posée comme problème de 
santé publique, de gouvernement et d'État; en s'aggravant le fait dont les pratiques 
discoursifs des enseignants réécrivent et renforcent le préjugé contre les 
homosexuels, sans ils lesquels opèrent les disloquements et décentralisations 
proposés par les études culturelles, post-structuralistes, études gays et lesbiennes, 
études féministes parmi autres épistémologies post-critiques comme la théorie 
queer.  
  
 
Mots-clé: Homosexualité - Homophobie - Pratiques discoursifs. 
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PRENUNCIAÇÕES: À GUISA DE INTRODUÇÃO 

 

 Que sorte têm os atores! Cabe a eles escolher se querem participar de 
uma tragédia ou de uma comédia, se querem sofrer ou regozijar-se, rir 
ou derramar lágrimas; isto não acontece na vida real. Quase todos os 

homens e mulheres são forçados a desempenhar papéis pelos quais não 
têm a menor propensão. O mundo é um palco, mas os papéis foram mal 

distribuídos. 

 Oscar Wilde 

 

 

• Antecedentes 

Ao rememorar a história de construção desta dissertação, recordo que minha 

vontade de realizar o mestrado em educação vem de um acúmulo de experiências 

profissionais, estudantis e artístico-culturais.  

Formei-me em psicologia no ano de 1994, para esta finalidade foi 

apresentada, como trabalho de conclusão de curso, a monografia intitulada 

“Rabiscos acadêmicos sobre a pré-história da sexualidade: um estudo sobre o 

desenvolvimento infantil em Freud”, orientada pela professora substituta Taís 

Sarmanho Paulo. Trata-se de um estudo bibliográfico sobre a sexualidade infantil 

em Freud e a constituição do sujeito, em que trabalhei especialmente o texto “Os 

três ensaios sobre a teoria da sexualidade”. O comentador selecionado foi Luiz 

Alfredo Garcia-Roza. 

No curso de psicologia, me aproximei dos estudos psicanalíticos que me 

ajudam a pensar sobre a constituição do sujeito e (n)a cultura. Não aderi aos 

apelos, muito fortes, àquele tempo − pelo menos no campo da psicologia na UFPA − 

de um modelo de ciência experimental.  

Entre abril e dezembro de 1994, fui professor substituto no curso de 

Pedagogia do Campus de Cametá, onde ministrei a disciplina “Introdução a 

Psicologia”.  

Nasci em Cametá e lá vivi até o ano de 1986; lá, na juventude constitui, com 

outros jovens um grupo de teatro-amador. Estudei o ensino fundamental em um 

colégio religioso, da ordem das irmãs vicentinas, e o ensino médio em uma escola 
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mista, de formação profissionalizante – o curso era auxiliar técnico em 

contabilidade, acrescido de disciplinas da educação geral. Nestas instituições 

escolares participei bastante de atividades artístico-culturais. Gosto de escrever 

poesias e outros. 

Conclui o ensino médio no ano de 1984 e, na condição de filho de família da 

classe trabalhadora, só pude ingressar na Universidade quando a UFPA efetivou seu 

Projeto de Interiorização.1 Prestei o Vestibular Especial em outubro de 1986, tendo 

sido aprovado para o curso de Licenciatura em Letras e Artes (período intervalar), 

no campus de Cametá. 

Em janeiro de 1987, fui aprovado no vestibular para Psicologia (período 

regular), para o Campus de Belém. Cursei somente as disciplinas iniciais da 

Licenciatura em Letras, pois em 1988 a UFPA não foi mais permitido o acúmulo de 

dois cursos ou mais na Instituição. 

Optei pelo curso de Psicologia. É assim que, no início de 1987, chego a 

Belém, para começar a graduação em Psicologia. Não me integrei a nenhum grupo 

de teatro em Belém, embora fosse essa, de início, uma idéia que me perseguia. 

Contudo participei algumas vezes do ‘Auto do Círio’ − espetáculo encenado nas 

ruas de Belém, no bairro da Cidade Velha, produzido e promovido pela escola de 

teatro da UFPA, na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré, no mês de outubro, 

a cada ano.  

Também tive um conto selecionado para a publicação, em 2002, no IX 

concurso de contos da região norte-nordeste, promovido pelo Núcleo2 de Arte da 

UFPA, que se intitula “Aluga-se um vestido de noiva (completo)”. 

Conclui o Bacharelado em Psicologia no ano de 1991, com um Trabalho de 

Conclusão de Curso, cuja temática era a Análise Institucional e o Movimento 

Estudantil.3 Este trabalho foi inicialmente orientado pelo professor MsC. Rolando 

Chitarra4 e depois pela professora, mestre à época e hoje doutora, Ana Cleide 

Moreira, ambos do Departamento de Psicologia Social e Escolar. 

                                                        
1 No ano de 1986. 
2 O núcleo de arte da UFPA transformou-se, no ano de 2006, em Instituto de Arte da UFPA. 
3 Fui militante do Movimento Estudantil Universitário, com participação, inclusive, nos Conselhos Superiores 
Universitários, como representante discente. 
4 Que faleceu naquele período, vítima da AIDS. Este professor me apresentou o teórico/militante/analista 
francês Félix Guattari. 
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No ano em que me formei psicólogo (1994) comecei a atuar, como psicólogo 

clínico, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Atendi pacientes diversos, mas 

gostaria de destacar os atendimentos a crianças e adolescentes que me fizeram 

refletir sobre essas fases do desenvolvimento humano e sua relação com a 

educação (familiar e escolar) e os atendimentos a estudantes da própria UFPA. 

Somente em 1996, apresentei o TCC de licenciatura que constituía “Uma leitura do 

mal-estar na civilização de Freud”, orientado pelo Prof. Dr. Ernani Chaves.  

Em 2000 conclui o curso de especialização em “Cultura e midiologia das 

sociedades contemporâneas”, pelo departamento de Comunicação Social da UFPA. 

Desta vez, minha monografia recebeu o título “O Nome do Pai: psicanálise, 

modernidade e mídia”, que foi também orientada pelo Professor Dr. Ernani Chaves, 

do Departamento de Filosofia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 

A monografia de especialização consiste na análise de dois filmes 

publicitários, veiculados nos canais de TV aberta, para a “campanha do dia dos 

pais” daquele ano. Eram propagandas de duas empresas de telefonia celular. 

Destaco desse estudo o tema “paternidade e psicanálise” e a compreensão da 

publicidade, na sociedade capitalista da alta modernidade, que se efetiva entre a 

“gratificação e a repressão”. As principais referências foram Aberastruri & Salas 

(1994), Baudrilard (1978), Garcia-Roza (1988), Marcondes Filho (1988), Muniz Sodré 

(1984), Ramos (1995). 

Desde 1994 venho atendendo na clínica psicológica; sempre atuando na 

UFPA. Desempenhei minhas atividades na clínica-escola do curso de Psicologia e na 

seção de apoio psicossocial, vinculada ao antigo departamento de pessoal, extinto 

pela administração da UFPA no final de 1998. Finalmente, a partir de fevereiro de 

1999, passei a atuar pertenço no serviço de psicologia do Hospital Universitário 

Bettina Ferro de Souza (HUBFS/UFPA).  

Reputo também como de extrema importância para minha formação 

acadêmica as experiências na Iniciação Científica. A princípio como voluntário no 

projeto “Problemas de Aprendizagem e/ou Adaptação Escolar e Processos de 

Construção do Conhecimento”, nos anos de 1990 e 1991, orientado pelos 

professores mestres do Departamento de Psicologia Social e Escolar, Rolando 

Chitarra e Léa Maria Martins Sales. Esta me iniciou no trabalho com crianças e 

adolescentes em situação de risco e na psicanálise com crianças, que nos faziam 
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pensar a sexualidade infantil e a relação psicanálise e educação. Posteriormente, 

participei, como bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica 

(PIPES/UFPA), de um projeto denominado “Revisão do valor da investigação 

idiográfica para a psicologia, através da personalidade de irmãos consaguíneos” 

(1991/1992), coordenado pela professora Ana Maria D. Rodrigues de Souza5, do 

Departamento de Psicologia Clínica. 

Como bolsista do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pesquisa), 

participei do projeto coordenado pela professora mestre Suzana Souza Pastori, 

intitulado “As condições de surgimento do homo pshycologicus numa comunidade 

de migrantes no bairro do Guamá”, nos anos de 1992 e 1993, que enfatizava 

compreender como migrantes, oriundos do interior do Estado do Pará, se 

reorganizaram em área de ocupação urbana. Verificaram-se as estratégias de 

organização espacial e subjetiva dos sujeitos, que embora tivessem muita 

"saudade" dos lugares de onde vieram - geralmente comunidades ribeirinhas - com 

modelo de vida coletivista, não pretendiam abandonar a cidade grande, para onde 

migraram em busca de educação e saúde para si próprios e seus familiares 

(principalmente filhos e filhas). As "casas" demonstravam muito dessa re-

organização no espaço urbano. Enfatizamos a construção da subjetividade e de uma 

vida mais individualizada ambientadas na vida urbano-industrial. 

A retomada da experiência na docência, propriamente dita, e no ensino 

superior, ocorre como professor substituto, em junho de 2003, no Centro de 

Educação da UFPA, cujo contrato foi finalizado em junho de 2005, quando já estava 

cursando o primeiro semestre do mestrado acadêmico em educação. 

Trabalhei como professor das disciplinas “Prática de Ensino de Psicologia” e 

“Metodologia Específica do Ensino de Psicologia”, pelo departamento de Métodos e 

Técnicas e Orientação da Educação; e de “Psicogênese da Linguagem Oral e 

Escrita”, “Psicologia da Aprendizagem”, “Psicologia da Educação” e “Fundamentos 

da Educação Especial”, pelo departamento de Fundamentos da Educação. Por 

ocasião do exercício docente pude elaborar e encaminhar algumas das reflexões 

que na atualidade me inquietam. 

                                                        
5 Mestre àquele período e hoje doutora. 
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Neste sentido, foram (e são) as problematizações desta última disciplina que 

me motivaram a elaborar um projeto para a seleção do mestrado em educação que 

focalizasse a relação entre diferenças individuais e igualdade de direitos civis. 

Inicialmente objetivava realizar um estudo que investigasse a produção 

discursiva de professores do ensino médio sobre pessoas consideradas diferentes 

por sua “orientação sexual”: os homossexuais. O importante, a princípio, era 

relacionar homossexualidade, direitos civis e educação. Mas logo percebi que no 

campo da homossexualidade há uma multiciplicidade de conflitos, diferenças e 

paradoxos cuja reflexão há que se efetivar.  

Assim, reorientei o foco do estudo para a produção das homossexualidades 

masculinas em práticas discursivas de docentes do ensino médio, de uma escola 

selecionada dentre oito escolas que compuseram a fase exploratória inicial de 

pesquisa. No entanto, importa ressaltar que embora tenha tomado o cuidado 

metodológico de limitar o estudo às homossexualidades masculinas, não me 

furtarei em compreender práticas discursas que produzam outras 

homossexualidades − as que aparecem nos textos dos docentes-sujeitos da pesquisa 

e nos estudos teóricos relacionados, sejam eles masculinos, femininos ou “entre 

fronteiras”.6 

 Enquanto psicólogo e professor, na posição identificatória gay, meu desejo é 

analisar a relação entre práticas discursivas de docentes e as homossexualidades, 

empenhando-me em compreender os sentidos que se constroem para o 

enfrentamento entre, de um lado, o preconceito contra homossexuais e, de outro, 

as resistências pela visibilidade (e o respeito à dignidade da pessoa) da 

homossexualidade como prática sexual e afetiva. Em última instância trata-se da 

dimensão ética, no que tange principalmente à compreensão dos sujeitos como 

seres sócio-políticos e desejantes. Ressalte-se que ao tratar da dimensão ética 

penso no bem coletivo, isto é, naquilo que posso fazer de bem, de bom e de belo, 

pois (pelo menos para os filósofos da Antiguidade Clássica) o ético e o estético 

estavam intrincados: o bom é belo e vice-versa, para mim e para os outros. 

A intenção é pensar por meio dos discursos dos professores sobre a 

participação da escola nas discussões acerca da homofobia, quer no seu 

reforçamento (silenciado ou não), quer no seu combate. Afinal, os discursos são 

                                                        
6 LOURO, 2004. 
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ações, são práticas que circulam (no sentido centrífuga, centrípeta e elipse) no 

meio social simultaneamente.  

 
Portanto, estou entendendo que as escolas, lado a lado com outras 
instituições onde agimos, desempenham um papel importante na 
definição das identidades sociais [...]. Se a educação basicamente envolve 
“a apropriação de discursos, como também o conhecimento e poderes que 
eles encerram” (Foucault, 1984, p. 123), os discursos construídos na sala 
de aula sobre os tipos de pessoas que somos têm que ser cuidadosamente 
examinados devido a sua relevância na definição de quem somos [...]. Ou 
como Sarup (1996, p. 69) argumenta, desenvolvendo as idéias de 
Foucault, “as escolas, por exemplo, determinam em grande parte não 
somente o que as pessoas fazem como também quem são, serão, e podem 
ser” (MOITA LOPES, 2002, p. 91).  
 

 As práticas discursivas da instituição escolar evocam concepções como 

campos de saberes, regulamentação e disciplinamento que nos fazem lembrar dos 

conceitos também foucaultianos de governamentabilidade, tecnologias do eu, 

docilização dos corpos; mas, fundamentalmente, de ortopedia − uma pedagogia 

para a correção (VEIGA-NETO, 2004).  

A isso estão articuladas outras instituições, como família e religião, que 

também simbolizam ‘Lei’ (no sentido psicanalítico) 7  e juntas nos auxiliam na 

compreensão da construção de sentidos, regulação, normatização das vivências 

sociais da sexualidade. 

 

• Tema, objetivos e corpus de análise 

 

O tema desta pesquisa é homossexualidade e educação escolar. O problema 

levantado para sua investigação pode ser sintetizado nas seguintes questões chave: 

— Que discursos são construídos por docentes sobre as homossexualidades? — Que 

territórios e representações esses discursos fazem rebuliçar no interior da 

instituição escolar? Quais as possibilidades de reflexão dos/com os professores 

acerca do tema “homossexualidade e educação escolar”? 

Levanto essas questões por acreditar que a escola contemporânea ganhou o 

status de agência formadora de cidadãos, subsidiando, assim, os sujeitos na 
                                                        
7 A Lei para a psicanálise não é um artifício jurídico, mas um dos componentes das formações do Superego ou 
Supereu. No Vocabulário da Psicanálise o Superego é uma das instâncias da personalidade e o seu papel é 
assimilável ao de um juiz ou de um sensor relativamente ao ego. Freud vê na consciência moral, na auto-
observação, na formação de ideais, funções de superego. Classicamente, o superego é definido como o 
herdeiro do complexo de Édipo; constitui-se por interiorização das exigências e das interdições parentais (cf. 
Laplanche e Pontalis, 1998). 
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constituição de suas subjetividades. A escola atua, portanto, na construção de 

discursos sobre os mais variados temas e aspectos da vida e um desses aspectos, 

prenhe de significações e posturas (significações em estreita vinculação com estas 

posturas), é a sexualidade.  

Contudo, observa-se que os discursos sobre a sexualidade, embora estejam 

presentes nas rodas de amigos, nas conversas entre pares e casais, nas salas de 

jantar, na mídia em geral, é vivido de maneira peculiar no espaço escolar. Ele 

submerge de outras maneiras: é silenciado, esquivado, gesticulado, vivido no corpo 

ou através de chistes e sintomas. 

Ademais a escola é um dos espaços privilegiados para o 

enfrentamento/tratamento das questões das “identidades” sexuais e de gênero, 

dentre outras. Nesta perspectiva, autores/pesquisadores como Luiz Paulo da Moita 

Lopes (2002, p.200) justificam essa posição, enfatizando que: 

 
Se considerarmos que: a) em geral, a escola é o primeiro espaço social do 
qual a criança participa em seu contato com o mundo fora de casa; b) o 
tempo que os indivíduos passam na escola é considerável; c) o papel de 
autoridade no gerenciamento dos significados construídos nesse 
contexto é desempenhado pelo professor; e d) o crédito social que esses 
significados normalmente [...] têm um papel  central nos processos de 
construção da identidade social dos alunos (grifos meus). 

 
Seria ingênuo tributar unicamente à educação escolar o combate a 

homofobia e a misoginia, mas não podemos negar que esta instituição assume lugar 

privilegiado na formação de sujeitos, pois nela crianças e adolescentes passam 

grande parte de suas vidas. Assim, é a escola uma das principais produtoras de 

valores, idéias, concepções que encontrarão terreno fértil na formação de 

subjetividades processadas por identificações 8  ao envolver relações afetivas 

fundamentais na sedimentação de aprendizagens cognitivas e emotivas, 

principalmente de jovens. 

Ressalve-se que o autor anteriormente citado fala em “construção da 

identidade social”, mas este estudo, sobre as práticas discursivas de professores, 

problematiza o conceito de identidade e sua fixidez, preferindo utilizar o termo 

                                                        
8 No Vocabulário da psicanálise de Laplanche e Pontalis (1998), identificação é o processo psicológico pelo qual 
um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou 
parcialmente, segundo o modelo desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de 
identificações. 
Na obra de Freud, o conceito identificação assumiu progressivamente valor central, que faz dele mais do que 
um mecanismo psicológico. Psicanaliticamente, identificação é a operação pela qual o sujeito humano se 
constitui. 
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identificação ou processos identificatórios, por considerar que ao refletirmos sobre 

algo como ‘identidade’ não se pode mais pensar de maneira essencialista, haja 

vista tratar-se de diversas formações identitárias, que às vezes até se contrapõem 

como, aliás, o próprio Moita Lopes considerará em outras passagens.  

Este mesmo autor compreende que os discursos que circulam na sala de aula 

são consideravelmente “parte” da compreensão que os professores têm desse 

espaço, dessa instituição. Ele recorre a Aronowitz e Giroux (1981, p.87) para 

argumentar que a análise das escolas deve considerá-las “...como lugares onde um 

sentido [...] é organizado [...] onde alunos são introduzidos a modos particulares 

de viver a vida, onde as subjetividades são produzidas e onde as necessidades são 

construídas e legitimadas”. (MOITA LOPES, 2002, p. 200). 

O objetivo geral deste estudo é analisar a produção discursiva de 

professores acerca da homossexualidade, para refletir sobre a participação da 

escola na produção e reprodução de discursos sobre as homossexualidades.  

Com vistas ao alcance de tal objetivo, proponho-me, especificamente, a: 1) 

analisar reflexões de professores da rede pública estadual de ensino médio sobre 

homossexualidades masculinas; 2) compreender, através da produção discursiva dos 

professores, como se dá a participação da educação escolar na produção e/ou na 

resistência a homofobia; 3) destacar dos discursos docentes, compreensões acerca 

da temática “homossexualidade e educação escolar”.  

Para o estudo conceitual da homossexualidade e da relação 

homossexualidade e educação escolar, fiz um levantamento de títulos de livros, em 

português. Dos títulos consultados sobre o homossexualismo, optei em trabalhar 

com aqueles que: relacionassem homossexualismo com política pública; 

problematizassem o preconceito contra homossexuais; expusessem a dimensão 

histórica e sociocultural da homossexualidade. Assim, decidimos, então, nos 

fundamentar teoricamente nos escritos de: Andrew Sullivan (1996); Beranrdino 

Leers e José Trasferetti (2002); Jurandir Costa Freire (1989, 1992); Peter Fry e E. 

MacRae (1991).  

Sobre a relação homossexualismo e educação escolar optei por aqueles que: 

pautam seus escritos especialmente no pensamento de Foucault; entendem a 

escola como mais um espaço de constituição do sujeito, portanto como uma 

instância institucional que, em meio a um complexo de instituições sociais, 
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corrobora a produção, reprodução e redimensionamento de ‘identidades’ culturais; 

trabalham com uma visão das identidades/identificações em movimentação 

constante, como processos de subjetivação na escola. Nessa direção, trabalhamos 

com os escritos de Guacira Lopes Louro (2001, 2004), Luiz Paulo da Moita Lopes 

(2002) e Thomaz Tadeu da Silva (2000), dentre outros. Estes referenciais 

balizaram, portanto, nossas análises sobre o objeto de nosso estudo: os discursos 

dos professores sobre homossexualidades. 

O corpus de análise foi composto por um volume de campos enunciativos, 

que chamarei de enunciados chave. Os enunciados chave são aqueles enunciados 

apreendidos nos discursos dos professores, e foram coletados em depoimentos e 

reflexões ditos pelos próprios sujeitos da pesquisa, coletados em dois momentos 

distintos: uma primeira fase, que chamei de fase exploratória da pesquisa; uma 

segunda fase, em que realizei uma oficina com o tema “sexualidade e educação 

escolar”, da qual participaram professores de ensino médio de uma escola 

selecionada, dentre as oito que compuseram o campo na fase exploratória. 

 Para realizar a fase exploratória do trabalho de campo, baseei-me em 

“mapa” elaborado, no ano de 2005, pela Secretaria de Educação do Pará — SEDUC 

— no qual esta secretaria trabalhou 24 escolas-pólo, distribuídas pelos bairros de 

Belém. Destas, inicialmente pretendia escolher doze9 — uma em cada bairro da 

área central de Belém para a pesquisa exploratória, que visava a traçar um perfil 

dos sujeitos participantes10 e levantar posições e representações de temas ligados à 

temática Educação Escolar e Sexualidade. 

 Nessa primeira fase da pesquisa, foram envolvidos os participantes do 

cotidiano escolar, em especial ocupantes de cargos técnicos (supervisores ou 

orientadores educacionais) e/ou de direção. Esta opção se fez pelo fato que estes 

profissionais têm contato direto com os sujeitos escolares, portanto poderiam 

apresentar uma percepção geral do conjunto de atores e das tramas que a 

instituição escola promove no campo da sexualidade. 

                                                        
9 Evitei selecionar escolas muito distantes e/ou em bairros onde a segurança pública seja quase inexistente. A 
escolha das escolas teve como parâmetro um quadro referencial da SEDUC, que trabalha com vinte e quatro 
(24) escolas-pólo. (cf. quadro em anexo). Também, durante o Exame de Qualificação eu já estava com o 
quadro das respostas da fase exploratória da pesquisa montado, com as oito escolas que havia visitado até 
aquele momento; a banca examinadora considerou suficiente as oito entrevistas e me indicou prosseguir para a 
seleção da escola em que realizei a oficina e para a análise dos dados. 
10 Na primeira fase apliquei dois questionários, anexos, e na segunda coletei também dados escritos pelos 
próprios professores durante a oficina. Algumas informações e observações são retiradas das anotações de 
campo, resultado de diálogos estabelecidos com os sujeitos participantes da pesquisa. 
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 Após esta fase, elegi uma dentre as oito escolas que foram visitadas na fase 

exploratória para a realização da oficina cujo tema foi “educação e sexualidade”. 

As/os professores, de todas e quaisquer disciplinas, do ensino médio noturno, que 

trabalham com educação de jovens e adultos, foram convidados a participar da 

pesquisa. A estratégia foi expor para professores enunciados visuais sobre a 

homossexualidade masculina para que eles expressassem suas representações sobre 

o assunto, mais especificamente.  

De posse dos dados resultantes da pesquisa exploratória e da oficina de 

sexualidade realizamos a análise dos enunciados chave.  Esses dados foram 

organizados em tabelas e quadros para serem analisados em consonância com 

enunciados adjacentes que vêm de campos teóricos, de minha vivência e de outras 

fontes como documentos e textos coletados na web. 

Compreendo os enunciados como partes constitutivas do discurso; eles (os 

enunciados discursivos) são sempre coletivos, portanto, produzidos socialmente. A 

prática discursiva opera sempre no campo social onde reverbera. Nessa direção, 

Maria Tereza Freitas (1996) nos indica que a palavra e a linguagem são 

propiciadoras da produção de autorias diversas na escola. Para ela, 

 
o conhecimento é elaborado, disputado no concreto das interlocuções. E a 
linguagem é o lugar dessa construção; a palavra, a ponte por onde 
transitam significações. É preciso estar atento para o jogo de simetrias e 
assimetrias que se sucedem nas relações, sem medo de conviver com a 
diversidade, com a diferença. Educar não é hemogeinizar, produzir em 
massa, mas produzir singularidades. Deixar vir à tona a diversidade de 
modos de ser, de fazer, de construir: permitir a réplica, a contra-palavra. 
Educar é levar o aluno a ser autor, a dizer a própria palavra, a interagir 
com a língua, a penetrar numa escrita viva e real (FREITAS, 1996, p. 173). 
 

Na busca de aproximar discurso, educação e sexualidade entendo que não 

podemos compreender as práticas discursivas numa direção única ou tomar um 

discurso docente contra este ou aquele “corpo” social, mas como uma ação 

discursiva que se constrói, se inventa (como tudo na trama humana) na relação 

entre sujeitos social/culturalmente posicionados. E, principalmente, compreender 

os sujeitos como inventores e imersos na diferença, na diversidade e na 

multiplicidade que constituem a experiência humana. 

Nesta direção, observa-se que tanto o professor como o aluno e os demais 

agentes/atores que constroem e disputam significações no contexto da escola — 

contexto esse que transborda o estabelecimento ou a organização “escola” — 
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ganham a dimensão de sujeitos que se portam pelo e no discurso, em cujo jogo 

político de relações de poder, e negociações necessárias, constroem subjetividades 

em processo. 

A escola é uma das instituições em que práticas discursivas circulam. E, 

como a dimensão delimitada para esta análise diz respeito a discursos docentes, 

finalizarei este tópico com alguns breves comentários sobre a instituição escolar. 

Compreendendo a Escola como uma das agências, das sociedades modernas, 

responsável pela formação/desenvolvimento de cidadãos, portanto, capaz de 

capacitá-los para o convívio coletivo. Por isso mesmo, ela [a escola] está 

transversalmente tomada pelos embates políticos que a atravessam e atravessam a 

sociedade, cotidianamente.  

A escola é lugar de vida e, como tal, produtora e produção de/da Cultura. 

Como diz Freitas: 

A escola precisa se constituir como uma mediação para os alunos entre 
contexto social mais amplo e seu processo individual de 
desenvolvimento...assegurando ao fato pedagógico a apropriação dessa 
leitura. (1996, p. 167). 

 

  Por conceber a escola como uma instituição viva, como uma espécie de 

‘arena’ onde as representações/significações/posições de sujeito são disputadas, 

reconheço que uma de minhas inquietações me conduz a querer refletir, de forma 

conseqüente, sobre a emergência de uma escola mais próxima de práticas 

discursivas não conservadoras, mais aberta e dialógica; que possibilite a circulação 

de trocas discursivas e afetivas.  

 A educação escolar não pode prescindir da dimensão afetiva. Só aprendemos 

com o outro e em relações sócio-afetivas. Aprender é, antes de tudo, um ato de 

amor. Como diz o psicanalista Lanjonquière (1999) “aprende-se por amor!”. Para 

Santos: 

Esta é uma hipótese que certamente impressionaria um ouvinte 
desavisado, mas é difícil negar que vários professores, senão a maioria, já 
se defrontaram com situações nas quais o que parecia estar em jogo era 
algo dessa ordem, desde a famosa e caricata maçã para o mestre, típica 
dos desenhos americanos, bem como também o pequenino que desenha e 
apaga por inúmeras vezes, perguntando ao mestre “se está bom”. O 
desenho ou ele... aos olhos do mestre? Trata-se de uma pergunta ou sutil 
demanda por um signo de amor? (SANTOS, 2006, p. 104). 
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Em um momento inicial deste trabalho tive a ilusão, um tanto teleológica, 

metafísica, messiânica de pensar uma escola ‘desprovida de preconceitos sexuais’. 

Mas essa visão agride frontalmente meus referenciais, isto é: aqueles que 

concebem a escola da/na cultura e, portanto, como uma instituição em que o 

poder circula e as relações sociais de poder estão presentes. 

 Mas, enquanto instituição cultural, a escola pode ser pensada em sua 

dimensão aglutinadora de tensões sócio-políticas e afetivas, e onde o preconceito e 

a resistência estão em conflito e, às vezes, confluem. 

     Sabe-se que a escola, por ser instituição de/da cultura, foi inventada e 

acompanha o movimento vivo e conflituoso da História, portanto, a escola assume 

diferentes características nos diferentes contextos.    

É interessante frisar que desde o processo de redemocratização política do 

país, efetivamente ocorrido no início dos anos de 1980, o preconceito tem estado 

em pauta. No início dessa década, programas de televisão e meios de divulgação 

impressos começam a discutir, mais abertamente, o preconceito sexual e étnico-

racial.  

As políticas que vemos serem implementadas ao longo dos anos de 1980 e 

1990 são uma demonstração desse acontecimento. A presença do tema transversal 

orientação sexual, constante nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), do 

Ministério da Educação, proposto e implementado pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso, e ainda em vigor, e o Programa Brasil Sem Homofobia, da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos e do Ministério da Saúde, proposto pelo 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, são exemplários dessas políticas.  

 Reforço que a opção pela análise dos discursos docentes dá-se pela crença 

que estes docentes assumem, na relação ensino-aprendizagem, o lugar de um 

suposto saber e uma posição destacada nas tramas de poder da sociedade da 

chamada alta modernidade e especificamente na instituição escolar. Consideramos 

assim que os professores, além de detentores de saberes especializados, são 

formadores de opinião.  
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PARTE I – ENUNCIAÇÕES TEÓRICO-DISCURSIVAS 

 

 

 
As Ciências, particularmente as Humanidades, têm a missão 

crucial de realizar pesquisas e divulgar 
conhecimentos sólidos visando destruir as prenoções,  
derrubar os preconceitos e impedir as discriminações 

baseadas em tais equívocos. Lastimavelmente, no 
entanto, raríssimas são as universidades brasileiras 

que dispõem de áreas de pesquisa e programas voltados aos 
estudos da (homo)sexualidade em geral e da 

homossexualidade em particular(...) . O amor 
homoerótico continua ainda tema nefando no meio 

acadêmico: professores e pesquisadores gays e lésbicas se 
vêem forçados a permanecer na gaveta a fim de não sofrerem 
discriminações funcionais; muitos são os docentes que ainda 

usam a cátedra para divulgar opiniões negativas em relação à 
homossexualidade; alunos e alunas homossexuais são 

discriminados por seus professores, vendo-se impedidos de 
assumir sua verdadeira identidade existencial; pesquisadores 

são desestimulados ou mesmo barrados a investigar temas 
relativos à sexualidade humana. Muitos acadêmicos 
continuam agindo como "cães de guarda da moral 

hegemônica(...). 
 

Luiz Mott 
 

 

 

Desenvolvo nesta parte da dissertação reflexões teóricas, distribuídas em 

quatro tópicos: 1.1) Homossexualidade e educação escolar; 1.2) Homossexualismo, 

homoafetividade ou homoerotismo?; 1.3) Gênero, (homo)sexualidade e educação; 

1.4) Políticas identitárias e pós-identitárias.  

A vontade de efeito é caracterizar as relações entre a instituição escolar e 

os discursos sobre a (homo)sexualidade, enfatizando a posição do professor; 

apresentar as produções discursivas acerca  de práticas sociais específicas — o 

relacionamento sexual entre homens - e as tensões do feminismo e de outras 

minorias com o campo das homossexualidades; demonstrar o conceito de 

identidade de forma deslocada, optando pela concepção de processos 

identificatórios ou identificação, e, nessa direção, apresentar a posição política das 

teorias queer.  
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1.1 Homossexualidade e educação escolar 

 
Que a educação dos jovens nos dias de hoje lhes oculta o papel 
que a sexualidade desempenhará em suas vidas, não constitui 
a única censura que somos obrigados a fazer contra ela. Seu 
outro pecado é não prepará-los para a agressividade da qual 

se acham destinados a se tornarem objetos. Ao encaminhar os 
jovens para a vida com essa falsa orientação psicológica, a 

educação se comporta como se se devesse equipar pessoas que 
partem para uma expedição polar com trajes de verão e 

mapas dos lagos italianos. Torna-se evidente, nesse fato, que 
se está fazendo um certo mal uso das exigências éticas. A 
rigidez dessas exigências não causaria tanto prejuízo se a 

educação dissesse: ‘É assim que os homens deveriam ser para 
serem felizes, mas terão de levar em conta que eles não são 
assim’. Pelo contrário, os jovens são levados a acreditar que 
todos os outros cumprem essas exigências éticas – isto é, que 

todos os outros são virtuosos. É nisso que se baseia a exigência 
de que também os jovens sejam virtuosos. 

      
Sigmund Freud  

 

 

A princípio é interessante problematizar uma visão tradicional que imagina 

as políticas sociais brotando da cabeça de indivíduos ou grupos iluminados para, 

somente depois, serem “aplicadas” à vida social. É o engajamento de grupos 

sociais que pode matizar as instituições com seus desejos!  

Pode-se trabalhar no sentido de dar visibilidade a questões cotidianas e 

hodiernas da organização escolar, que são, na maioria das vezes, ignoradas, 

escondidas ou negadas pelos atores/agentes sociais ocupantes de papel destacado 

nos cenários dessa instituição que goza de profundo prestígio social, 

principalmente no tangente à formação/desenvolvimento dos jovens - crianças e 

adolescentes. 

Embora, na atualidade, a escola atenda a crianças desde a mais tenra idade, 

fornecendo-lhes signos e símbolos para construírem seus significados individuais e 

sociais, o interesse deste estudo recai sobre discursos de docentes do ensino médio 

porque estes lidam em geral com adolescentes, cuja fase de vida remete à 

construção de identidades para a vida adulta e remete também à chamada “crise 

de adolescência normal”11, onde a questão da identidade sexual é uma das que 

mais sobressai. A identidade sexual e social dos adolescentes é bastante valorizada 

pelas sociedades urbano-industriais. 

                                                        
11 Referência ao título de uma obra dos psicanalistas argentinos Arminda Aberastury e Maurício Knobel, 
publicada no Brasil pela editora Artmed. 
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Talvez o traço mais relevante de nossas identidades sociais se relacione a 
como nos posicionamos e somos posicionados pelos outros em termos de 
nossa sexualidade. Isso é assim, acredito, por causa de nossa procura por 
afeto e amor e também por causa de nossas necessidades sexuais. Isso se 
torna central no início da adolescência[...]exatamente porque é o momento 
em que as pessoas começam a se envolver com os significados/discursos do 
amor, do afeto e do sexo. Contudo, há poucos estudos na literatura das 
Ciências Sociais que têm examinado esse tipo de questão nas escolas (MOITA 
LOPES, 2002, p. 98). 

 

Grupos sociais específicos e o Estado brasileiro delegam à escola poder e 

capacidade de informar e formar a juventude, principalmente. Compreendo esta 

organização social como palco/arena de embates teóricos/filosóficos/políticos 

sobre os diversos aspectos da vida e percebo que ela é território de conflitos, de 

disputas. Está em pauta contemporaneamente, por exemplo, a Inclusão Escolar, 

expressa do ponto de visto jurídico na Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Brasileira — LDB — de 1996.  

Contudo, para além ou aquém dos embates político-pedagógicos que se 

manifestam através da antinomia inclusão-exclusão escolar, podemos pensar a 

escola como uma instituição capaz de enfrentar os embates da inclusão social e do 

respeito às diferenças. Respeito, compreensão e diálogo são os pilares de uma 

convivência pacífica, democrática e plural no âmbito institucional. 

Há que se pensar em ética, cidadania e democracia para a vida institucional! 

Há que se produzir políticas identitárias, políticas do desejo no âmbito 

institucional, social, político.  

 Compreendendo esta questão de maneira mais ampla e, avançando para 

além da inclusão escolar de pessoas Portadoras de Necessidades Educativas 

Especiais (PNEE´s), defendo que a escola, principalmente a pública, precisa se 

comprometer com o acolhimento e atendimento (oferta de educação escolar de 

qualidade) às chamadas minorias, a fim de que os princípios expressos em 

documentos oficiais, resultantes da organização da sociedade civil, possam ser 

respeitados e encaminhados; principalmente aqueles que fundamentam a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

Os professores, ao assumirem determinada prática discursiva, podem estar 

contribuindo para a formação de pessoas mais respeitosas e compreensivas com a 

diversidade e mais reflexivas, críticas, problematizadoras; pessoas que possam 
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viver no plural. E, principalmente, podem contribuir para que alunos e alunas 

homossexuais sintam-se presentes, visíveis, participantes da vida escolar. 

Também, a escola pode ser questionada e, principalmente, se questionar 

sobre a maneira como vem: a) representando a pessoa homossexual; b) enunciando 

a diferença do dito homossexual; c) ofertando algum tipo de tratamento que faça o 

diferente se sentir “esquisito”. 

 Ou, dito de forma mais abrangente: como a escola lida com as 

homossexualidades?  

Insisto na dimensão ética da questão! Obviamente não me refiro à ética dos 

manuais de procedimentos profissionais e nem dos instrumentais técnicos que 

balizam as relações organizacionais. Estes são importantes sim, mas como diz Fábio 

Herrmann (1993), em seu livro “Clínica psicanalítica: a arte da interpretação”, as 

orientações técnicas funcionam como a moldura de um quadro; a tela é o 

conteúdo.  

A ética visa o Bem comum nas relações humanas e sua dimensão é 

inestimavelmente maior que prescrições e proscrições. 

 Na contemporaneidade as formas de exclusão ganham novos contornos. 

Instituições como a família, cujo modelo central tende a ser o nuclear monogâmico 

e heterossexual, e a escola - transformada pelas relações entre capital e trabalho - 

vão, a partir da consolidação e transformação dos estados nacionais e da 

democracia vigente no mundo ocidental, re-desenhando suas formas de percepção 

da realidade.12 

 Moita Lopes enfatiza que 

 
as investigações socioculturais parecem ser bem adequadas a um mundo que 
está experimentando tantas mudanças rápidas na medida em que esse tipo 
de pesquisa, por causa de seu foco na situacionalidade social do 
funcionamento mental, pode contribuir para a compreensão de questões 
atuais tais como os processos de construção da identidade social. Em 
particular, espera-se, portanto, que esta investigação possa iluminar como 
os professores e alunos representam a sexualidade nas salas de aula de 
modo que as práticas educacionais na direção da emancipação possam ser 
fomentadas ao se lutar contra discursos de exclusão (2002, p. 92). 
 

                                                        
12 No final do século XX e início do XXI, as relações sociais e as construções de identidades/identificações 
sociais são ressignificadas pela relação entre global e o local, conforme Stuart Hall (2005).  
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Na realidade brasileira — embora a LDB de 1996 preconize em seu artigo 1º a 

vinculação da escola com a vida cotidiana e com as práticas e movimentos sociais13 

— não se têm percebido isso acontecer! Aliás, a escola, em muitos aspectos, parece 

continuar anacronicamente conservadora.  

 Sabe-se, entretanto, que há avanços significativos nas concepções da relação 

ensino-aprendizagem, nas relações sujeito(s) aprendente(s)−sujeito(s) ensinante(s).  

 Entretanto, como os discursos não são meras descrições: são ações, são 

práticas sinto-me compelido a citar Guattari (1977), militante/analista/teórico, 

que ajuda a pensar sobre muitas das possíveis representações acerca da ação 

discursiva de professores sobre a sexualidade homossexual. Ele diz que Militar é 

agir. Pouco importam as palavras, o que interessa são os atos. É fácil falar, 

sobretudo em países onde as forças materiais estão cada vez na dependência das 

máquinas técnicas e do desenvolvimento das ciências (GUATTARI, 1977, p. 12). 

 Os discursos sobre a sexualidade, como qualquer discurso, são variantes 

temporais e espaciais. São também construtos socioculturais. E a fala é 

simultaneamente individual e coletiva. 

 
Texto sobre texto, discurso sobre discurso, encontro de saberes, de 
experiências, de culturas, de sujeitos. Conhecimento produzindo vida, vida 
produzindo conhecimento. Conhecimento que gera compromissos de 
transformação e constitui o sujeito enquanto cidadão. Fazer do trabalho 
pedagógico uma elaboração conjunta, não de formas predeterminadas de 
representar, significar e conhecer o mundo, mas formas culturalmente 
elaboradas. Observar, aprender e compreender a dinâmica dessa relação 
acaba sendo um dos trabalhos que se colocam para o professor no cotidiano 
da sala de aula. (FREITAS, 1996, p. 173) 

  

 Freitas, de maneira não intencional, nos dá a dimensão da “citacionalidade” 

do discurso e escreve também sobre o compromisso político do professor em seu 

fazer cotidiano. 

 Sobre citacionalidade, Tomaz Tadeu da Silva escreve: 

...Tudo isso é sintetizado na fórmula de que “a escrita é repetível”. 
Segundo Derrida, isso vale para a linguagem em geral. Ele chama essa 
característica, essa repetibilidade da escrita e da linguagem, de 
“citacionalidade”. Nestes termos, o que distingue a linguagem (como 

                                                        
13 Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias. 
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. (Lei nº. 9.349/96 – LDB). 
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uma extensão da escrita) é sua citacionalidade: ela pode sempre ser 
retirada de um determinado contexto e inserida em um contexto 
diferente (2000, p. 94-5). 
 

Ao falar sobre a sexualidade no/do outro, a fala do sujeito ressoa aspectos 

de sua (dele) própria sexualidade. Afinal, o sujeito se constitui na relação com o 

outro pela palavra e nossa subjetividade é formada socioculturalmente. Do mesmo 

modo o aparelho psíquico é, antes de tudo, um aparelho de linguagem! 14  A 

linguagem nomeia e desliza em sua própria estrutura. O discurso está sempre em 

aberto. 

  Se por um lado considerarmos que as “identidades”15 são construtos sociais e 

a ação discursiva é constituidora dessas “identidades”. Por outro, a dimensão 

subjetiva das formações identitárias leva-me a pensar nos processos de 

identificações, pois o sujeito não é peça meramente passiva nessa trama.  

O jogo se dá como se o sujeito, de algum modo, tivesse que avalizar aquilo 

que os outros dizem que ele é: assumindo, recusando, negociando, disputando as 

“identidades” enunciadas que lhe são atribuídas.  

Também será preciso, nesse jogo, que os grupos culturais “aceitem”, 

avalizem o que o indivíduo anuncia e enuncia sobre si mesmo. ‘O que dizem que 

sou’ e ‘o que fizeram de mim’ é complementar a ‘quem sou eu’ e ‘o que faço de 

mim’, pois o sujeito está em permanente processo de construção/constituição. 

 
A produção dos sujeitos é um processo plural e também permanente. Esse 
não é, no entanto, um processo do qual os sujeitos participem como 
meros receptores, atingidos por instâncias externas e manipulados por 
estratégias alheias. Ao invés disso, os sujeitos estão implicados e são 
participantes ativos na construção de suas identidades. Se múltiplas 
instâncias sociais, entre elas a escola, exercitam uma pedagogia da 
sexualidade e do gênero e colocam em ação várias tecnologias de 
governo, esses processos prosseguem e se completam através de 
tecnologias de autodisciplinamento e autogoverno que os sujeitos 
exercem sobre si mesmos. Na constituição de homens e mulheres, ainda 
que nem sempre de forma evidente e consciente, há um investimento 
continuado e produtivo dos próprios sujeitos na determinação de suas 
formas de ser ou “jeitos de viver” sua sexualidade e seu gênero (LOURO, 
2001, p. 25-6). 
 

                                                        
14 Sobre esses aspectos ver Freud, principalmente o texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” e sua 
hipótese do Complexo de Édipo. Esta teorização será retomada por Lacan, que aprofundará a noção de 
“angústia de castração”. Está presente nos textos destes dois pensadores a concepção de um sujeito do desejo. 
Em Lacan “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”.  
15 Utilizo aspas em identidades, porque nesta dissertação o conceito de identidade será problematizado. Minha 
opção conceitual e política será por processos identificatórios em sintonia com o conceito de identificação, 
forjado pela psicanálise. 
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A análise da produção discursiva das homossexualidades por docentes 

interessa-me pelo poder que os enunciados destes docentes exercerem sobre seus 

alunos. Os discursos dos professores inundam, enterram ou solapam novos 

enunciados no espaço da escola, e isso tem consequências em outros espaços 

culturais.  

Leandro Alves Rodrigues dos Santos (2006, p.104), neste particular, chama a 

atenção do professor para a dimensão ética de sua atuação, perguntando “como 

resistir a se aproveitar dessa complexa situação?”16.  

De meu foco de interesse, problematizo a relação professor-aluno no 

fortalecimento ou combate à homofobia, levantando a questão de que o professor 

ocupa um lugar privilegiado nessa relação subjetiva e/ou sujeitiva. Como diz 

Kupfer (1992) 

O professor é também sujeito marcado por seu próprio desejo 
inconsciente. Aliás, é exatamente esse desejo que o impulsiona para a 
função de mestre. Por isso, o jogo todo é muito complicado. Só o desejo 
do professor justifica que esteja ali. Mas, estando ali esse precisa 
renunciar a esse desejo. 

 
Concebemos assim a docência como atividade produtora de 

subjetividades/subjetivações, que nos embates micropolíticos podem gerar 

enunciações/enunciados as/os mais diversas/os.  

Ao pensar na importância que o discurso do professor tem para o aluno, 

entendo, inspirado na psicanalista Maria Cristina Kupfer (1992), que a relação 

professor-aluno é uma relação de afeto - semelhante à relação transferencial17 na 

clínica psicanalítica — que é um lugar de poder desejado, mas fundamentalmente 

um lugar investido pelo desejo de saber do aluno.  

O poder aqui se reveste de investimentos libidinais, constituindo-se de 

afetos endereçados a um objeto de amor e é ambivalente. Kupfer (1992, p. 90) nos 

                                                        
16 Referindo-se à relação professor-aluno, atravessada por desejo inconscientes, na qual o professor é colocado 
no lugar da ‘transferência’. 
17 Segundo o Vocabulário da Psicanálise Laplanche e Pontalis, Transferência [Übertragung] designa o processo 
pelo qual desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de um certo tipo de 
relação estabelecida com eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica. Todavia, o termo 
‘transferência’ não pertence exclusivamente ao vocabulário psicanalítico. Possui, de fato, um sentido muito 
geral, próximo do de transporte, mas implica um deslocamento de valores, de direitos, de entidades, mais do 
que um deslocamento material de objetos. Por ex.: transferência de fundos, transferência de propriedade, 
etc. 
Freud descobre que é a relação do sujeito com as figuras parentais que é revivida na transferência, 
principalmente com a ambivalência pulsional que a caracteriza: “Era preciso que [o homem dos ratos] se 
convencesse pela via dolorosa da transferência, que a sua relação com o pai implicava verdadeiramente este 
complemento inconsciente” (LAPLANCHE E PONTALIS, 1998, p.514-516). 
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diz que para Jacques Alain-Miller a transferência, no sentido psicanalítico, se 

produz quando o desejo se aferra a um elemento muito particular, que é a pessoa 

do analista.  

Parafraseando Miller,  Kupfer (1992) vai dizer que na relação professor-aluno 

a transferência se produz quando o desejo de saber do aluno se aferra a um 

elemento particular que é a figura do professor. 

 O professor, simultaneamente, é revestido de importância pelos afetos que 

lhe são endereçados ‘inconscientemente’ pelo aluno e precisa ser ‘assassinado’, 

superado pelo aprendiz (tal como a morte simbólica do pai na trama edipiana). O 

lugar do mestre é desejado pelo discípulo. Estes aspectos da subjetivação do aluno 

e do professor são imprescindíveis para pensarmos a vontade de aprender e a 

vontade de saber. Com base na visão psicanalítica, Kupfer defende que 

 
Ao professor, guiado por seu desejo, cabe o esforço imenso de organizar, 
articular, tornar lógico seu campo de conhecimento e transmiti-lo a seus 
alunos. 
A cada aluno cabe desarticular, retalhar, ingerir e digerir aqueles 
elementos transmitidos pelo professor, que se engancham em seu desejo, 
que fazem sentido para ele, que, pela via de transmissão única aberta 
entre ele e o professor – a via da transferência – encontram eco nas 
profundezas de sua existência de sujeito do inconsciente. 
Se um professor souber aceitar essa “canabalização” feita sobre ele e seu 
saber (sem, contudo, renunciar às próprias certezas, já que é nelas que se 
encontra seu desejo), então estará contribuindo para uma relação de 
aprendizagem autêntica. Pela via de transferência, o aluno “passará” por 
ele, usá-lo-á, por assim dizer, saindo dali com um saber do qual tomou 
verdadeiramente posse e que constituirá a base e o fundamento para 
futuros saberes e conhecimentos. (1992, p. 99-100). 

 
 
 Nota-se que na perspectiva assumida por Kupfer há uma distinção 

complementar entre ‘saber’ e ‘conhecimento’. Isto tem implicações na concepção 

de sujeito subjacente a este estudo. Além de um sujeito da práxis discursiva, 

somos compelidos a considerar um sujeito cognoscente (um sujeito do 

conhecimento) e um sujeito do desejo (também expresso na linguagem) ou sujeito 

do inconsciente. 

 Stuart Hall (2005) desenvolve a idéia de que o sujeito do Cartesianismo e do 

Iluminismo − o sujeito centrado, fixo, estável e indivisível − após ter sido 

contraposto por teorias político-econômicas, adquiriu características de um sujeito 

“sociológico” ou interativo, cuja conseqüência, através de pelo menos cinco 
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descentramentos, é a emergência do sujeito “‘descentrado’ na modernidade 

tardia”. 

Para o autor, o primeiro descentramento foi operado por Karl Marx ao expor 

que os “homens (sic) fazem a história”, mas somente sob determinados contextos. 

O segundo é impactado por Freud e sedimentado por Lacan através da concepção 

de processos psíquicos inconscientes, calcados na sexualidade e no desejo, que 

funcionam sob uma “lógica” bastante diferente daquela da Razão. Lacan também 

compreende que a auto-imagem da criança vai se formando a partir de imagens e 

fantasias, fragmentadas, que se integram pelo olhar dos outros, principalmente 

através das funções paterna e materna. O terceiro descentramento foi apresentado 

pelo lingüista Ferdinand Saussure, para quem “a língua é um sistema social e não 

um sistema individual” e “além disso, os significados das palavras não são fixos” 

(HALL, 2005, p.40). 

 Continuando sua linha de raciocínio, Stuart Hall, propõe, como quarto 

descentramento na concepção de sujeito da “modernidade tardia”, o pensamento 

de Michel Foucault18. Como quinto descentramento indica o impacto do feminismo, 

tanto como uma crítica teórica quanto como um movimento social (Ibidem, p. 23-

46). Explica Hall: 

Tentei, pois, mapear as mudanças conceituais através das quais, de 
acordo com alguns teóricos, o “sujeito” do Iluminismo, visto como tendo 
uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas 
identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito 
pós-moderno. Descrevi isso através de cinco descentramentos. Deixem 
me lembrar outra vez que muitas pessoas não aceitam as implicações 
conceituais e intelectuais desses desenvolvimentos do pensamento 
moderno. Entretanto, poucas negariam agora seus efeitos profundamente 
desestabilizadores sobre as idéias da modernidade tardia e, 
particularmente, sobre a forma como o sujeito e a questão da identidade 
são conceptualizados (2005, p. 46). 
 
 

 Além da contribuição de Stuart Hall apresento, neste estudo sobre discursos 

docentes, a concepção de um sujeito cognoscente, que paralelamente ao sujeito 

das práticas discursivas nos permitirá pensar as aprendizagens em sua dimensão 

empírica e sensível, pensando em uma educação para a sensibilidade, “esquecida” 

pelas concepções de aprendizagem pós-cartesianas e pós-iluministas. 

                                                        
18 Sobre o sujeito do enunciado para Foucault, Sônia Maria da Silva Araújo (1996, p. 51) escreve “que o sujeito 
do enunciado é irrelevante ante o que diz e o que diz só tem valor descritivo se situado enquanto posição 
ocupada na rede enunciativa. É essa posição, aliás, que faz do sujeito, sujeito”. 
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Jean Piaget desenvolveu a concepção de um sujeito do conhecimento, um 

sujeito das aprendizagens; um sujeito moralmente constituído que constrói 

conhecimentos/aprendizagens a partir de estruturas cognitivas que se dirigem para 

a equilibração. As aprendizagens são sensíveis, práticas, lógicas e abstratas, num 

(des)continuum cumulativo que parte de aprendizagens elementares para as mais 

complexas. Essas aprendizagens, é evidente, se dão imersas em ambientes físico-

culturais específicos. A concepção aqui apresentada considera as experiências 

(anteriores) do sujeito para a construção de novas aprendizagens.  

 
Para Piaget, as ações não se desencadeiam por impulsos internos, mas são 
engendradas por aquilo que ele mesmo chama de “seu ambiente social 
envolvente” [...]. Exceção desta afirmação são as ações sensório-motoras, 
as quais não passariam de meras manifestações da interioridade de um 
organismo. O fato de que as ações tenham lugar no interior de um 
“ambiente social” leva Piaget a afirmar que o sujeito “não assimila 
objetos” “puros” definidos por seus parâmetros físicos”, mas, “assimila 
situações nas quais os objetos desempenham determinados papéis e não 
outros” (ibid.). Neste sentido cabe afirmar que a dita assimilação 
cognitiva deve ser considerada como estando “condicionada pelo sistema 
social de significação” (LAJONQUIÈRE, 1992, p. 178). 
 

 Destacamos, de outra maneira, a contribuição de Freud e seus seguidores, 

principalmente Jacques Lacan, para quem o sujeito do desejo se movimenta pela 

falta − uma busca incessante para preencher (ou substituir objetos de desejo, 

satisfazer a pulsão e realizar desejos) o buraco deixado pela impossibilidade de 

‘concretizar’ o amor com os primeiros objetos, interditados pelas instituições 

culturais. Ou seja, a angústia de castração nos faz emergir na cadeia de 

significantes e significados, mas, apesar da e pela fantasia, um sentido último 

sempre nos escapa. A linguagem nos constitui e nos movimenta nessa cadeia 

simbólica e a psicanálise reconhece nesta 

sua eficácia simbólica, isto é, sua capacidade de produzir efeitos e 
transformações ou, se preferirmos, seu poder de estruturar um campo 
especificamente humano no interior do qual uma subjetividade, bem 
como um conjunto de objetos (de conhecimento), não são outra coisa que 
produtos pontuais do funcionar discursivo ou de permutações 
significantes. No que diz respeito ao sujeito, sabemos que a ordem da 
linguagem o constitui sujeito ao mesmo tempo que o assujeita, além de 
sua consciência, a uma particular trama de desejos inconscientes e a um 
conjunto de formações sócio-históricas inerentes a uma cultura 
determinada. (LAJONQUIÈRE, p. 176). 
 

A compreensão das dimensões histórico-sociais, subjetivas, institucionais e 

políticas nos remetem a pensar na possibilidade de uma escola que possa vir-a-ser 
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agência, dos “agenciamentos coletivos de enunciação” propalados por Deleuze-

Guattari, em que a palavra e a linguagem circulem mais “livremente”, 

anunciando/enunciando os desejos/prazeres coletivos.  

Compreendo desta maneira que a escola, pelo menos em tese, é a priori 

uma instituição social que deve se voltar para a possibilidade de constituição de 

cidadãos livres, sujeitos autônomos, críticos e preparados para a vida em 

sociedade.19 

 
Se a pesquisa sociocultural centra-se na ação humana e se o discurso como 
visto acima é ação, para compreender como as pessoas constroem suas 
identidades sociais nas salas de aulas é necessário focalizar as práticas 
discursivas com as quais alunos e professores estão envolvidos nas escolas 
para construir o significado ou o papel de mediação do discurso nas práticas 
sociais onde atuamos.(MOITA LOPES, 2002, p. 97). 
 

 Nosso desejo, nossa vontade de potência, enquanto pesquisadores-

interessados é que a escola intensifique processos de ruptura, de fluxos esquizo, 

devires e linhas de fuga: uma escola que possibilite agenciamentos coletivos de 

enunciação (GUATTARI, 1977).  

 Ainda no domínio de concepções psicanalíticas elejo a elucidação de um dos 

mecanismos de defesa do ego, denominado por Freud de projeção como um 

conceito útil para esclarecer os mecanismos da homofobia. No vocabulário da 

psicanálise, projeção é: 

A) Termo utilizado num sentido muito geral em neurofisiologia e em 
psicologia para designar a operação pela qual um fato neurológico ou 
psicológico é deslocado e localizado no exterior, quer passando do centro 
para a periferia, quer do sujeito para o objeto... 

B) ...operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro − 
pessoa ou coisa − qualidades, sentimentos, desejos e mesmo “objetos” 
que ele desconhece ou recusa nele. Trata-se aqui de uma defesa de 
origem muito arcaica, que vamos encontrar em ação particularmente na 
paranóia, mas também em modos de pensar “normais”, como a 
superstição. (LAPLANCHE e PONTALIS, 1998, p. 373-80). 

 

 Por meio da concepção psicanalítica da projeção como mecanismo de defesa 

do ego − isto é, em que o sujeito projeta, ejetando o que lhe é insuportável, ruim, 

o que havia sido introjetado inconscientemente; ou projeta seus próprios afetos e 

desejos no objeto, no outro. Percebo entre as diversas acepções psicológicas e 

                                                        
19  Não estou tomando essas “finalidades” de maneira simplista e imediatista, pois penso a escola como 
instituição social, como espaço de conflitos e de disputas de poder.  
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psicanalíticas do termo, que a homofobia não se relaciona somente com projeção, 

mas com a identificação e a própria transferência. 

 Não se trata de um aprofundamento em discussões psicanalíticas, mas 

vejamos alguns outros pontos relevantes apresentados por Laplanche e Pontalis. 

 Para estes autores, o sujeito atribui a outros as tendências, os desejos que 

desconhece em si mesmo. Eles dizem que o racista, por exemplo, projeta no grupo 

desprezando as suas próprias falhas e inclinações inconfessadas. Dizem os autores 

que isto designa o que o dicionário English e English chama de disowning 

projection, e que se aproxima do que Freud descreveu sob o nome de projeção. 

Esclarecem os autores que a projeção foi descoberta primeiro na paranóia e é 

descrita como uma defesa primária, um mau uso de um mecanismo normal que 

consiste em procurar no exterior a origem de um desprazer. Laplanche e Pontalis 

dizem que Freud descreve o conjunto da construção fóbica como uma verdadeira 

“projeção” no real do perigo pulsional, ou seja: o ego comporta-se como se o 

perigo de desenvolvimento da angústia não proviesse de uma moção pulsional, mas 

de uma percepção e pode, portanto, reagir contra este perigo exterior pelas 

tentativas de fuga próprias aos evitamentos fóbicos (LAPLANCHE e PONTALIS, 

1998). 

 A psicanálise chama a atenção para as maneiras de lidar com a projeção nas 

afecções fóbicas. Pois o sujeito que projeta, o sujeito fóbico ou paranóico está se 

defendendo de um sofrimento psíquico quase ou intolerável para seu ego naquele 

momento (LAPLANCHE e PONTALIS, 1998).  Podemos então falar em educação, 

processo analítico e prevenção. 

 Santos (2006, p.105) refletindo sobre a relação da Psicanálise com a 

Educação adota o seguinte posicionamento: “tirar o professor da posição passiva de 

quem espera por um ‘Freud explica’, e vetorizar para uma posição ativa de ‘Freud 

implica’!”. Em outras palavras, Santos defende que é preciso levar em conta que 

há algo de outra ordem perpassando esse interesse por respostas para as questões 

mais íntimas − e nem sempre conscientes − de um professor tocado pelo que diz a 

Psicanálise. Inspirado em Filloux, Santos destaca a necessidade de experiências que 

permitam ao professor ter acesso a um outro funcionamento psíquico na relação 

com os alunos, com a escola e consigo mesmo (Ibidem).    
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 Iniciadas essas questões sobre as relações subjetivas professor-aluno e os 

processos identificatórios subjacentes, no próximo tópico prosseguirei tratando 

algumas teorizações e reflexões acerca de processos e políticas identitárias, 

homossexualidade e sua estreita relação com o feminismo. 

 

1.2 Homossexualidade, homoafetividade ou homoerotismo? 

 

O devir minoritário difere do paradigma de homem com H, 
majoritário por qualidade de dominação, descrito por 

Deleuze (1978) como “homem-branco-ocidental-macho-
adulto-razoável-heterossexual-habitante das cidades”. 

 
Nestor Perlongher 

  

Este estudo pretende analisar práticas discursivas de professores sobre um 

aspecto da sexualidade: as relações homossexuais e seus efeitos. Neste sentido, 

faz-se mister localizar melhor a questão. 

Inicialmente, o projeto de pesquisa que foi apresentado na seleção do 

mestrado acadêmico em educação da UFPA, no final do ano de 2004, tendo sido 

aprovado para a turma de 2005, tinha o seguinte título: “A escola faz diferença? — 

análise de discursos docentes sobre a homoafetividade masculina, em Belém”.  

Após discussões na disciplina Seminário de Dissertação I, introduzi no projeto 

a seguinte justificativa - presente no texto do exame de qualificação - para a 

utilização do termo homoafetividade: 

 
a opção pelo termo homoafetividade deve-se, dentre outras coisas, a um 
desenvolvimento da nomenclatura que serve para designar aqueles que 
são tomados como marginais, em oposição a uma classificação 
normatizante, oriunda principalmente das ciências médicas e da 
sociologia nascentes no século XVIII (AMORIM CALDAS, 2005, p.10) 
 

Contudo, a heterossexualidade é tomada como norma, e esta mentalidade se 

enraizou em diversas formações culturais das mais diferentes épocas, 

principalmente aquela sob a égide de discursos religiosos e morais. Refiro-me 

especialmente à denominação nosológica de “homossexualismo”.20 

Segundo Foucault (1998) a partir do século XVIII, com a emergência do 

capitalismo e das ciências modernas, o “homossexualismo” e outras práticas sociais 

                                                        
20 Cf. Jurandir Costa Freire, 1979, 1992 e 1994. 
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vinculadas à sexualidade são classificados, regulados e “convidados” a se enunciar 

a partir de saberes específicos (medicina, psiquiatria, psicologia, demografia, 

biologia, pedagogia). Esses discursos produzem então a sexualidade considerada 

“normal” − heterossexual −, privada e familiar; mas também a figura dos 

desviantes e marginais − homossexual −, o masturbador, o pervertido. Completa 

Foucault que se a “humanidade” do homem, ou seja, o homem, foi uma invenção 

recente das ciências humanas; a homossexualidade, ou antes, o homossexualismo, 

foi uma invenção do século XVIII.  

 Desde sua invenção médico-patológica o “homossexualismo” foi considerado 

doença e somente foi retirado do Código Internacional de Doenças (CID) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1993, quando perdeu esse status.   

Por conseguinte, o termo homoerotismo, utilizado por Jurandir Freire Costa 

(1992) em “A inocência e o vício”, amplia o ‘conceito’, concebendo a prática 

sexual entre pessoas do mesmo sexo como um relacionamento que é, ao mesmo 

tempo, sexual e erótico, superando-se a velha ordem nosográfica, expressa nos 

antigos manuais de psiquiatria que concebiam o “homossexualismo” como distúrbio 

de comportamento. Mas ainda está vigente a concepção de “desvio de conduta” em 

muitas práticas discursivas. 

Antes de Jurandir Freire Costa, Sandor Ferenczi, seguidor de Freud, havia 

proposto, em 1914, o uso do termo homo-erotismo em substituição ao termo 

homossexualismo. Em uma nota de rodapé, no capítulo destinado a “Os três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade”21, lê-se o seguinte: 

 
É verdade que a psicanálise não trouxe até agora um esclarecimento 
completo da origem da inversão; não obstante, desvendou o mecanismo 
psíquico de sua formação e enriqueceu substancialmente a colocação dos 
problemas envolvidos. Em todos os casos investigados, constatamos que os 
futuros invertidos atravessaram, nos primeiros anos de sua infância, uma 
fase muito intensa, embora muito breve, de fixação na mulher (em geral a 
mãe), após cuja superação identificaram-se com a mulher e tomaram a si 
mesmos  como objeto sexual. *** [Acrescentado em 1915:] A investigação 
psicanalítica opõem-se com toda firmeza à tentativa de separar os 
homossexuais dos outros seres humanos como grupo de índole singular. Ao 
estudar outras excitações sexuais além das que se exprimem de maneira 
manifesta, ela constata que todos os seres humanos são capazes de fazer 
uma escolha de objeto homossexual e que de fato a consumaram no 
inconsciente. As vinculações por sentimentos com pessoas do mesmo sexo 
desempenham inclusive, um papel nada insignificante como fatores da vida 
anímica normal, e um papel ainda maior do que as vinculações 

                                                        
21 O título da obra consultada é: “Sigmund Freud: obras psicológicas: antologia” foi organizada e comentada 
por Peter Gay. E, em “Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud chama à homossexualidade de 
inversão. 
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semelhantes com o sexo oposto como motor do adoecimento. A psicanálise 
considera, antes, que a independência da escolha objetal em relação ao 
sexo do objeto, a liberdade de dispor igualmente de objetos masculinos e 
femininos, tal como observada na infância, nas condições primitivas e nas 
épocas pré-históricas, é a base originária da qual, mediante a restrição 
num sentido ou noutro, desenvolvem-se tanto o tipo normal como o 
invertido. No sentido psicanalítico, portanto, o interesse sexual 
exclusivo do homem pela mulher é também um problema que exige 
esclarecimento, e não uma evidência indiscutível que se possa atribuir 
a uma atração de base química. *** [Acrescentada em 1920:] Ferensczi 
(1914) apresentou uma série de pontos de vista importantes sobre a 
questão da inversão. Ele censura acertadamente que se confunda sobre 
o nome de “homossexualismo” (que ele propõe substituir pela 
designação mais adequada de “homo-erotismo”), por terem em comum 
o sintoma da inversão, diversos estados muito diferentes e de valor 
desigual tanto no aspecto orgânico como no psíquico”( FREUD, 1992, p. 
256-257) [grifo meu]. 
 

 Observa-se assim que a psicanálise desnaturaliza o desejo sexual e asserta 

que o investimento libidinal inconsciente não re-conhece a distinção orgânica dos 

sexos. A noção de objeto amoroso, objeto do desejo ou objeto libidinal ratifica 

esta postura, sublinhando-se o fato de que a chamada orientação heterossexual não 

se autoevindencia; problematiza-se assim a “origem” de quaisquer inclinações 

sexuais, mesmo as tidas como “normais”. 

O projeto que discuti junto com os colegas e professores durante a disciplina 

Seminário de dissertação I também trazia literalmente o seguinte: 

 
Com os movimentos afirmativos contemporâneos, que englobam em uma 
só sigla as pessoas envolvidas em relacionamentos além de sexuais e 
eróticos agora, afetivos, com pessoas do mesmo sexo — GLBT (Gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros) —, passa-se a utilizar o 
neologismo homoafetividade. Os próprios militantes gays passam a 
autodenominar seus relacionamentos e práticas sexuais de homoafetivas 
(AMORIM CALDAS, 2005, p. 10). 
 

Contudo verificamos que poderíamos estar caindo na mesma armadilha de 

uma proposta do movimento homossexual, a saber: o casamento “legal” entre 

pessoas do mesmo sexo. 

Penso que o “casamento gay” captura, enquadra, normaliza um segmento 

social que historicamente fez e faz as instituições balançarem. É o próprio 

movimento gay que se propõe a prestar contas ao Estado de suas uniões afetivas, 

eróticas, sexuais. Sabe-se, contudo, que as minorias, historicamente, lutam por 

reconhecimento e direitos civis e que as posições políticas são muito heterogêneas 

no campo das lutas gays e de outras minorias como os negros, mulheres, 

deficientes, comissões de bairro, sindicatos, etc. Daí a necessidade de pensar a 
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realidade social na pluralidade e diversidade, quer dizer, propor a diferença 

enquanto política (pós-identitária). 

De todo modo, ao propor a utilização da palavra homoafetividade, 

correríamos o risco de estar amenizando o problema, pois o preconceito não é 

direcionado ao afeto, mas explicitamente à relação sexual entre pessoas do mesmo 

sexo, explicitamente contra dois ou mais homens — ou mulheres — que fazem sexo 

com pessoas do mesmo sexo, principalmente se ousarem dizer seus nomes! A carga 

semântica expressa no termo homossexualidade parece ser mais intensa que a 

expressa em homoafetividade e, por isso, o mantivemos no título e no texto deste 

estudo. 

 Ademais, recordemos que esse é um estudo sobre a produção discursiva de 

professores sobre as homossexualidades que, como vimos, foi inventada 

(discursivamente) entre os séculos XVII e XIX. 

Conforme Jurandir Freire Costa (1979; 1992), a palavra homossexualidade é 

menos carregada da semântica médico-psiquiátrica expressa em 

“homossexualismo”. O discurso médico do século XIX ao criar e firmar o termo 

homossexualismo considerava “doença” ou “distúrbio de comportamento” os 

desejos e/ou práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo.  

Esta classificação, que naturaliza a sexualidade, tomando a 

heterossexualidade como a norma, recebeu forte influência da ciência moderna 

emergente nos séculos XVII e XVIII, especialmente da medicina do século XIX e 

meados do século XX. A própria sociologia não se furtou em classificar e utilizar 

parâmetros estatísticos de normalidade x patologia para as condutas sócio-

culturais.  

Foi sob essas influências que a psicologia “científica”, em seus primórdios, 

também buscou maneiras de “curar” ou modificar os comportamentos 

“indesejáveis” de homossexuais. 

Ainda na década de 1980, quando Peter Fry e Edward MacRae (1991) 22 

pesquisam o tema “homossexualidade” com relação à cultura ou, mais 

especificamente, com relação à diversidade da cultura brasileira, eles apontam um 

problema para o estudo da homossexualidade dizendo que se trata de “uma infinita 

variação sobre o mesmo tema” (FRY e MACRAE, 1991, p. 7). 

                                                        
22 A primeira edição de “O que é homossexualidade” data de 1983. 
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 Nesta mesma direção, Ruth Landes (2002), pesquisando na Bahia e se 

referindo a “Matriarcado Cultural e Homossexualidade Masculina”, constata que a 

“homossexualidade masculina ocorre com muita freqüência” e se constitui em 

“problema social” quando tomada em relação às diferentes atitudes presentes nas 

culturas. Landes aponta a distinção entre homossexuais ativos e passivos como uma 

dessas atitudes, assim como a “condenação social”, que faz o homossexual viver 

como um proscrito, diferente do hetero, que tem um lugar reconhecido na 

sociedade (LANDES, 2002, p. 319). 

 Para Peter Fry e MacRae (1991) a homossexualidade, 

 
[...] é uma coisa na Grécia Antiga, outra coisa na Europa do fim do século 
XIX, outra coisa entre os índios Guaiaqui do Paraguai. Com este mesmo 
raciocínio, a homossexualidade pode ser uma coisa para um camponês do 
Mato Grosso, outra coisa para um candidato a governador do Estado de 
São Paulo em 1982 e, de fato, tantas coisas quanto os diversos segmentos 
sociais da sociedade brasileira contemporânea. 
Um homem de Belém, por exemplo, pode tranqüilamente manter relações 
sexuais com uma pessoa que considere uma bicha. Para ele, não tem nada 
de diferente nesta atividade. Nem por isso ele é menos homem. Até 
poderia se considerar mais macho que nunca. Da mesma forma, um jovem 
rapaz na cidade de São Paulo poderia manter uma relação sexual com um 
senhor mais velho em troca de alguns cruzados. Como nosso amigo 
paraense não é menos homem por isso e jamais se pensaria como 
homossexual. Na mesma cidade de São Paulo, um homem universitário, 
militante do movimento homossexual, pode discordar com o jovem 
prostituto e afirmar que ele é homossexual só que não sabe, não tem 
consciência. 
Este mesmo rapaz poderia dizer que todos os homens têm ‘uma porção 
mulher’ e que todo mundo tem um lado homossexual mesmo se latente e 
escondido. Esta mesma opinião poderia ser emitida por um psicanalista 
‘progressista’. Outro psicoterapeuta mais ‘conservador’, poderia dizer que 
quem pratica o homossexualismo é um doente mental e que é capaz de 
ser curado. Se este terapeuta fosse de tendências behaviouristas [sic], 
poderia receitar terapia de aversão. O ‘paciente’ seria sujeito à náusea 
quimicamente induzida, ao mesmo tempo em que vê numa tela a 
fotografia de um homem nu. Ao se recuperar da náusea, e ao se sentir 
mais tranqüilo e contente, aparecia uma fotografia de uma bela mulher 
(FRY e MACRAE, 1991, p. 7-8). 

 

 Importa frisar a relatividade/relativização que o tema requer, as várias 

maneiras de se fazer pesquisas sobre o tema e as disputas na representação e 

identidades/identificações no campo da homossexualidade e da cultura. 

 Vale destacar que o texto de Fry e MacRae é anterior à Resolução do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), de nº 001/99, de 22 de março de 1999, que 

“Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da 

Orientação Sexual”. O texto da resolução CFP-001/99 diz que nenhum psicólogo 
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poderá realizar “ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas 

homoeróticas” (BRASIL/CFP, 2004), proibindo assim indicações psicoterapêuticas 

como a utilizada no exemplo constante no excerto anteriormente citado. 

 Também vale ressaltar que em 1985 o Conselho Federal de Medicina do 

Brasil (CFM) deixa de considerar a homossexualidade como doença 23 , portanto 

vários anos antes de a Organização Mundial de Saúde (OMS) tê-lo feito, ao retirar 

do Código Internacional de Doenças (CID), em 1990.24 

 Além dos discursos médicos e psi, as práticas discursivas sobre a 

homossexualidade são objeto de disputa em vários campos. Fry e MacRae (1991) 

expõem as representações espíritas e do candomblé sobre as homossexualidades 

masculinas. Para o primeiro, o espiritismo, a homossexualidade masculina é a 

“encarnação de espíritos” femininos em corpos masculinos. Para o segundo, o 

candomblé, os homossexuais seriam filhos de um orixá feminino, por exemplo. 

Também comentam que para um delegado de polícia, o homossexual pode 

representar um perigo para a ordem pública. 

Como exemplo da diversidade de significações acerca da homossexualidade 

em diferentes formações culturais, Fry e MacRae (1991) apresentam uma história 

contada por “Clastres, o antropólogo que estudou os Guaiaqui” — tribo de índios do 

Paraguai. 

 Entre os Guaiaqui, diz Clastres (apud Fry e MacRae, 1991, p.34), uma certa 

dupla de índios do sexo biológico masculino não se adequava ao arco e flecha 

(símbolo de masculinidade/atividade), para o trabalho de caçar. Um deles se 

juntou então às mulheres na tarefa de tecer cestos. Por isso, passou a ser mal visto 

pela tribo, pois traiu a atividade masculina. O outro, além de juntar-se às 

responsáveis pela feitura de cestos, deixou os cabelos crescerem e gostava de se 

relacionar sexualmente de maneira passiva com outros homens. Por isso “foi 

chamado de kyrypy-meno ou ‘anus-fazer-amor’”; seu nome era Krembégi. Os 

homens que o procuravam para fazer sexo não se constrangiam com isso. 

                                                        
23  Cf. documento do programa “Brasil sem homofobia” (2004). Sabe-se também que para equacionar o 
problema de o Código Internacional de Doenças (CID) manter ainda, àquela época, a “homossexualismo” como 
doença, o CFM orientava os médicos do Brasil a preencherem — quando necessário —, em registros, laudos e 
similares, um código genérico que não especificasse o homossexualismo/homossexualidade. 
24 O CID 10 é o código psiquiátrico que retirou o “homossexualismo” do rol de doenças, em 1993.  
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O segundo índio, ao cruzar as barreiras entre os sexos, se posicionando em 

papéis tanto sociais como sexuais do gênero feminino, “pode recuperar uma certa 

posição na sociedade”. 

 
O que parece mais ou menos claro é que, nesta sociedade, uma forte 
distinção entre masculinidade e feminilidade é acompanhada por uma 
igualmente forte distinção entre “atividade” e “passividade” sexual. 
Assim, os homens que mantiveram relações sexuais “ativas” com 
Krembégi não sofreram nenhuma alteração no seu status de homens. 
Supõe-se, então, que aos homens guaiaqui eram permitidas relações 
heterossexuais e homossexuais, contanto que eles mantivessem em ambas 
um papel “ativo”. Supõe-se, também, que o homem que desejasse manter 
relações homossexuais “passivas” sofreria realmente um rebaixamento de 
status, se transformando em kyrypy-meno. Esse rebaixamento poderia ser 
bastante amenizado através do simples expediente de trocar de papel 
sexual: “virar mulher” (FRY e MACRAE, 1991, p. 35-6). 

 

 Outro exemplo que tanto Fry e MacRae quanto Ruth Landes apresentam é o 

dos berdaches − ou homossexual passivo − entre os índios americanos.  

 
[...] o berdache, ou homossexual passivo, era protegido, encorajado a 
adotar os papéis social e sexual das mulheres e por vezes a assumir 
responsabilidades sagradas e, menos freqüentemente, lhe era permitido 
adotar, com aprovação social, a conduta licenciosa que atribuímos às 
prostitutas (LANDES, 2002, p. 319) 
 

 Com os exemplos acima, estamos no limite de culturas que também 

normatizam suas práticas sexuais, aproximando-as da heteronormatividade, 

invertendo papéis sociais e sexuais.  É nesta perspectiva que Fry e MacRae (1991), 

e também Landes (2002), comentam que as chamadas culturas populares, no Brasil, 

especificamente na Bahia, forjam arranjos semelhantes para “a bicha” ou para “o 

sapatão”. Landes, contudo, identifica que “na comunidade negra da Bahia, no 

Brasil Setentrional, circunstâncias incomuns encorajam certos homossexuais 

passivos a forjar um novo e respeitado status para si mesmos” (2002, p. 319). 

 Ela está se referindo ao arranjo que negros homossexuais passivos forjaram 

para “tirar vantagens” de uma “proscrição”. Estes homossexuais habitualmente 

assumem características próximas aos berdaches: 

 
No Brasil, a condenação aos homossexuais passivos os coloca no grupo 
proscrito, enquanto os seus parceiros passam despercebidos e são, muitas 
vezes, homens importantes. Contudo, não são perseguidos. Os 
homossexuais passivos se propõem nas ruas aos sussurros obscenos e se 
fazem notar pelo exagero da fala, pela insistência no falsete, pelo uso de 
modismos femininos. Todas as suas energias se endereçam para a 
consecução do ato sexual em que assumem o papel da fêmea. Repelidos 
pelo homem que desejam, afirma-se que caem de joelhos e imploram, aos 
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soluços. Habitualmente se propõem a homens normais [sic], que se valem 
deles somente quando não têm mulher à mão. Esses homens, pelo que se 
diz, os tratam com muita rudeza. Oferecer-se, entretanto, não pode ser 
um meio de ganhar a vida. Eles não têm, como as prostitutas na Bahia, um 
status legal, o direito de exigir uma certa paga e de viver em 
determinadas ruas: ao contrário, são delinqüentes menores, caçados nas 
ruas e sem direito a pagamento. 
Contudo, é esta classe que hoje dá líderes aos cultos predominantes 
(candomblés) da Bahia(LANDES, 2002, p. 320) [grifo meu]. 

 

 O sentido desses exemplos neste texto está em introduzir uma discussão 

sobre a relativização cultural e trazer a discussão da homossexualidade para o 

domínio da política e da cultura − o domínio das práticas discursivas. E reafirmar 

que não podemos mais pensar em Homossexualidade, mas em homossexualidades. 

Moita Lopes, comentando resultados de sua pesquisa sobre “A construção 

discursiva de raça, gênero e sexualidade em sala de aula”, ao mencionar a 

naturalização da heterossexualidade, demonstra que  

 
Esses resultados tornaram-se ainda mais interessante à luz do fato de que 
vários pesquisadores [...] são unânimes em apontar que a “masculinidade” 
na sociedade patriarcal em que vivemos é tomada como um dado ou um 
traço natural da natureza humana em relação à qual a feminilidade e a 
sexualidade são definidas. A “masculinidade” (e a heterossexualidade) é 
entendida como intrínseca aos homens, isto é, a norma. Nesse sentido 
Kimmel e Messner (1989) argumentaram que a “masculinidade” é pensada 
como invisível como se a experiência masculina de gênero não tivesse 
importância, já que é natural, isto é, determinada biologicamente. Outros 
pesquisadores [...], na mesma direção, mostraram que a branquitude, a 
masculinidade e a heterossexualidade são tomadas como a norma. O 
argumento subjacente é que as identidades sociais que tradicionalmente 
foram posicionadas como hegemônicas na sociedade são consideradas 
como centro contra o qual as margens, por assim dizer, são definidas. 
(MOITA LOPES, 2002, p. 131). 
 

Refazendo o percurso de desenvolvimento conceitual sobre a 

homossexualidade, compreendo que segmentos sociais e acadêmicos passaram (de 

um discurso normativo hegemônico, regulador e excludente das práticas sociais da 

sexualidade entre pessoas do mesmo sexo) a valorizar uma nomenclatura que 

advogava a esse tipo de relacionamento o status de prática da sexualidade. Ou 

seja, discursivamente o homossexualismo transforma-se em homossexualidade.  

Ainda, sob aspectos histórico-políticos da homossexualidade, Alfredo Fressia 

(2006), poeta e ensaísta Uruguaio, ao se interrogar sobre se “Existem Estéticas 

Gays” no campo relacional entre Estudos Gays e Estudos Literários, delimita o 

espaço de tempo de maior “repressão” e “perseguição” aos gays. Ele esclarece que 

Dominique Fernandez toma as datas de 1869 (invenção da palavra “homossexual”) 



 

 

44

 

e 1968 (“liberalizaçao” dos costumes) como as que encerram o pior período de 

perseguição contra os homossexuais, que, para ele, é um período que pode ser 

chamado de “o século obscuro”. Explica o autor que, sem dúvida, no século XIX 

houve, no campo da literatura, a pior repressão contra a homossexualidade, que 

adquiriu forma de proibição, manipulação e mutilação de obras de tema 

homoerótico.25 

Este mesmo autor, em artigo intitulado “Bom-crioulo, de Adolfo Caminha: 

estratégias para uma narrativa homoerótica”, resenha a obra do naturalista 

brasileiro do século XIX, Adolfo Caminha, autor do romance “O Bom Crioulo”, tido 

como o primeiro romance com temática exclusiva e abertamente homoerótica 

escrito no Brasil. Para Fressia (2006), 

 
a patologização dos comportamentos homoeróticos alcançou sua maior 
intensidade no "século obscuro", o período que poderia ser inscrito entre as 
datas de 1869 (invenção da palavra "homossexualidade" e momento 
privilegiado do discurso repressivo) e 1968 ("liberação" dos costumes). Não 
resulta então casual que, desmontada uma boa parte dos dispositivos 
ideológicos desse "século", a crítica haja "redescoberto" este romance que, 
se nunca foi uma peça arqueológica da literatura latino-americana, agora 
se revela como um esplêndido documento de estratégias estéticas 
destinadas à abordagem de um tema em seu momento "tabu", e sem 
dúvida "perigoso". Como para compensar o silêncio crítico que cercou a 
obra, os últimos anos viram multiplicar-se os estudos específicos, as 
reedições e as traduções.26  
 

 Esses tópicos dos Estudos Literários e Estudos Gays e Lésbicos demonstram 

que se há repressão, perseguição contra os homossexuais, e até mesmo a tentativa 

de segregá-los, há também resistências, e são estas que trazem a possibilidade do 

devir homossexual como fluxo sócio-histórico. 

De um ponto de vista estritamente acadêmico, surgiram algumas pesquisas 

pioneiras que tomam como referência a literatura científica 

que procura equilibrar o foco colocado nas identidades femininas depois 
dos anos 70, ao mesmo tempo em que tenta dar conta do que veio a ser 
conhecido como a crise da identidade masculina, como resultado dos 
movimentos feministas... (MOITA LOPES, 2002, p. 130). 
 

As referências estão vinculadas a acontecimentos e movimentos 

micropolíticos que eclodiram, principalmente nos países democráticos, nos anos 

pós-60. Para Moita Lopes estes fizeram com que  

                                                        
25 Cf. www.operaprima.com.br., acesso em 12.11.2006. 
26 Cf. www.revista.agulha.nom.br/ag25caminha.htm., acesso em 12.11.2006.  
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a questão da identidade se tornasse um tópico central, já que uma das 
mudanças mais importantes em muitas sociedades atualmente se relaciona 
à compreensão política de que a experiência humana não é limitada a um 
grupo étnico particular, a uma raça, a um gênero, a um modo de expressão 
da sexualidade etc. Tal fato tem sido evidenciado por uma pluralidade de 
esforços democráticos, que se têm tornado mais e mais presentes nos 
contradiscursos das organizações políticas de grupos minoritários (grupos 
étnicos e raciais, mulheres, pessoas homoeróticas etc.) (MOITA LOPES, 
2002, p. 90). 

 
 A citação acima é excerto de um estudo de Moita Lopes (2000), realizado em 

1997, onde se nota o aparecimento do termo “homoéroticas”, cuja carga semântica 

atribui erotismo à homossexualidade, que antes esteve aprisionada a um “ismo”, o 

homossexualismo.  

Contudo, retomando agora os estudos da década de 1980, momento em que 

no Brasil ocorre o final do regime militar, como resultado de pesquisas 

antropológicas Fry e MacRae ressaltam a relatividade do tema homossexualidade, e 

argumentam: 

Partindo da observação de que as práticas e as idéias associadas à 
homossexualidade variam de contexto e de cultura para cultura, e de 
segmento para segmento numa sociedade estratificada como a brasileira, 
nós nos interessamos em compreender esta variação em relação a outras 
variações culturais e estruturais. Assim estaremos interessados em procurar, 
entre outras coisas, a lógica social das idéias e práticas associadas à 
homossexualidade e sua significação... De fato, nenhuma das teorias 
existentes sobre as causas de homossexualidade nos convence e a nossa 
tendência é de tratá-las todas, sem exceção, como produções ideológicas. 
Desta ótica relativizante, estas teorias dizem muito mais sobre pessoas que 
as articulam, dos contextos sociais e culturais onde são produzidas do que 
sobre a “homossexualidade” em si...Como estamos conscientes da 
historicidade dos próprios conceitos de “homossexualidade” e 
“heterossexualidade”, vislumbramos também um dia em que este livro e 
seu título serão vistos como curiosidade da década de 1980 (FRY e 
MACRAE, 1991, p. 15-6) [grifo meu]. 

 

A parte grifada da citação conota um certo exagero de otimismo. Talvez se 

sonhasse com um dia apoteótico onde não houvesse mais preconceito, nem 

discriminação sexual e de gênero. 

 Em um artigo intulado “Cultura, economia política e construção social da 

sexualidade”, na obra organizada por Louro (2001) Richard Parker (2001, p. 127) 

argumenta acerca do desenvolvimento das pesquisas no campo da sexualidade nas 

últimas décadas, quando diz: 

Quero enfatizar, em particular, a crescente importância daquilo que se tem 
descrito como abordagens sobre a “construção social” da sexualidade e 
examinar os modos pelos quais os fatores culturais e, mais recentemente, os 
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fatores políticos e econômicos têm sido vinculados, em diferentes locais, à 
construção ou à constituição da experiência sexual. 

 

 Parker, ao analisar as transformações culturais, políticas e econômicas nas 

abordagens sobre a sexualidade, além de destacar também o surgimento da AIDS, 

escreve: 

Tem ocorrido, pois, ao longo da última década, uma série de mudanças 
importantes nas formas pelas quais a sexualidade humana tem sido 
investigada e analisada na pesquisa antropológica, sociológica e histórica. 
De forma crescente, particularmente nos anos oitenta e noventa, a atenção 
da pesquisa tem-se voltado para a construção social da vida sexual e para os 
complexos sistemas culturais e sociais que moldam e estruturam os 
contextos nos quais as interações sexuais têm lugar e adquirem significado 
para atores sociais específicos. Uma gama crescente de metodologias de 
pesquisa tem sido acrescentada às abordagens tradicionais que dominavam 
as pesquisas anteriores, buscando uma compreensão mais abrangente das 
muitas culturas, identidades e comunidades sexuais encontradas ao redor do 
globo (PARKER, 2001, p. 143). 

 

 Na pesquisa de Moita Lopes (2002), outras vezes referida neste texto, 

encontramos a argumentação acerca das práticas discursivas, com pertinência à 

construção de identidades. Embora Moita Lopes esteja trabalhando com a noção de 

“construção de identidades sociais”, quero ratificar que estamos colocando em 

xeque o conceito de identidade e deslocando-nos para a noção de identificação, 

processos identificatórios ou posições identitárias. 

No campo da sexualidade e seus enredos, o pesquisador vai revelando 

nuances do discurso como constituidor de “identidades”, especialmente para a 

maior parcela dos sujeitos de sua pesquisa: adolescentes em idade escolar. Moita 

Lopes trabalha a questão da “identidade” sexual, nas/pelas práticas discursivas, 

em narrativas nas aulas de língua portuguesa. 

 
Se as escolas como instituições são lugares democráticos, é essencial o 
desenvolvimento da consciência crítica de como agimos nas práticas 
discursivas escolares [...]. Se considerarmos a relevância que os significados 
escolares têm na construção do tipo de pessoas que os alunos são e serão, 
um interesse pelas questões de sexualidade, lado a lado com outros traços 
de nossas identidades sociais, tem que ser considerado por quem quer que 
tenha algo a dizer sobre educação. Conforme Bruner (1996, p. 42) indica 
nessa mesma direção “um sistema educacional deve ajudar àqueles que 
estão crescendo em uma cultura a encontrar uma identidade dentro daquela 
cultura. Sem isso, eles tropeçam em seus esforços na procura do 
significado”. Em particular se o homoerotismo é omitido do currículo, é 
como se uma pessoa homoerótica olhasse em um espelho e não se visse. É, 
portanto, crucial que a questão das identidades sociais se torne uma parte 
central dos programas de formação de professores (MOITA LOPES, 2002, p. 
126-7). 
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A escola tem papel fundante, ao lado da família e de outras instituições, nas 

formações identitárias dos jovens. Em especial, nas subjetividades dos professores, 

que são enunciadas no cotidiano de suas práticas discursivas e que se propagam, 

reverberam mesmo, nas subjetividades dos alunos. É imperioso considerar que há 

um espaço interpsíquico na relação professor-aluno. 

 Neste sentido, inclino-me a reafirmar a concepção de ‘processos 

identificatórios’, em um dos autores, dentre os vários de mesma filiação teórica, 

que conformam meu referencial teórico: 

Em termos puramente descritivos, identidade é tudo aquilo que se vivencia 
(sente, enuncia) como sendo eu, por oposição àquilo que se percebe ou 
enuncia como não-eu (aquilo que é meu; aquilo que é outro; aquilo que é do 
outro). A identidade, entretanto, não é uma experiência uniforme, pois é 
formada por sistemas de representação diversos. Cada um destes sistemas 
corresponde ao modo como o sujeito se atrela ao universo sócio-cultural. 
Existe, assim, uma identidade social; étnica; religiosa; de classe; 
profissional; política, etc. (FREIRE COSTA, 1989, p. 21-2). 

 

Gostaria de frisar, portanto, que a “identidade” é um processo dinâmico, 

dialético e multifacetado e, como demonstrado acima, sempre se constrói na 

alteridade. Na obra de Jurandir Freire Costa são feitas referências a “regras de 

formação e manutenção” do sistema identificatório. Para este autor quando 

surgem incompatibilidades (sociais) entre o processo ou sistema identificatório 

“nasce o conflito subjetivo”, por isso diz, explicitamente: “Postulamos, então, que 

o conflito identificatório, sede do sofrimento subjetivo, só se traduz em 

perturbação psíquica quando a área da identidade atingida é a identidade 

psicológica” ( FREIRE COSTA, 1989, p. 22). 

 Os processos identificatórios têm uma natureza subjetiva, conflituosa e 

conflitante que, em geral, quando não se adequada às normas de conduta tidas 

como naturais, traz sofrimentos aos sujeitos. E disso tem-se valido as práticas 

discursivas e práticas sociais homofóbicas. 

 Guattari (1981), quando diz que a diferenciação sexual antecede a divisão 

em casta, fala do devir mulher como ruptura e dos homossexualismos como força 

de ruptura vinculada a este devir: 

De modo mais geral, toda organização “dissidente” deve assim compartilhar 
de um devir corpo feminino, como linha de fuga do socius repressivo, como 
acesso possível a um “mínimo” de devir sexuado, e como última tábua de 
salvação frente à ordem estabelecida. Se insisto nesse ponto é porque o 
devir corpo feminino não deve ser assimilado à categoria “mulher” tal como 
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ela é considerada no casal, na família, etc. Tal categoria, aliás, só existe 
num campo social particular que a define! Não há mulher em si! Não há pólo 
materno, nem eterno feminino... A oposição homem/mulher serve para 
fundar a ordem social, antes das oposições de casta, de classe, etc. 
(GUATTARI, 1981, p. 36) [grifo meu]. 

 

A homossexualidade está cultural e historicamente vinculada ao feminino, 

dos movimentos feministas, à forma como se diferencia na oposição a suposta 

naturalidade do masculino, passando pela crítica à heterossexualidade e 

masculinidade, que são tomados como a norma e como natural.  

Em Mercer (apud Moita Lopes, 2002), vemos o caráter policromado e 

contraditório das “identidades” que, em última análise, são multiderminadas, mas 

principalmente fragmentadas. 

Essas identidades contraditórias são facilmente observadas se pensarmos, 
[...] em um homem que é um sindicalista branco, vota em um partido 
conservador, freqüenta uma igreja católica e um centro de umbanda, bate 
na mulher dia sim, dia não, e se envolve em práticas homoeróticas de 15 em 
15 dias (p. 139).  

Segue Moita Lopes, dizendo: 

Na mesma linha de argumento, as identidades sociais têm também sido 
representadas em fluxo. Elas estão sempre sendo construídas ou 
reconstruídas através dos esforços de construção do significado nos quais 
nos engajamos (MOITA LOPES, 2002, p.139). 

 

 Estamos diante de identidades fragmentadas, híbridas, multifacetadas. De 

maneira semelhante, a homossexualidade será pensada no plural e uma suposta 

identidade homossexual será problematizada, desconstruida e re-colocada. 

 Interessa-me neste ponto abrir uma discussão sobre relações de gênero, 

compreendendo que são os estudos de gênero que abrem espaço para pensar a 

sexualidade e a homossexualidade no plural. São os estudos feministas que de 

maneira enfática passam a desconstruir a naturalização atribuída à 

heterossexualidade/masculinidade. Com as devidas proporções resguardadas, as 

mulheres e os homossexuais são tomados como marginais com relação à 

heteronormatividade (masculina/branca/burguesa/ocidental/cristã).  
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1.3 Gênero, (homo)Sexualidade e Educação 
 

 

Adoro sons, 
Masculinos 

Cheios de significados e angústias 

Das noites mal dormidas 
Com seus toques 

Que perturbam qualquer ouvido 
Adoro sons, 
Femininos, 

Das fêmeas em seu leito de prazer 
Adoro sons, 

Do chá no fogo em noites de lobisomem 
Do olhar a me seguir 

Da água caindo do teu corpo 
Do silêncio na hora do almoço 

Adoro sons, 
Pois trazem a certeza da vida 

Do que é urgente 
E se esvai a cada olhar teu. 

 

Daniela Castilho  
 

  

Guacira Lopes Louro (2004), no livro “Gênero, Sexualidade e Educação”, 

primeira edição, 1997, retoma a proposição de que a linguagem constrói e é 

construída pela cultura, acentuando seu caráter não natural e enfatizando que 

esta, a linguagem, não é apenas um instrumento a ser usado pelos sujeitos 

humanos; é, antes de tudo, constituidora desses sujeitos, formadora de 

subjetividades. Por isso mesmo as identidades neste estudo serão compreendidas 

como representações culturais, construídas socialmente, em determinado contexto 

e em meio a relações sociais de poder. 

 Sobre “a emergência do gênero”, a autora inicia seu livro ironizando com 

aqueles que confiam nos dicionários e desconfiam do que neles não está. Para ela, 

estes talvez tenham resistências em iniciar o diálogo sobre o tema (LOURO, 1997, 

p. 14). 

 Ela informa que o significado de gênero presente no Dicionário do Aurélio 

(1994) não é o que tratará em livro e tampouco o que trataremos aqui. De posse 

desta informação, decidi consultar outro dicionário, o Larousse Cultural (1999)27, e 

                                                        
27 Segundo Larousse, gênero é termo originado do latim genus, generis, que significa nascimento; raça; gênero. 
Gênero é (1) um conjunto de traços comuns a seres ou a coisas, caracterizando e constituindo um tipo, um 
grupo, um conjunto; espécie, classe, variedade; (2) Maneira de tratar um assunto para salientar-lhe as 
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este mantém significações muito próximas da apresentada pelo Aurélio: o gênero é 

apresentado inclusive como “gênero humano, o conjunto dos homens”. 

Trataremos aqui das diferenças de gênero, de sexo e de sexualidade. O 

gênero, nesta perspectiva epistemológica, não pode ser, portanto, somente o 

“conjunto dos homens”, que juntos constituem de forma homogênea e fraterna o 

“gênero Humano”. Mas gênero é um conceito que foi forjado politicamente no 

campo das ciências humanas. O sexo e a sexualidade são produzidos, normatizados, 

regulados pela cultura. 

Esses aspectos, para os estudos feministas, étnico-raciais, gays e lésbicos, 

entre outros, acabam por serem deslocados, implodidos, descentrados em seu 

próprio processo de (re)construção da  pesquisa acadêmica nas ciências sócio-

humanas.   

 As reflexões acima nos permitem dizer que o gênero é uma invenção 

científica, que tem uma data de criação e um contexto no qual emerge; é também 

uma categoria relacional: se dá na relação — nas representações que disputamos — 

entre homens e mulheres. Relações de poder são circulares; circulam e 

movimentam a vida cultural. 

Mas é bom que se diga que gênero é uma categoria relacional, cujos 

sentidos, significações, representações são disputas dentro do próprio campo dos 

estudos feministas, algo semelhante acontece no campo dos estudos gays e 

lésbicos. 

 Ressalte-se também que estes estudos, cujo suporte teórico-metodológico é 

como um terreno arenoso, movediço e de frente para as ventanias, se constroem e 

se mantém articulados aos campos já mencionados, mas também aos estudos 

culturais, pós-críticos, pós-estruturalistas. 

 Como produto de embates teórico-práticos e das vivências das/os 

pesquisadoras/es ‘nascem’ os estudos feministas, os estudos gays e lésbicos, a 

teoria queer etc; práticas de pesquisa que forjam métodos, conceitos, categorias e 

descontroem ou deslocam outras. 

 
Na vertente que entendo como a mais fértil e crítica dos Estudos 
Feministas não há possibilidade − nem pretensão − do estabelecimento de 
um conjunto de conceitos teórico-metodológicos assentados, estáveis, 
mais ou menos indiscutíveis e aceitos por todas/os. A proposição é operar 

                                                                                                                                                                             

características; (3) Modo, maneira, atitude, estilo. Gênero humano é o conjunto dos homens. Também pode 
designar produtos destinados aos consumo; víveres, mercadoria. (LAROUSSE CULTURAL, 1999). 
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com categorias analíticas instáveis, movimentar-se em meio a um campo 
teórico que está em contínua construção, que acolhe a crítica como parte 
de sua construção (LOURO, 2004, p. 145). 
 

 Mas a fim de melhor se compreender esse processo vejamos que, 

inicialmente, foi preciso dar visibilidade à figura da mulher. De acordo com Guacira 

Lopes Louro, ações isoladas ou coletivas contra a opressão sofrida pelas mulheres 

durante toda a história da humanidade são registradas. No entanto, alerta a 

autora, “quando se pretende referir ao feminismo como um movimento social 

organizado, esse é usualmente remetido, no Ocidente, ao século XIX” (LOURO, 

2004, p. 14). 

 Na “virada” do final século XIX para o começo do século XX, o movimento 

que ficou conhecido como o “sufragismo” fazia reivindicações de direitos civis e 

exigia, dentre outras coisas, o direito de voto às mulheres, dando maior visibilidade 

a essas ‘cidadãs’, em vários países do mundo.  

Conhecido como a “primeira onda”, o movimento feminista foi seguido de 

um forte período de acomodação, pois era um movimento restrito a mulheres 

brancas, heterossexuais e de classe média. 

 
Será no desdobramento da assim denominada ‘segunda onda’ – aquela que 
se inicia no final da década de 1960 – que o feminismo, além das 
preocupações sociais e políticas, irá se voltar para as construções 
propriamente teóricas. No âmbito do debate que a partir de então se 
trava, entre estudiosas e militantes, de um lado, e seus críticos ou suas 
críticas de outro, será engendrado e problematizado o conceito de gênero 
(LOURO, 2004, p. 15). 
 

 A década de 1960 demarca um período recente nos embates teórico-

metodológicos, quer dizer epistemológicos, nos movimentos sociais e nas ciências, 

e o ano de 1968 se constitui em marco histórico “da rebeldia e da contestação”. 

Nesse ano, em países como França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, ocorrem 

quase que simultaneamente manifestações coletivas de insatisfações que há muito 

se vinham acumulando. 

 
[...] intelectuais, estudantes, negros, mulheres, jovens, enfim, diferentes 
grupos que, de muitos modos, expressam sua inconformidade e 
desencanto em relação aos tradicionais arranjos sociais e políticos, às 
grandes teorias universais, ao vazio formalismo acadêmico, à 
discriminação, à segregação e ao silenciamento. 1968 deve ser 
compreendido, no entanto, como referência a um processo maior, que 
vinha se constituindo e que continuaria se desdobrando em movimentos 
específicos e em eventuais solidariedades (LOURO, 2004, p. 16). 
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 Alianças políticas e sentimentos de solidariedade impulsionam as feministas 

da alta modernidade (as dos Estudos Feministas) que, movidas por tensões internas 

ao movimento, constroem estratégias políticas ao lado de outros grupos sociais e 

de pesquisadores acadêmicos como os dos Estudos Negros, dos Estudos Gays e 

Lésbicos e dos Estudos Culturais. 

As tensões se davam (e continuam se dando) principalmente porque o 

feminismo, de certa maneira, se isolava, produzindo estudos de mulheres e para 

mulheres, e em uma perspectiva sectária de classe média “burguesa”, branca, 

heterossexual. Essas tensões foram/são produtivas e geram questionamentos e 

descobertas. 

 
Nesse processo de questionamento e na tentativa de encontrar uma 
‘saída’ para os impasses teóricos e políticos, uma reoxigenação começa a 
se fazer. Estudiosas e estudiosos feministas, que passam a operar com o 
conceito de gênero, deixam o olhar exclusivo sobre as mulheres para 
examinar as relações de gênero e, em conseqüência, passam a incorporar 
explicitamente em suas análises os homens e a produção social das 
masculinidades (LOURO, 2004, p. 157). 

 

 Guacira Louro pergunta-se se com isso as feministas perderam sua 

especificidade política. Ao que responde: “Não acredito”. Ela acredita que houve 

uma reoxigenação com a abertura e diálogo com novos campos críticos de produção 

de teorizações e chama a atenção para a necessidade de se analisar as relações 

sociais de poder. 

 
Na impossibilidade de ‘emancipar a mulher’, passamos a operar com e 
numa sociedade onde todos os sujeitos exercitam e sofrem efeitos de 
poder, onde mulheres e homens são muitas ‘coisas’ ao mesmo tempo (têm 
múltiplas identidades) e, sendo múltiplos, participam de intrincadas redes 
de poder[...]Os Estudos Feministas representam uma ‘virada’ fundamental 
para o pensamento ocidental, mas sem a reoxigenação resultante das 
alianças teóricas e políticas com outros estudos críticos é possível que 
eles tivessem se asfixiado, que tivessem se estreitado e se sufocado em 
suas próprias fronteiras (LOURO, 2004, p. 158)     

  

Contudo, sabe-se que o feminismo dos anos de 1960 e 1970 foi fundamental 

para dar visibilidade às mulheres como cidadãs.  

 As mulheres eram feitas invisíveis por práticas discursivas que as enunciavam 

como do domínio privado ‘do lar’ ou como ‘apoio’ do homem, criando um 

‘verdadeiro universo da mulher’. Mas as mulheres já vinham rompendo essas 

limitações ao trabalhar fora de casa, por exemplo. De início, são principalmente 

mulheres das classes trabalhadoras que estão nas fábricas, nas oficinas e nas 
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lavouras. Gradativamente outras mulheres vão para as lojas, hospitais, escolas, 

mas quase sempre comandadas por homens e assumindo assim funções de 

assessoria, auxílio e assistência (LOURO, 2004, p. 17). 

 Nesse quadro, desenvolvem-se os primeiros estudos feministas: 

 
[...] As características dessas ocupações, bem como a ocultação do 
rotineiro trabalho doméstico, passavam agora a ser observadas. Mais 
ainda, as estudiosas feministas iriam também demonstrar e denunciar a 
ausência feminina nas ciências, nas letras, nas artes. 
Assim, os estudos iniciais se constituem, muitas vezes, em descrições das 
condições de vida e de trabalho das mulheres em diferentes instâncias e 
espaços. (Ibidem, p. 17-8). 

 

 Embora muitas vezes os estudos pioneiros tenham cedido aos apelos de se 

isolarem da vida acadêmica mais ampla, transformando esses espaços nos únicos 

lugares onde se tratavam da questão do feminino, diz Louro que “eles tiveram o 

mérito de transformar as até então esparsas referências às mulheres − as quais 

eram usualmente apresentadas como a exceção, a nota de rodapé, o desvio da 

regra masculina − em tema central” (LOURO, 2004, p.19). 

 Está firmado e exposto então o caráter político dos Estudos Feministas. 

Nessa direção, “objetividade e neutralidade, distanciamento e isenção, que haviam 

se constituído, convencionalmente, em condições indispensáveis para o fazer 

acadêmico, eram problematizados, subvertidos, transgredidos” (Ibidem). Em 

função disto, buscam-se outros métodos e instrumentos de pesquisa como 

lembranças e histórias de vida, diários, cartas e romances. Esclarece Louro: 

 
Assumia-se, com ousadia, que as questões eram interessadas, que elas 
tinham origem numa trajetória histórica específica que construiu o lugar 
social das mulheres e que o estudo de tais questões tinha (e tem) 
pretensões de mudança. 
Estudos sobre as vidas femininas [...] aos poucos vão exigir mais do que 
descrições minuciosas e passarão a ensaiar explicações. Se para algumas 
as teorizações marxistas representarão uma referência fundamental, para 
outras as perspectivas construídas a partir da Psicanálise poderão parecer 
mais produtivas (LOURO, 1997, p. 19-20). 
 

 Com diferenças teóricas, analíticas e políticas as/os estudiosas/os do 

feminino enfrentarão debates e polêmicas que muitas vezes servirão de motivação. 

O “feminismo radical” parte da necessidade de construção de teorias 

genuinamente femininas em oposição à lógica androcêntrica; na outra vertente 

estão aqueles/as que justificarão a submissão das mulheres recorrendo a 

explicações biológicas, da diferenciação anatômica entre os sexos. Para se 
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contraporem a esse argumento, será necessário às/aos estudiosas/os dos Estudos 

Feministas 

[...] demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas 
é a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 
aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, 
o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade ou em um dado 
momento histórico. Para que se compreenda o lugar de homens e 
mulheres numa sociedade importa observar não exatamente seus sexos, 
mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai 
se constituir, então, através de uma nova linguagem, na qual gênero será 
um conceito fundamental (LOURO, 2004, p. 21). 
 

 Historicamente, foi através das feministas anglo-saxãs que gender passou a 

ser usado como distinto de sex. Pretendia–se assim rejeitar o caráter 

exclusivamente biológico expresso em termos como “sexo” ou “diferença sexual”. 

As feministas desse período desejavam acentuar, através da linguagem, “a 

construção social e histórica produzida sobre as características biológicas” [...] O 

conceito gênero serve, assim, como uma ferramenta analítica que é, ao mesmo 

tempo, uma ferramenta política”. (LOURO, 2004, p. 21-22). 

Desse modo, (en)caminhamos nossa reflexão compreendendo o conceito de 

gênero formulado como construção social, tecido em relações sociais de poder. 

Gênero pensado na relação entre homens e mulheres, socialmente posicionados, e 

que não se limita à ‘descrição/percepção’ do sexo biológico. Em nosso percurso 

teórico-metodológico, haveremos então que desconstruir/deslocar as noções 

essencialistas de gênero e de homossexualidade e pensá-los, também, no plural.  

 Ao pensar a sexualidade não teremos mais, principalmente devido aos 

acontecimentos políticos evidenciados, apenas a oposição binária “homem 

dominador versus mulher dominada”. Até porque, na repetição performática da 

linguagem, a norma prevalente enuncia sempre o outro e aquilo que lhe é abjeto. 

Seguindo este raciocínio problematizador passarei à compreensão das 

políticas pós-identitárias para a sexualidade e a educação. 
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1.4    Políticas Identitária e Pós-identitária   

 

A tese segunda  
Evapora em pergunta  

Que entrega é tão louca  
Que toda espera é pouca  

Qual dos cinco mil sentidos  
Está livre de mal-entendidos? 

 
Paulo Leminski 

 
 

A perspectiva de uma “identidade” homossexual encerra uma visão 

essencialista, binária, naturalizante e fixadora da homossexualidade. Neste sentido 

recorremos, inicialmente, a Stuart Hall (2000, p. 103) que lança as seguintes 

questões: “Onde está pois a necessidade de mais uma discussão sobre a 

“identidade”? Quem precisa dela?”. Para Hall, “está-se se desconstruindo a noção 

essencialista de identidade. Todas as severas críticas ao conceito, “de uma forma 

ou de outra, criticam a idéia de uma identidade integral, originária e 

unificada””(Ibidem). 

 Várias disciplinas e autores elaboraram críticas que possibilitam 

deslocamentos, desconstruções, fraturas na noção essencialista de identidade. 

Essas teorizações trouxeram à discussão a “identidade como diferença”, como 

diferença em si, expressas no campo da linguagem, demonstrando que a identidade 

não é fixa, imutável e tampouco existe apenas em relação a um outro referente. A 

identidade pode implicar no estranhamento do mesmo, ou seja, na diferença 

enquanto diferença de si28.  

 Para se chegar a essas concepções, o conceito de representação também foi 

colocado “sob rasura” e a linguagem passa a ser compreendida como 

“performatividade”. 

Na filosofia tem se feito, por exemplo, a crítica do sujeito auto-sustentável 
que está no centro da metafísica ocidental pós-cartesiana. No discurso da 
crítica feminista e da crítica cultural influenciadas pela psicanálise têm-se 
destacado os processos inconscientes de formação da subjetividade, 
colocando-se em questão, assim, as concepções racionalistas do sujeito. As 
perspectivas que teorizam o pós-modernismo têm celebrado por sua vez, a 
existência de um “eu” inevitavelmente performativo (HALL, 2000, p. 103). 

                                                        
28 Mais uma vez a psicanálise contribui com a percepção das psicoses (esquizofrenia), paranóias e fobias em que 
o sujeito se depara com a cisão, a fratura, o estilhaçamento da personalidade. Félix Guattari teorizou sobre a 
esquizoanálise e Freud concebeu o estrangeiro (de estranho) como sendo nossa condição, quando não somos os 
senhores de nossa morada; criticando as certezas cartesianas, ele propõe o desejo inconsciente como o 
desconhecimento de nós mesmos.   
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 Relacionando identidade com performatividade, Silva (2002) diz que: 

O conceito de performatividade desloca a ênfase na identidade como 
descrição, como aquilo que é – uma ênfase que é de certa forma mantida 
pelo conceito de representação – para idéia de “tornar-se”, para uma 
concepção de identidade como movimento e transformação (SILVA, 2000, p. 
92).  

 

 Considerando que a performatividade de um enunciado ocorre em relação à 

consecução do ato, Silva (2000) demonstra que as proposições, embora pareçam 

descritivas — “João é pouco inteligente”, “O homossexual é promíscuo e inferior” 

—, acabam funcionado de maneira performativa e atribuindo identidade, pois a 

repetição do que parecia descrever acaba produzindo o “fato”. Judith Butler, de 

acordo com Silva (2000), amplia esse sentido de performatividade. 

[...] O que esquecemos é que aquilo que dizemos faz parte uma rede mais 
ampla de atos linguísticos que, em seu conjunto, contribui para definir ou 
reforçar a identidade que supostamente apenas estamos descrevendo. 
Assim, por exemplo, quando utilizamos uma palavra racista como “negrão” 
para nos referir a uma pessoa negra do sexo masculino, não estamos 
simplesmente fazendo uma descrição sobre a cor de uma pessoa. Estamos, 
na verdade, inserindo-nos em um sistema lingüístico mais amplo que 
contribui para reforçar a negatividade atribuída à identidade “negra” 
(SILVA, 2000, p. 95). 

 

 Stuart Hall (2000), ao tratar da crítica desconstrutiva dos conceitos 

essencialistas, coloca certos conceitos-chave sob ‘rasura’.  Sinalizado por duas 

linhas cruzadas (×), o sinal de rasura indica que esses conceitos não servem mais 

(pelo menos em sua forma original), mas como eles não foram ainda 

dialeticamente superados podem ser lidos através do (×) sinal de rasura, porém 

agora em “suas forma destotalizadas e desconstruídas”, conforme nos indica 

Derrida. Diz Hall (2000) que 

Derrida descreve essa abordagem como “pensando no limite”, como 
“pensando no intervalo”, como uma espécie de escrita dupla. “Por meio 
dessa escrita dupla, precisamente estratificada, deslocada e deslocadora, 
devemos também marcar o intervalo entre a inversão que torna baixo aquilo 
que era alto [...] e a emergência repentina de um novo ‘conceito’ que não 
se deixa mais – que jamais se deixou – subsumir pelo regime anterior” 
(Derrida, 1981, p. 42). A identidade é um desses conceitos que operam “sob 
rasura”, no intervalo entre a inversão e a emergência: uma idéia que não 
pode ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave 
não podem sequer ser pensadas (HALL, 2000, p. 104). 
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 Apresentam-se então os elementos de um primeiro tipo de resposta que Hall 

(2000) oferece às questões que articulou no início — “Onde está pois a necessidade 

de mais uma discussão sobre a “identidade”? Quem precisa dela?”. Há, também, 

uma reflexão sobre a “irredutibilidade do conceito de identidade” e a 

“centralidade para a questão da agência e da política”29. 

Hall (2000) avança no entendimento dos termos política e agência: 

Por “política” entendo tanto a importância – no contexto dos movimentos 
políticos em suas formas modernas – do significante “identidade” e de sua 
relação primordial com uma política da localização, quanto as evidentes 
dificuldades e instabilidades que têm afetado todas as formas 
contemporâneas da chamada “política de identidade”. Ao falar em 
“agência”, não quero expressar nenhum desejo de retornar a uma noção 
não mediada e transparente do sujeito como ator centrado na prática 
social, nem tampouco pretendo adotar uma abordagem que “coloque o 
ponto de vista do sujeito na origem de toda historicidade – que em suma, 
leve a uma consciência transcendental” (HALL, 2000, p. 104-5). 

 

 Com Stuart Hall (2000), ocorre a tentativa de rearticular o sujeito e as 

práticas discursivas, provocando o deslocamento e o descentramento do sujeito, 

re/colocando-o numa nova posição. 

[...] Parece que é na tentativa de rearticular a relação entre sujeitos e 
práticas discursivas que a questão da identidade – ou melhor, a questão da 
identificação, caso se prefira enfatizar o processo de subjetivação (em vez 
das práticas discursivas) e a política de exclusão que essa subjetividade 
parece implicar – volta a aparecer [...]. O conceito de “identificação” acaba 
por ser um dos conceitos menos bem desenvolvidos da teoria social e 
cultural, quase tão ardiloso – embora preferível – quanto o de identidade. 
(HALL, 2000, p. 104). 

 

 Neste texto já assumimos várias vezes a opção pelo conceito de 

identificação ou processos identificatórios; e é, na tentativa de recolocar e 

descentrar o sujeito com relação às práticas discursivas, que prossigo na trilha de 

políticas pós-identitárias, em especial dos estudos queer no campo do currículo e 

da educação. 

A vida é movimento, transitoriedade, transformação; é fugaz, multifacetada, 

multideterminada. A vida é plural! Essas compreensões sobre a vida conformam a 

proposta do currículo Queer. 

                                                        
29 Agência é pensada aqui como tradução de ‘agency’, amplamente utilizada na literatura da teoria social 
anglo-saxônica, para designar o elemento ativo da ação individual. 
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 Com vistas a alternativas às políticas identitárias e sua reflexão no campo do 

currículo30, acompanharei a compreensão de Louro (2001) que, inicialmente, nos 

diz: 

Nos dois últimos séculos, a sexualidade tornou-se objeto privilegiado do 
olhar de cientistas, religiosos, psiquiatras, antropólogos, educadores, 
passando a se constituir, efetivamente, numa ‘questão’. Desde então, ela 
vem sendo descrita, compreendida, explicada, regulada, saneada, educada, 
normatizada, a partir das mais diversas perspectivas (LOURO, 2001, p. 541). 

 

 A autora escreve que nos dias de hoje a sexualidade continua sob o alvo da 

vigilância e do controle e são inúmeras as instituições que se autorizam a ditar-lhes 

as normas, a definir-lhe padrões de pureza, sanidade ou insanidade, a delimitar-lhe 

os saberes e as práticas pertinentes, adequadas ou infames. Segundo Louro, ao lado 

do Estado, das igrejas, ou da ciência, outros grupos organizados, ou instâncias, 

reivindicam o direito sobre “as verdades e a ética” da sexualidade. Para a autora  

 
Foucault certamente diria que, contemporaneamente, proliferam cada vez 
mais os discursos sobre o sexo e que as sociedades continuam produzindo, 
avidamente, um ‘saber sobre o prazer’ ao mesmo tempo que experimentam 
o ‘prazer de saber’ (LOURO, 2001, p. 541). 
 

 Hoje as chamadas minorias sexuais estão muito mais visíveis, assim como os 

seus embates com grupos conservadores. Louro (2001), citando o editorial da 

revista La Gandhi, da Argentina, informa que 

 
as minorias nunca poderiam se traduzir como uma inferioridade numérica 
mas sim como maiorias silenciosas que, ao se politizar, convertem o gueto 
em território e o estigma em orgulho – gay, étnico, de ‘gênero’. Sua 
visibilidade tem efeitos contraditórios: por um lado, alguns setores sociais 
passam a demonstrar uma crescente aceitação da pluralidade sexual e, até 
mesmo, passam a consumir alguns de seus produtos culturais; por outro 
lado, setores tradicionais renovam (e recrudescem) seus ataques, realizando 
desde campanhas de retomada dos vetores tradicionais da família até 
manifestações de extrema agressão e violência física (LOURO, 2001, p. 542). 
 

 O embate político por si justificaria o interesse de estudiosas/os culturais, 

de educadores/as, ademais a complexidade em torno de gênero e sexualidade se 

multiplica e vai para além do limite de esquemas binários. Vivemos num mundo 

                                                        
30 Refiro-me mais a uma “teoria da identidade e da diferença” do que a uma teoria da sexualidade. Esta pode 
ainda ser aprisionada em concepções organicistas, biológicas e preventivas (de doenças sexualmente 
transmissíveis, de gravidez precoce, e de higiene), ao invés de pensar a sexualidade como histórica,  como 
construção social. Uma teoria da identidade e da diferença, na forma com a pensamos aqui, pode politizar as 
questões colocadas pelo multiculturalismo — etnia, gênero, sexualidade, nacionalidade, religisiodade, geração, 
etc — transpondo, superando as idéias de respeito e tolerância à diversidade e suas implicações adesistas e 
contemplativas.  
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articulado entre territórios31, entre o local e o global. As fronteiras estão sendo 

constantemente atravessadas e há os sujeitos que habitam as fronteiras. 

Escola, currículos, educadoras e educadores não conseguem se situar fora 
dessa história. Mostram-se, quase sempre, perplexos, desfiados por 
questões para as quais pareciam ter, até pouco tempo atrás, respostas 
seguras e estáveis. Agora as certezas escapam, os modelos mostram–se 
inúteis, as fórmulas são inoperantes. Mas é impossível estancar as questões. 
Não há como ignorar as ‘novas’ práticas, os ‘novos’ sujeitos, suas 
contestações ao estabelecido. A vocação normalizadora da Educação vê-se 
ameaçada. O anseio pelo cânone e pelas metas confiáveis é abalado. A 
tradição pragmática leva a perguntar: que fazer? A aparente urgência das 
questões não permite que se antecipe qualquer resposta; antes é precioso 
conhecer as condições que possibilitaram a emergência desses sujeitos e 
dessas práticas (LOURO, 2001, p. 542). 

 

 Há alguns séculos as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo 

sexo eram consideradas sodomia e a ela qualquer um poderia sucumbir. Mas, a 

partir da segunda metade do século XIX, a homossexualidade e o sujeito 

homossexual passam a ser inventados, categorizados, nomeados; “como desvio da 

norma, seu destino só poderia ser o segredo e/ou a segregação” (LOURO, 2001, 

p.542). 

 
[...] Ousando se expor a todas as formas de violência e rejeição social, 
alguns homens, alguns homens e mulheres contestam a sexualidade 
legitimada e se arriscam a viver fora de seus limites. A ciência, a justiça, as 
igrejas, os grupos conservadores e os grupos emergentes irão atribuir a esses 
sujeitos e a suas práticas distintos sentidos. A homossexualidade, 
discursivamente produzida, transforma-se em questão social relevante. A 
disputa centra-se fundamentalmente em seu significado moral. Enquanto 
alguns assinalam o caráter desviante, a anormalidade ou a inferioridade do 
homossexual, outros proclamam sua normalidade e naturalidade – mas todos 
parecem estar de acordo de que se trata de um ‘tipo’ humano distinto 
(LOURO, 2001, p. 542). 
 

 Até os anos de 1970 os embates sobre a ‘questão’ homossexual eram esses 

aqui comentados. É por essa época que começa a surgir, de maneira ainda tímida, 

especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, “um aparato cultural [...]: 

revistas, artigos isolados em jornais, panfletos, teatro, arte” (Ibidem). No Brasil, 

também nesse período, em segmentos ligados às artes, ao teatro, à música a 

homossexualidade começam a aparecer. Artistas como Ney Matogrosso e o Grupo 

Dzi Croquetes, apostando na ambigüidade, perturbaram platéias e a sociedade em 

geral, pois “embaralharam propositalmente as referências femininas e masculinas 

                                                        
31  Num processo permanente de territorialização e desterritorialização que formam os processos de 
subjetivação, as singularidades. 
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em suas performances”. Trevisan (apud Louro, 2001) em nota de rodapé, afirma 

que os Dzi Croquetes trouxeram para o Brasil o que de mais contemporâneo e 

questionador havia no movimento homossexual internacional, sobretudo 

americano. 

 Também no Brasil, Caetano Veloso viveu episódios de repressão política, 

tanto de direita quanto de esquerda. Em 1968, escandalizou apresentando-se com 

guitarras elétricas, roupas de plástico e cantando, sob vaias, a música “é proibido 

proibir”, que aludia a palavras de ordem do movimento operário-estundantil 

eclodido em maio daquele ano em Paris. Criticava qualquer regime autoritário, 

fosse ele capitalista ou socialista (digamos, burocrático para amenizar). Pouco 

tempo depois, Caetano seria preso e exilado porque em suas apresentações se 

vestia de baiana, usava batom e fazia trejeitos a la Carmem Miranda. Ele não foi 

preso e exilado por ser homossexual, escrevem Fry e Macrae, mas porque “estava 

pondo em questão, entre outras coisas, a rígida separação entre o comportamento 

convencional ‘feminino’ e ‘masculino’ e, talvez mais sério para época, a rígida 

separação entre política e vida cotidiana” (1991, p. 17-8). 

 

[...] A partir de 1975, emerge o Movimento de Libertação Homossexual no 
Brasil, do qual participam, entre outros, intelectuais exilados/as durante a 
ditadura militar e que traziam, de sua experiência no exterior, inquietações 
políticas, feministas, sexuais, ecológicas e raciais que então circulavam 
internacionalmente (LOURO, 2001, p. 543). 

 

 De um modo geral, a homossexualidade passa então a ser vista — pelo menos 

por alguns setores —, nos grandes centros urbanos, não mais de maneira uniforme. 

Alguns queriam a integração de homossexuais a uma sociedade andrógina e 

polimorfa. Outros, principalmente lésbicas feministas, queriam a separação e “a 

construção de uma comunidade e de uma cultura próprias”. O movimento político 

homossexual torna os sujeitos homossexuais mais visíveis e assume um caráter 

libertador. “Intelectuais, espalhados em algumas instituições internacionais, 

mostram sua afinidade com o movimento, publicam ensaios em jornais e revistas e 

revelam sua estreita ligação com os grupos militantes” (LOURO, 2001, p. 543). 

 Como vimos no caso de Caetano Veloso, no Brasil de 1968, quando o regime 

militar acentua a repressão contra os movimentos sociais, a questão da 

homossexualidade está posta de maneira diametral. A música, os costumes, os 
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padrões rígidos começam a ser  ‘colados’ no meio da praça pública para serem 

questionados e até modificados. 

 Aos poucos vai se construindo, em nível internacional, a idéia de uma 

comunidade homossexual. Louro (2001), concordando com o pensamento de Spargo 

(1999), escreve que no final dos anos 70 as políticas gay e lésbica abandonam a 

idéia de libertação pela transformação do sistema e passam para um modelo que 

consideravam ‘étnico’: uma minoria igual, mas diferente. Assume-se a idéia de 

grupo que buscava alcançar igualdade de direitos no interior da ordem social 

existente. Afirmava-se, no discurso e na prática, uma “identidade homossexual”. 

A afirmação da identidade supunha demarcar suas fronteiras e implicava 
numa disputa quanto às formas de representá-la. Imagens homofóbicas e 
personagens estereotipados exibidos na mídia e nos filmes são contrapostos 
por representações ‘positivas’ de homossexuais. Reconhecer-se nessa 
identidade é questão pessoal e política. O dilema entre ‘assumir-se’ ou 
‘permanecer enrustido’ (no armário – closet) passa a ser considerado um 
divisor fundamental e um elemento indispensável para a comunidade 
(LOURO, 2001, p. 543). 

 

 Nisso há uma implicação política: para fazer parte da comunidade gay, que 

funcionava como suporte, como lar do sujeito, seria necessário que ele se 

assumisse, revelasse seu segredo, tornando pública sua condição. 

 No Brasil dos anos 70 o movimento homossexual, em conexão com o 

movimento político, “ganha mais força”. As pessoas passam a querer tomar 

“consciência” de seu corpo, sua sexualidade, seu desejo. Internacionalmente, 

cresce o número de “trabalhadores culturais e intelectuais” que assumem 

publicamente sua condição. Nas universidades, em especial, vários intelectuais 

passam a constituir a homossexualidade como tema e objeto de pesquisas e 

teorizações. 

[...] Sem romper com a política de identidade, colocam em discussão sua 
concepção [da identidade homossexual] como um fenômeno fixo, trans-
histórico e universal e voltam suas análises para as condições históricas e 
sociais do seu surgimento na sociedade ocidental. No Brasil (de forma mais 
visível a partir de 1980), a temática também passa a se constituir como 
questão acadêmica, na medida em que em algumas universidades e grupos 
de pesquisa, vem a ser discutida, especialmente com apoio nas teorizações 
de Michel Foucault (LOURO, 2001, p. 544). 

 

 Contudo, a afirmação ‘positiva’ da homossexualidade também exerce efeito “regulador e 

disciplinador”. Neste caso, é a escolha do objeto amoroso — o mesmo sexo — que determinará a 

identidade homossexual. Mas esta noção de identidade será posta em questão: 
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Como a História da Sexualidade de Foucault havia mostrado, tal escolha do 
objeto nem sempre tinha se constituído a base para uma identidade e, como 
muitas vozes discordantes sugeriam, esse não era, inevitavelmente, o fator 
crucial na percepção de toda e qualquer pessoa sobre a sexualidade. Este 
modelo fazia, efetivamente, com que os bissexuais parecessem ter uma 
identidade menos segura ou menos desenvolvida (assim como os modelos 
essencialistas de gênero fazem dos trans-sexuais sujeitos incompletos), e 
excluía grupos que definiam sua sexualidade através de atividades e 
prazeres mais do que através das preferências de gênero, tais como os 
sadomasoquistas (SPARGO apud LOURO, 2001, p. 544). 

 

 Isto tudo colocou em crise o modelo de política identitária para a 

homossexualidade, nos anos 70. Para muitos militantes gays, especialmente negros, 

latinos, lésbicas e jovens, a maior visibilidade social trazia outras questões, tensões 

e críticas: 

[...] as campanhas políticas estavam marcadas pelos valores brancos e de 
classe média e adotavam, sem questionar, ideais convencionais, como o 
relacionamento comprometido e monogâmico; para algumas lésbicas, o 
movimento repetia o privilegiamento masculino evidente na sociedade mais 
ampla, o que fazia com suas reivindicações e experiências continuassem 
secundárias face à dos homens gays; para bissexuais, sadomasoquistas e 
trans-sexuais essa política de identidade era excludente e mantinha sua 
condição marginalizada. Mais do que diferentes prioridades políticas 
defendidas pelos vários ‘sub-grupos’, o que estava sendo posto em xeque, 
nesses debates era a concepção de identidade homossexual unificada que 
vinha se constituindo na base de tal política de identidade. A comunidade 
apresentava importantes fraturas internas e seria cada vez mais difícil 
silenciar as vozes discordantes (LOURO, 2001, p. 544-5). 

 

 Um outro elemento — a AIDS — contribuiu que para o deslocamento da 

questão da identidade para as práticas sociais, e que na concepção de Louro 

reacendeu a homofobia, no início dos anos 80. Contudo, mesmo sob a regência do 

assistencialismo, as práticas de solidariedade foram um acontecimento “positivo”. 

As Redes de Solidariedade re/uniam os contaminados (muitos não-homossexuais) 

com seus parentes, amigos, profissionais de saúde. Também foi aspecto positivo a 

resposta à intolerância, ao desprezo e à exclusão dadas especialmente pela 

militância. Mas é importante ressaltar que 

[...] As redes escapam, portanto dos contornos da comunidade homossexual 
tal como era definida até então. O combate à doença também acarreta um 
deslocamento nos discursos a respeito da sexualidade – agora os discursos se 
dirigem menos às identidades e se concentram mais nas práticas sexuais (ao 
enfatizar, por exemplo, a prática do sexo seguro) (LOURO, 2001, p. 545). 
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 Mas se as redes de solidariedade que se constituem em torno da epidemia 

têm esse caráter positivo e se a discussão da homossexualidade é ampliada, a 

homofobia também reacendeu sua chama.  

De acordo com Trevisan (apud Louro, 2001), aquilo que era metáfora, tantas 

vezes repetida — que a homossexualidade “pega” — quase se tornou realidade. 

 Em contrapartida, um efeito colateral aparece: os homossexuais, para 

combater preconceitos, formam uma verdadeira “epidemia de informação” e em 

pouco tempo o contágio por HIV diminui e se estabiliza entre os homossexuais. 

 
O vírus da AIDS realizou em alguns anos uma proeza que nem o mais bem-
intencionado movimento pelos direitos homossexuais teria conseguido em 
muitas décadas: deixar evidente que homossexual existe e não é o outro, no 
sentido de um continente à parte, mas está muito mais próximo de qualquer 
cidadão comum, talvez ao meu lado e – isto é importante! – dentro de cada 
um de nós, pelo menos enquanto virtualidade (TREVISAN apud LOURO, 2001, 
p. 545). 
 

 Neste aspecto, Ribeiro (2004) faz considerações positivas à educação sexual, 

à orientação educacional nas escolas e sobre isto, diz Louro: 

De fato, a partir da segunda metade dos anos 80, passou-se a discutir muito 
mais a sexualidade (e a homossexualidade) em várias instâncias sociais, 
inclusive nas escolas. A preocupação em engajar-se no combate à doença 
[AIDS] fez com os organismos oficiais, tais como o Ministério de Educação e 
Cultura, passassem a estimular projetos de educação sexual e, em 1996, o 
MEC incluiu a temática, como tema transversal nos seus Parâmetros 
Curriculares Nacionais (os PCNs, a nova diretriz para educação do país). 
Vale notar, contudo, que as condições que possibilitaram a ampliação da 
discussão sobre a sexualidade também tiveram o efeito de aproximá-la das 
idéias de risco e de ameaça, colocando em segundo plano sua associação ao 
prazer e à vida (LOURO, 2001, p. 545). 

 

Por outro lado, como desdobramento de todos esses acontecimentos, o 

movimento homossexual e a pessoa homossexual, em particular, ganham 

visibilidade, respeitabilidade e o interesse da sociedade. Assim, em finais da 

década de 1980 e início dos anos 90, 

Já se haviam ampliado, então, consideravelmente, os grupos ativistas no 
Brasil, não apenas de gays mas também de lésbicas. Pelas características 
políticas que o país vivia, o movimento homossexual brasileiro vai-se 
dividindo entre a possibilidade de se integrar aos 0partidos políticos ou de 
continuar sua luta de forma independente – e isso se constituía em mais 
uma de suas tensões internas (Ibidem). 

 

 Em termos internacionais, globais, os grupos de homossexuais que fazem o 

movimento se diversificam: uns querem se integrar à sociedade compreendida de 
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maneira geral e lutam por direitos igualitários; outros desafiam as polaridades 

homem/mulher, homossexual/heterossexual, masculino/feminino; outros, ainda, 

decidem viver as ambigüidades, sem atravessar fronteiras e escolhem viver (n)a 

fronteira. Com isso, as teorizações sobre a sexualidade e sobre as identidades 

revelam suas “insuficiências” sofrem abalos, fraturas; carecem ser reformuladas 

em sintonia dialética com as práticas (discursivas) que se estabelecem.  

A agenda teórica moveu-se da análise das desigualdades e das relações de 
poder entre categorias sociais relativamente dadas ou fixas (homens e 
mulheres, gays e heterossexuais) para o questionamento das próprias 
categorias – sua fixidez, separação ou limites – e para ver o jogo do poder ao 
redor delas como menos binário e menos unidirecional (EPSTEIN e JOHNSON 
apud LOURO, 2001, p. 546). 

 

 É, portanto, nesse quadro de crise teórica que uma política e uma teoria 

queer vem se estabelecer. Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, 

excêntrico, raro, extraordinário (LOURO, 2001). Queer também se refere a uma 

política e uma teoria pós-identitária, que reconhece o poder das linguagens, do 

discurso e das disputas em torno das práticas discursivas socialmente construídas. 

[...] Num certo ponto, no início dos anos 90, por exemplo, foi decidido por 
alguns teóricos e militantes que a palavra “gay” não era mais 
suficientemente liberacionista, que significava demais o passado enrustido e 
eufemístico, e que a identificação correta para os homossexuais devia ser, 
dali por diante, queer (bicha) [...]. Naturalmente, a palavra queer tem uma 
etimologia e venerável com respeito ao homossexualismo. Nas décadas de 
20 e 30, por exemplo, ela se referia a homens gays que eram básica ou 
exclusivamente homossexuais em suas relações emocionais e sexuais, mas 
que não se consideravam faries (maricas), ou sempre afeminados e passivos 
no sexo anal e oral. Mais para o final do século, queer passou a ser usada 
por muitos gays ironicamente, como um recurso de autodeboche [...]. As 
palavras homo, fag (viado) e uma quantidade de outras são usadas de modo 
intercambiável da mesma maneira. É um jeito de afirmar sua identidade e 
ao mesmo tempo subvertê-la, de falar da centralidade do homossexualismo 
enquanto se faz pouco da sua importância, enxergando o humor da sua 
alteridade e assinalando, pelo uso do termo, que estamos em território 
amigável, entre amigos, “em família” (SULLIVAN, 1996, p.75-6). 

 

 Contudo, Louro (2001) lembra que a expressão é usada de forma pejorativa 

por homófobos para insultar homens e mulheres; mas ao ser virada de cabeça para 

baixo ganha outros sentidos. 

O problema é que, “para usar o argumento de Judith Butler [1999], a força 

de uma invocação sempre repetida, um insulto que ecoa e reitera os gritos de 

muitos grupos homófobos, ao longo do tempo...” (LOURO, 2001, p. 546) está 
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fortemente presente em nossa cultura. Por isso mesmo a força da expressão 

confere “lugar discriminado e abjeto” àqueles contra quem é direcionado. 

Esse termo, com toda sua carga de estranheza e deboche, é assumido por 
uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar 
sua perspectiva de oposição e de contestação. Para esse grupo queer 
significa colocar-se contra a normalização − venha ela de onde vier. Seu 
alvo mais imediato de oposição é, certamente, a heteronormatividade 
compulsória da sociedade; mas não escaparia de sua crítica a normalização 
e a estabilidade propostas pela política de identidade do movimento 
homossexual dominante. Queer representa claramente, a diferença que não 
quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito 
transgressiva e perturbadora (LOURO, 2001, p. 546).   

 

A política queer está então “estritamente” ligada ao surgimento, por volta 

dos anos de 1990, de um grupo (diverso) de teóricos que, embora pensem e 

produzam de maneira bastante diversificada, têm seus pontos de convergência. 

Os/as teóricos/as queer constituem um agrupamento diverso que mostra 
importantes desacordos e divergências. Não obstante, eles/elas 
compartilham alguns compromissos amplos – em particular, apóiam-se 
fortemente na teoria pós-estruturalista francesa e na desconstrução como 
um método de crítica literária e social; põem em ação, de forma decisiva, 
categorias e perspectivas psicanalíticas; são favoráveis a uma estratégia 
descentradora e desconstrutiva que escapa das proposições sociais e 
políticas programáticas positivas; imaginam o social como um texto a ser 
interpretado e criticado com o propósito de contestar os conhecimentos e as 
hierarquias sociais dominantes (SEIDMAN apud LOURO, 2001, p. 546-7). 

 

 As teorizações queer, evidentemente não se reduzem à problemática da 

sexualidade e da homossexualidade, mas inserem-se no quadro mais amplo do pós-

estruturalismo francês e das vertentes do pensamento ocidental, que colocaram em 

xeque as “noções clássicas de sujeito, de identidade, de agência, de identificação” 

(LOURO, 2001, p. 547). 

 A crítica freudiana ao sujeito “racional, coerente e unificado”, no início do 

século XX, abre espaço para um sujeito dinâmico, pulsional e marcado pela falta, 

pela incompletude. O sujeito do inconsciente, do desejo será interpretado por 

Lacan como um sujeito de linguagem. Lacan “perturba qualquer certeza sobre o 

processo de identificação e de agência” ao demonstrar que o sujeito se constitui 

em relação ao Outro. À alteridade dos outros que nos formam, soma-se o conceito 

de ideologia como foi compreendido por Althusser. “Conforme Althusser, ao se 

entregar à ideologia, o sujeito realiza, de forma aparentemente livre, seu próprio 

processo de sujeição” (LOURO, 2001, p. 547). 
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 Mas são os “insights” de Foucault sobre a sexualidade que se destacam nesse 

campo.  

[...] Conforme Foucault, vivemos já, há mais de um século, numa sociedade 
que “fala prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o 
que não diz, denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das leis 
que a fazem funcionar”. Ele desconfia desse alegado silêncio e, 
contrariando tal hipótese, afirma que o sexo foi, na verdade, “colocado em 
discurso”: temos vivido mergulhados em múltiplos discursos sobre a 
sexualidade, pronunciados pela igreja, pela psiquiatria, pela sexologia, pelo 
direito(LOURO, 2001, p. 547) 

 

 Foucault empenha-se em descrever esses discursos e seus efeitos, e como 

esses discursos multiplicam as classificações sobre “espécies” e “tipos” de 

sexualidade. Ele analisa a ampliação das formas de controle. Para ele, o “discurso 

reverso” faz com que a homossexualidade diga algo de si, de seu lugar perverso, 

desviante e patológico. Foucault (1993) não reduz sua análise aos esquemas 

binários, mas reconhece uma proliferação de discursos e de sexualidades. 

Assistimos a uma explosão visível de sexualidades heréticas, mas sobretudo 
– e é esse o ponto importante – a um dispositivo bem diferente da lei: 
mesmo que se apóie localmente em procedimentos de interdição, ele 
assegura, através de uma rede de mecanismos entrecruzados, a proliferação 
de prazeres específicos e a multiplicação de sexualidades disparatadas 
(FOUCAULT apud LOURO, 2001, p. 547). 

 

 Para a teoria queer, o pensamento de Foucault sobre a construção discursiva 

da sexualidade é fundamental, mas, de outro modo, a noção de desconstrução, em 

Jacques Derrida, será primordial. Essa teoria demonstra que o mundo ocidental 

opera por binarismos: o sujeito se funda, se constitui sempre em oposição a um 

outro. E é a partir do lugar do fundante — considerado superior — que o outro será 

considerado “derivado”, “inferior”. Derrida propõe, então, uma lógica que opere 

estrategicamente a desconstrução dos pares, reverta, desestabilize e promova uma 

desordem com esses pares. 

Desconstruir um discurso implicaria em minar, escavar, perturbar e 
subverter os termos que afirma e sobre os quais o próprio discurso se 
afirma. Desconstruir não significa destruir, como lembra Bárbara Johnson 
[1981], mas “está muito mais perto do significado original da palavra 
análise, que, etimologicamente, significa desfazer”. Portanto, ao se eleger 
a desconstrução como procedimento metodológico, está se indicando um 
modo de questionar ou de analisar e está se apostando que esse modo de 
análise pode ser útil para desestabilizar binarismos lingüísticos e conceituais 
(ainda que se trate de binarismos tão seguros como homem/mulher, 
masculinidade/feminilidade) (LOURO, 2001, p. 548). 
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 Ao se operar a desconstrução, abre-se o espaço para perceber que os 

binarismos são fragmentados e interdependentes. Portanto, cada pólo binário 

contém o outro e carrega seus vestígios, mesmo que de forma “desviada” ou 

“negada”. A desconstrução demonstra também como cada pólo em si mesmo é 

“fragmentado e plural”. Assim,  

 
Para os teóricos/as queer, a oposição 
heterossexualidade/homossexualidade — onipresente na cultura ocidental 
moderna — deve ser efetivamente criticada e abalada por meio de 
procedimentos desconstrutivos (Ibidem). 
 

 Sinalizando o “estranho”, o que está “fora-do-centro”, realizando 

contestações, os teóricos queer não trabalham com meras aplicações das “idéias 

fundadoras”. “É o caso de Judith Butler, uma das mais destacadas teóricas queer. 

Ao mesmo tempo em que reafirma o caráter discursivo da sexualidade, ela produz 

novas concepções a respeito de sexo, sexualidade e gênero” (LOURO, 2001, p.548). 

 Butler enfatiza que os corpos “obedecem” a normas regulatórias que 

produzem esses mesmos corpos, mas essas normas precisam ser reiteradas 

constantemente a fim de que a operação performativa produza sentido/efeito. 

 

[...] a performatividade deve ser compreendida não como um “ato” singular 
ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional 
pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia[...]. O que constitui a 
fixidez do corpo, seus contornos, seus movimentos, será plenamente 
material, mas a materialidade será repensada como efeito do poder, como o 
efeito mais produtivo do poder. Não se pode, de forma alguma, conceber o 
gênero como um construto cultural que é simplesmente imposto sobre a 
superfície da matéria – quer se entenda essa como o “corpo”, quer como um 
suposto sexo (BUTLER apud LOURO, 2001, p. 154). 

 

 O caráter de citacionalidade se combina ao caráter performativo da 

linguagem para produzir o efeito do discurso, isto é, que seja repetido 

incessantemente (SILVA, 2000). Nesta perspectiva, Butler (apud Louro, 2001) nos 

diz que “os corpos não se conformam nunca, completamente, às normas pelas 

quais sua materialização é imposta”. 

[...] daí que essas normas precisam ser constantemente citadas, 
reconhecidas em sua autoridade, para que possam exercer seus efeitos. As 
normas regulatórias do sexo têm, portanto, um caráter performativo, isto é, 
têm um poder continuado e repetido de produzir aquilo que nomeiam e, 
sendo assim, elas repetem e reiteram, constantemente, as normas dos 
gêneros na ótica heterossexual (LOURO, 2001, p. 548) 
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 O conceito de performatividade, como outros, é tomado de empréstimo da 

lingüística e serve para demonstrar que a linguagem não apenas descreve e 

constata, mas produz os corpos, os sexos e os sujeitos que nomeia e descreve 

(LOURO, 2001 e SILVA, 2000), através de um processo que é constrangido desde o 

início, “pois o sujeito não decide sobre o sexo que irá ou não assumir; na verdade, 

as normas regulatórias de uma sociedade abrem possibilidades que ele assume, 

apropria e materializa” (LOURO, 2001, p. 549). Continuando esse raciocínio, Louro 

(2001) se inspira em Judith Butler para escrever que: 

[...] Ainda que essas normas reiterem sempre, de forma compulsória, a 
heterossexualidade, paradoxalmente, elas também dão espaço para a 
produção dos corpos que a elas não se ajustam. Esses serão constituídos 
como sujeitos “abjetos” – aqueles que escapam da norma. Mas, 
precisamente por isso, esses sujeitos são indispensáveis, já que fornecem o 
limite e a fronteira, isto é, fornecem “o exterior” para os corpos que 
“materializam a norma”, os corpos que efetivamente “importam” (Ibidem, 
p. 549). 

 

 Os teóricos/as queer centram suas críticas no binarismo 

heterossexualidade/homossexualidade, ressalvando que esse binarismo não está 

presente apenas nos discursos homofóbicos, mas continua presente também nos 

discursos favoráveis à homossexualidade, naqueles discursos que defendem a 

integração e a assimilação, a segregação em subculturas ou comunidades 

alternativas, naqueles que tomam a sexualidade como dado “natural” e, até 

mesmo, entre os que concebem a sexualidade como construção social.  

 Seidman (apud Louro, 2001) chama a atenção para o fato de que a 

manutenção do binarismo heterossexualidade/homossexualidade “permanece 

intocado”, como referência central “para a construção do eu, do conhecimento 

sexual e das instituições” (LOURO, 2001, p. 549). Essas práticas discursivas que 

mantém de alguma maneira a heteronormatividade tornam-se insuficientes para 

abalar o regime vigente.  

Na perspectiva dos teóricos queer  

 
é necessário empreender uma mudança epistemológica que efetivamente 
rompa com a lógica binária e com seus efeitos: a hierarquia, a 
classificação, a dominação e a exclusão” (Ibidem). 
 

A proposta é uma abordagem desconstrutiva que compreenda a 

heterossexualidade e a homossexualidade como “interdependentes”, pertencentes 

a um mesmo quadro de referências e mutuamente necessárias. 
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A afirmação da identidade implica sempre a demarcação e a negação do seu 
oposto, que é constituído como sua diferença. Esse ‘outro’ permanece, 
contudo, indispensável. A identidade negada é constitutiva do sujeito, 
fornece-lhe o limite e a coerência e, ao mesmo tempo, assombra-o com a 
instabilidade (Ibidem).   

 

 Uma epistemologia desconstrutiva demonstra a múltipla implicação dos 

opostos e questiona ‘como’ a heterossexualidade se tornou a norma e é pensada 

como ‘natural’. E se há, como vimos, o perigo de uma política de identidade 

tornar-se refém daquilo que viria a questionar, então a proposta queer passa a ser 

uma política pós-identitária. “O alvo dessa política e dessa teoria não seriam 

propriamente a vida ou os destinos de homens e mulheres homossexuais, mas sim a 

crítica à oposição heterossexual/homossexual” (Ibidem), compreendendo que essa 

categoria binária organiza “as práticas sociais, o conhecimento e as relações entre 

os sujeitos” (Ibidem). 

 A proposição é de uma mudança de foco e de estratégias analíticas que 

estejam voltadas para a cultura, para as estruturas lingüísticas ou discursivas e 

para seus contextos institucionais (SEIDMAN apud LOURO, 2001, p. 549). 

 Não se trata mais de analisar a opressão, a repressão sofrida pela minoria 

homossexual, mas de elucidar as relações de poder/saber que governam corpos e a 

sociedade. Trata-se de demonstrar a consolidação de tecnologias do “eu”. 

 É instigante problematizar essas questões. De acordo com Guacira Louro 

(2001), uma pedagogia e um currículo, precisam estar imersos no histórico, no 

político, no cultural, para além da mera contemplação da diversidade e da 

tolerância. Ela defende a superação da lógica binária das instituições e da 

sociedade: 

Como um movimento que se remete ao estranho e ao excêntrico pode se 
articular com a Educação, tradicionalmente o espaço da normalização e do 
ajustamento? Como uma teoria não propositiva pode ‘falar’ a um campo 
que vive de projetos e de programas, de intenções, objetivos e planos de 
ação? Qual o espaço, nesse campo usualmente voltado ao disciplinamento e 
à regra, para a transgressão e para a contestação? Como romper com 
binarismos e pensar a sexualidade, os gêneros e os corpos de uma forma 
plural, múltipla e cambiante? Como traduzir a teoria queer para a prática 
pedagógica? (LOURO, 2001, p. 550). 
 

Não há tradução, há posicionamentos político-educativos, político-

pedagógicos ou apenas uma imersão política no campo da educação. Há uma 

epistemologia da desconstrução e que coloca o ‘mundo’ em suspenso.  Para 

responder a questões como as colocadas anteriormente, a teoria queer precisa 
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partir do alvo principal — o regime de poder-saber —, que faz a sociedade se 

constituir a partir do binarismo heterossexual/homossexual, com as estratégias, os 

procedimentos, as atitudes aí implicadas. “A teoria queer permite pensar a 

ambigüidade, a multiplicidade, e a fluidez das identidades sexuais e de gênero, 

mas, além disso, também sugere novas formas de pensar a cultura, o 

conhecimento, o poder e a educação” (LOURO, 2001, p. 550). 

 Uma pedagogia queer parte da instabilidade, da fluidez, sem programas 

previamente definidos. Ela certamente assusta, mas faz pensar! Ela produz a 

diferença e permite a co-existência da multiplicidade. 

 Mas uma pedagogia queer não é sinônimo de inexistência de teorizações ou 

de um vazio programático, ela é sinônimo de instabilidade, de provisoriedade, de 

contestação, de provocação. 

A teoria queer permite a ambigüidade, a multiplicidade e a fluidez das 
identidades sexuais e de gênero mas, além disso, também sugere novas 
formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a educação 
[...].Uma pedagogia e um currículo queer estariam voltados para o processo 
de produção das diferenças e trabalhariam, centralmente, com a 
instabilidade e a precariedade de todas as identidades (LOURO, 2001, p. 
550). 

 

 A pedagogia e o currículo queer não se contentam em contemplar a 

diversidade, mas estão atentos ao jogo político aí presentes e fazem do combate à 

homofobia uma bandeira (política) que está implícita nas desconstruções que 

fazem dos binarismos.  

 Segundo Tomaz Tadeu da Silva (apud Louro, 2001, p. 550): 

Tal como o feminismo, a teoria queer efetua uma verdadeira reviravolta 
epistemológica. A teoria queer quer nos fazer pensar queer (homossexual, 
mas também “diferente”) e não stralght (heterosexual, mas também 
“quadrado”: ela nos obriga a considerar o impensável, o que é proibido 
pensar, em vez de simplesmente considerar o pensável, o que é permitido 
pensar. [...] O queer se torna, assim, uma atitude epistemológica que não 
se restringe à identidade e ao conhecimento sexuais, mas que se estende 
para o conhecimento e a identidade de modo geral. Pensar queer significa 
questionar, problematizar, contestar, todas as formas bem-comportadas de 
conhecimento e de identidade. A epistemologia queer é, neste sentido, 
perversa, subversiva, impertinente, irreverente, profana, desrespeitosa. 

 
 
 A epistemologia queer, tal como o desejo, é poliforma, desnaturada, 

desregrada, como a força pulsional na psicanálise. E ao deslizar pela vida 

constrói/desconstrói (reconstruindo) objetos, no jogo de instituídos-instituintes. 
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Objetos esses que são regulados, normatizados, governados e cujos regimes de 

saber-poder são problematizados permanentemente para evitar que o queer 

(diferente/estranho) seja cristalizado ou crie divisas 32  tornando-se “careta” ou 

“voltando para o armário”. Afinal, ser diferente é diferente; ser normal está em 

outra ordem! 

 

  
 
 
 

                                                        
32 Referência à militarização. 
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PARTE II – ENUNCIADOS EMPÍRICO-DISCURSIVOS 

 

 
 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem 
pouca coisa, as interdições que o atingem revelam 
logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com 
o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que 
o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é 
simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o 

desejo; é, também, aquilo que é o objeto do 
desejo; e visto que – isso a história não cessa de nos 
ensinar – o discurso não é simplesmente aquilo que 
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 
aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual 

nos queremos apoderar.  
 

Foucault 
 

 

 

2.1 Descrevendo a constituição do corpus: as etapas da pesquisa de campo 

 

...Tal prática de pesquisa exige um grau razoável 
de tolerância à ‘frustração’ acadêmica, 

representada pelas incertezas da verdade; pela 
falha de solução para o problema pesquisado; pelo 
esgarçamento de qualquer unidade de resultados; e 
pela capacidade de suportar tudo o que apesar dos 

esforços, não-faz-sentido. 

Exige também que, para ser pesquisador/a, cada 
um/a opere na penumbra do que não sabe direito o 

que é: na penumbra da eficácia simbólica da 
linguagem. Que percorra os rizomas das 

significações culturais, que o/a fertilizam, para 
praticar a pesquisa educacional de forma poética. 

Pesquisar-poetar: viver, em uma palavra. Arriscar a 
assumir o risco da morte, que é estar no mundo, 
viva/o, sem considerar-se um produto acabado. 

 

Sandra Corazza 

 

 

A análise da produção discursiva de professores do ensino médio sobre as 

homossexualidades efetivou-se também por meio de pesquisa de campo, realizada 

nos anos de 2005 e 2006 em duas etapas. A primeira etapa, fase exploratória, foi 
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realizada em oito escolas públicas de Belém, Estado do Pará. A segunda etapa deu-

se por intermédio de uma oficina, denominada ‘oficina de sexualidade’, realizada 

em uma das oito escolas onde foram coletados dados da fase exploratória. 

 

2.1.1 Primeira Etapa: pesquisa exploratória 

 

O que é próprio das sociedades modernas não é o 
terem condenado o sexo a permanecer na 

obscuridade, mas sim o terem-se devotado a falar 
dele sempre, valorizando-o como o segredo. 

 
Foucault 

 

 

Na fase exploratória a coleta de dados se deu por meio da aplicação de 

formulário e questionário (apêndices I e II) com o técnico pedagógico e/ou gestor 

de oito escolas situadas em bairros diferentes da área central de Belém, e em 

turnos também diferentes: manhã, tarde ou noite. As escolas abrangeram os 

seguintes bairros: Comércio, Telégrafo, Sacramenta, Batista Campos, Jurunas, 

Pedreira, Terra Firme e Souza. Todas as escolas têm o ensino médio e estão 

administrativamente sob a responsabilidade da rede pública de ensino. 

A opção por ‘ouvir’ profissionais do corpo técnico ou gestão, como 

supervisor, orientador educacional e diretor, deu-se em virtude destes terem um 

contato maior com os diversos segmentos da escola: professores, funcionários, 

alunos e pais de alunos. Deu-se também porque é comum nas escolas que as 

“queixas” de professores/as e de alunos/as cheguem aos serviços de orientação, 

supervisão e direção antes de tomar outro destino.  

Aos informantes que participaram da fase exploratória, foram entregues dois 

instrumentos: um formulário (apêndice I) e um questionário (apêndice II) para 

serem preenchidos e respondidos respectivamente por escrito, que foram, na sua 

maioria, devolvidos em outro dia.  

No formulário, solicitamos dados pessoais sobre o informante: data de 

nascimento, sexo, grau de escolaridade, tempo de formação 

(formação/graduação/pós-graduação), religião, estado civil.  

Perguntamos também pelos motivos que fizeram o informante trabalhar com 

educação e sobre suas experiências profissionais.  
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No questionário apresentamos cinco questões sobre ‘sexualidade na escola’, 

sem, contudo, direcionar nenhuma para o campo da homossexualidade. 

Perguntamos: 1) Se existem na escola disciplinas e/ou eventos programados, que 

tratem do tema ‘sexualidade’; 2) Quais as disciplinas ou eventos, caso a resposta 

anterior tenha sido positiva; 3) Como e por quem o tema é abordado, caso a 

resposta anterior tenha apontado disciplinas e eventos programados; 4) Que 

assuntos são enfocados ou demandados, caso a resposta anterior tenha indicado 

pessoas e atividades desenvolvidas na escola sobre sexualidade; 5) Solicitamos ao 

informante que narre acontecimento(s) marcante(s) no cotidiano escolar cuja 

motivação tenha sido a sexualidade. 

 

 

 

2.2.2 Segunda Etapa: oficina “sexualidade e educação” 

 

É preciso, portanto, abandonar a hipótese de que as 
sociedades industriais modernas inauguraram um 
período de repressão mais intensa do sexo. Não 
somente assistimos a uma explosão visível das 

sexualidades heréticas mas, sobretudo – e esse é o 
ponto importante – a um dispositivo bem diferente 

da lei: mesmo que se apóie localmente em 
procedimentos de interdição, ele assegura, através 

de uma rede de mecanismos entrecruzados, a 
proliferação de prazeres específicos e a 

multiplicação de sexualidades disparatadas. Diz-se 
que nenhuma sociedade teria sido tão recatada, que 

as instâncias de poder nunca teriam tido tanto 
cuidado em fingir ignorar o que interditavam, como 
se não quisessem ter nenhum ponto em comum com 

isso. É o inverso que aparece, pelo menos numa 
visão geral: nunca tanto centros de poder, jamais 

tanta atenção manifesta e prolixa; nem tantos 
contatos e vínculos circulares, nunca tantos focos 

onde estimular a intensidade dos prazeres e a 
obstinação dos poderes para disseminarem mais 

além. 

 

Foucault 

 

A fase exploratória da pesquisa objetivou a realização de um levantamento 

mais geral sobre o tema “educação e sexualidade” para, a partir dele, selecionar a 
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escola onde seria realizada a coleta de dados da segunda fase, a qual efetivou-se a 

realização da oficina “educação e sexualidade”.  

Os critérios estabelecidos para a escolha da escola foram: respostas do 

informante da primeira fase ao questionário aplicado e a facilidade de acesso. 

Quanto ao primeiro, escolhemos a escola cujo questionário do informante 

apresentasse indícios de “conflitos”, situações e acontecimentos referentes à 

sexualidade. Quanto ao segundo, optamos pela escola que melhor nos possibilitasse 

o deslocamento entre a UFPA e campo de coleta de dados. 

As respostas do informante cuja escola foi escolhida para a segunda fase, 

enunciam que alunos e alunas de EJA “gazetam” aulas e chegam a abandonar o 

curso por preferirem namorar, o que é proibido na escola. Ele também respondeu 

que um professor homossexual foi rejeitado por um grupo de pais e responsáveis de 

alunos da sexta (6ª) série e que alunos de ambos os sexos foram levados ao serviço 

técnico da escola por apresentarem trejeitos “homo” (Professor Joãosinho Trinta, 

2006)33. 

A escola escolhida encontra-se situada no bairro da Terra Firme, periferia de 

Belém, portanto relativamente próxima ao Campus da UFPA no Guamá. Trata-se do 

Núcleo Pedagógico Integrado (NPI), que é unidade acadêmica da UFPA. 

O NPI é uma escola de aplicação que atende aos filhos de servidores 

(técnicos-administrativos e docentes) da Universidade e a crianças, jovens e 

adultos de famílias sem vínculo com a UFPA. Oferta ensino no âmbito da educação 

infantil e dos ensinos fundamental e médio. O Núcleo é dirigido por um Conselho 

Escolar, formado: pela direção geral, coordenação de educação infantil, 

coordenação de ensino fundamental, coordenação de ensino médio diurno e 

noturno, coordenação de ensino noturno, coordenação de estágios, coordenação de 

pesquisa e extensão. Ele serve como campo de estágio para alunos da graduação, 

principalmente licenciaturas. O Núcleo oferecia à comunidade externa o Programa 

Rotativo de Aprendizagem Progressiva (PRAP), extinto em 1999 e que funcionava 

como um supletivo de 1º e 2º graus, substituído pelo curso de Magistério em 2000, 

mas que está também em fase de extinção. Hoje ainda oferece o curso magistério 

                                                        
33 Codinome atribuído ao informante. Nas páginas que seguem apresentamos as referências que utilizamos para 
a decodificação de nossos sujeitos de pesquisa.  
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em nível médio, que está em fase de extinção. Neste ano de 2007 estão sendo 

ofertadas apenas turmas de terceiro e quarto ano.  

O NPI funciona em prédios separados do Campus Universitário do Guamá e 

encontra-se equipado com Laboratório de Informática e de Ciências e Ginásio de 

Esportes. O Núcleo presta, ainda, atendimento médico-odontológico aos alunos e 

realiza cursos e atividades de ensino, além de desenvolver pesquisas, cursos e 

atividades culturais e esportivas. 

Com a extinção do PRAP e a extinção progressiva do Magistério, continua a 

ser ofertado para a comunidade apenas o programa de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), que funciona no horário noturno e está vinculado 

administrativamente ao ensino médio. Foi com esses professores do programa da 

Educação de Jovens e Adultos, e com os professores do curso de magistério, que 

realizei, nos dias 21 e 22 de novembro de 2006, oficina “sexualidade e educação. 

A oficina foi realizada nas dependências do próprio NPI, auditório do ensino 

médio e teve a duração total de cinco horas (duas horas e trinta minutos a cada 

dia), efetivadas entre dezessete e dezenove horas e trinta minutos de cada um dos 

dias. 

No primeiro dia estiveram presentes treze (13) professores/as, uma (01) 

bolsista de pedagogia e uma (01) estagiária de pedagogia34. Destes, sete são do 

sexo feminino e oito do sexo masculino e trabalham com as seguintes disciplinas: 

Psicologia da Educação; Fundamentos da Educação Especial; Física; Espanhol; 

História; Geografia; Matemática; Literatura; Português; Biologia; Didática; 

Fundamentos da Educação Infantil; Ensino Fundamental; História da Educação. 

No segundo dia apenas oito (08) professores e bolsista de pedagogia 

participaram da oficina, que trabalham com as seguintes disciplinas: Espanhol; 

Psicologia da Educação; Fundamentos da Educação Especial; Biologia; História da 

Educação; Física; Matemática; Ciências; História. Um professor, que ministra a 

disciplina Física, e que não havia participado no dia anterior chegou ao final das 

atividades.35 

                                                        
34 O material enunciativo das bolsista e estagiária de pedagogia constam no corpus da análise. 
35 Os comentários deste professora sobre as duas notas de jornal integram os dados desta dissertação, mesmo 
com sua chegada quase ao término das atividades do segundo dia da oficina. 
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Um dos professores disse, separadamente: “não te ilude, que esses 

professores não estão aqui por ideal, mas porque o horário noturno se adaptada 

melhor a seus outros compromissos durante o dia”. 

Iniciei a oficina − que era demanda do grupo de professores do horário 

noturno do NPI − anunciando o seu título e expondo que a mesma compunha a 

coleta de dados para esta dissertação de mestrado. 

A primeira atividade consistiu na projeção das seguintes fotografias: 
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Foto 1. – Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 

 
Foto 3 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 

 
Foto 5 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 

 
Foto 7 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 
 

 
Foto 9 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 
 

 
Foto 2 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 

 
Foto 4 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 

 
Foto 6 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 

 
Foto 8 - Parada gay, São Paulo, 2006. 
 
 

 
Foto 10 – Parada gay, São Paulo, 2006. 
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As fotos foram exibidas por meio de um aparelho de televisão de 29” (vinte e 

nove polegadas), em linguagem Digital Versatile Disc (DVD), e  foram capturadas 

em sites da internet, principalmente do endereço www.folhaonline.uol.com.br. 

São fotografias obtidas em passeatas de paradas gays. 

Depois de assistirem à projeção, pedi aos professores que escrevessem em 

uma folha em branco, previamente distribuída a cada um, as idéias, sensações e 

emoções que as imagens lhes provocaram.  

Posteriormente, recolhi as folhas com as anotações dos professores. Dos 

quinze professores que estiveram presentes no primeiro dia da oficina, apenas oito 

(08) devolveram seus escritos.  

Para garantir o anonimato dos informantes da primeira etapa da pesquisa, 

isto é, a fase exploratória, seus nomes foram substituídos por nomes de gays, drag-

queen’s, transformistas, lésbicas e travestis famosas no Brasil. Para os informantes 

da segunda etapa atribuímos pseudônimos de gays e drag-queen’s brasileiros 

famosos, que marcam presença na mídia, além de gays e lésbicas do mundo da 

música nacional e internacional. 

No segundo dia da oficina “Educação e Sexualidade” solicitei aos 

participantes que emitissem suas opiniões acerca de duas matérias de jornal, 

projetadas em slides, através do software da Microsoft “power point”. Estas 

matérias tratam de homofobia e violência contra homossexuais. As matérias 

exibidas foram as seguintes: 

 

 
 

Educadores tentam combater o racismo  
[...] 

Programa protege homossexuais  

A cada dois dias é assassinado um homossexual no Brasil, o que dá uma média de 180 

mortes por ano. A estatística, uma das mais elevadas do continente americano, vem se 

repetindo nos últimos três anos. Os motivos vão do ódio pela orientação sexual 

(homofobia) à violência, inclusive policial, à discriminação e à falta de assistência do 

poder público. Para enfrentar esse quadro, o governo federal lançou ontem o programa 

“Brasil sem Homofobia”, que envolverá ações de dez ministérios. 
Fonte: http://www.orm.com.br/oliberal/, acesso em 19.10.2006. 
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Artista plástico é assassinado a facadas  
 

Apartamento onde foi encontrado o corpo de Tarcísio das Neves Gomes estava 
todo revirado e havia indícios de luta. Vítima tinha as mãos amarradas. 

 
O corpo do produtor de eventos Tarcísio das Neves Gomes, 25 anos, foi encontrado, 
ontem, na kitchenette em que ele morava há mais de um ano, em São Brás. Segundo a 
Polícia, ele foi assassinado. Havia marcas de golpe de faca nas costas da vítima, que 
também foi atingida na cabeça. Os policiais encontraram um peso de halteres manchado 
de sangue. O quarto de Tarcísio estava todo revirado e havia indícios que houve luta 
entre ele e a pessoa que o matou. 
 
No local, conhecidos de Tarcísio informaram que a vítima também era artista plástico e 
ator. Encontrado nu em cima da cama, o rapaz tinha as mãos amarradas com um lençol. 
Sob o comando do capitão Sabbá, os policiais militares da 2ª Zona de Policiamento, que 
estavam nas viaturas 970 e 1237, foram os primeiros a chegar à residência, na 
Passagem Santo Antônio, entre as ruas Roso Danim e Silva Rosado, área de jurisdição da 
Seccional de São Brás. 
 
Segundo informações repassadas aos policiais militares, que chegaram ao local ao meio-
dia, Tarcísio foi visto pela última vez na sexta-feira passada, quando foi colocar o lixo na 
porta de casa. Ontem, começou a exalar um forte mau cheiro da residência de Tracísio. 
Por volta das 11 horas, os vizinhos chamaram o dono da vila, que autorizou um chaveiro 
a abrir o kitchenette, quando houve, então, a descoberta do corpo. Os policiais apuraram 
que Tarcísio era homossexual e morava sozinho. 
 
Tio da vítima, Antônio Carlos das Neves Gomes, 49 anos, contou que Tarcísio estava em 
Macapá e chegou a Belém na última quarta-feira. Ele nada sabia sobre as circunstâncias 
do crime. Os militares descobriram, ainda, que, no sábado, Tarcísio teria uma reunião 
com seus sócios. Eles têm um negócio de decorações. Naquele dia, Tarcísio levaria o 
dinheiro para fazer o pagamento de algumas pessoas - mais de R$ 1 mil. Segundo o 
cabo PM Valdenilson, Tarcísio não compareceu à reunião. Ele acrescentou que os sócios 
pensaram em ir à delegacia ontem, apresentar uma queixa, pois imaginavam que o 
produtor de eventos poderia ter ficado com o dinheiro. 
 
Antes, porém, passaram na casa dele e souberam do assassinato. O capitão Sabbá disse 
que alguém telefonou para a vizinha de uma tia de Tarcísio, dizendo que teria ouvido, 
ontem pela manhã, o produtor de eventos gritando. O oficial da PM acrescentou que tal 
informação não era verdadeira, já que tudo indica que Tarcísio foi morto há uns três dias. 
Ele desconfia que o autor do telefonema possa ter alguma relação com o homicídio. 
Diretor da Seccional de São Brás, o delegado Guilherme Tavares, acompanhado de seus 
investigadores, também compareceu ao local do crime. 
 
Ele descobriu que o celular da vítima desapareceu. Se for confirmado que o telefone ou 
outros objetos foram levados da casa, o crime será caracterizado como latrocínio. 
Somente os exames feitos no Instituto Médico Legal, para onde o corpo foi removido por 
volta das 16 horas, irão precisar o que causou a morte do produtor de eventos. Por 
enquanto, não há nenhum suspeito do crime. Os moradores da Passagem Santo Antônio 
descreveram Tarcísio como uma boa pessoa e de temperamento calmo. 
Fonte: http://www.orm.com.br/oliberal/, acesso em 19.10.2006. 
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 Importa ainda esclarecer que durante a pesquisa, tanto na primeira fase 

quanto na segunda, registramos impressões e dados de observação em um pequeno 

e breve diário de campo, que se encontra apêndice III a este texto. 

 

 

2.2 Os ditos dizíveis sobre homossexualidade e escola 

 

As novas tecnologias reprodutivas , as possibilidades 
de transgredir categorias e fronteiras sexuais, as 

articulações corpo-máquina a cada dia 
desestabilizam antigas certezas; implodem noções 
tradicionais de tempo, de espaço, de “realidade”; 

subvertem as formas de gerar, de nascer, de crescer, 
de amar ou de morrer. 

Guacira Lopes Louro  

 

Esta unidade se subdivide em três subunidades, a saber: 2.2.1 — O normal e 

patológico; 2.2.2 — Visibilidade social e “guetos” homossexuais; e 2.2.3 — Prática 

social e movimentos políticos: preconceito e resistência. Apresentaremos dados de 

campo, organizados em quatro quadros, para uma melhor visualização, e 

empreenderemos a análise dos discursos docentes, realizada a partir dos 

enunciados chave e dos enunciados adjacentes36.  

Apesar de referências aos Parâmetros curriculares nacionais — PCN’s — e ao 

Programa Brasil sem homofobia, nossa ênfase será na análise dos discursos 

docentes relacionando-lhes à produção teórico-metodológica escolhida como 

referência para esta dissertação. Remeter-nos-emos, nesta secção, principalmente 

às obras “Vigiar e Punir: nascimento da prisão” (1987) e “História da sexualidade: 

a vontade de saber” (1988), de Michel Foucault. Utilizaremos também algumas 

reflexões do jovem autor inglês, contemporâneo, radicado nos Estados Unidos, 

Andrew Sullivan (1996) quando nos referirmos ao conservadorismo. Após esta 

unidade finalizaremos o texto da dissertação com nossas considerações finais.  

 

 

 

                                                        
36 Conforme a parte introdutória desta dissertação, páginas 21 e 22.  
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2.2.1       O normal e o patológico 

 

Talvez o ocidente não tenha sido capaz de inventar 
novos prazeres e, sem dúvida, não descobriu vícios 

inéditos, mas definiu novas regras no jogo dos 
poderes e dos prazeres: nele se configurou a 

fisionomia rígida das perversões. 

Foucault 

 

A produção discursiva no ensino médio sobre as homossexualidades 

demonstra a priori que os enunciados se dispersam em dois níveis: um primeiro 

nível, expresso basicamente na fase exploratória, mas que se encontra de alguma 

forma também nos discursos da segunda fase da pesquisa, em que os enunciados se 

mostram profundamente técnicos, especializados e se aproximam do que Foucault 

nomeou de discursos das ciências disciplinares: medicina (psiquiatria), psicologia, 

pedagogia, etc. 

A Idade Média tinha organizado sobre o tema da carne e da prática da 
confissão, um discurso estreitamente unitário. No decorrer dos séculos 
recentes, essa relativa unidade foi decomposta, dispersada, reduzida a 
uma explosão de discursividades distintas, que tomaram forma na 
demografia, na biologia, na medicina, na psiquiatria, na psicologia, na 
moral, na crítica política (FOUCAULT, 1988, p.35). 

  

Como já anunciamos, a primeira etapa da pesquisa foi realizada com 

informantes que fazem parte do corpo técnico das escolas. Verifique, em seguida, 

os dados pessoais destes informantes: 
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QUADRO 1 – DADOS PESSOAIS DOS INFORMANTES DA FASE EXPLORATÓRIA 

 
Informante
37 

 
Data de 
Nasc. 

 
Sexo 

 
Escolar
idade 

 
Graduação 

 
Tempo de 
formação 

 
Tempo de atuação 

 
Cargo/função 

 
Estado Civil 

 
Religião 

Isabelita do 
Patins 

 
09.07.46 

 
Fem 

 
3º grau 

 
Ed.Física./ 
Pedagogia 

 
17 anos 

 
38 anos, apx. 

 
Professora/ 
Orientadora 

 
Viúva 

 
Católica 
 
 

Brenda Lee 02.07.45 Fem. 3º grau x-x-x-x-x 22 anos x-x-x-x Orientadora 
Educacional 

Casada Católica 
 
 

Felipa de 
Souza 

03.03.67 Fem. 3º grau Pedagogia 11 anos 11 anos Orientadora 
Educacional 

Solteira Católica 
 
 

Florípes 13.06.58 Fem. Espec. Pedagogia 16 anos 16 anos Supervisora 
Educacional 

Solteira Católica 
 
 

Gilda 07.12.57 Fem. 3º Grau Pedagogia 20 anos x-x-x-x Supervisora 
Educacional 

Casada 
 
 

x-x-x-x-x 

Janaína 30.04./06 Fem 3º grau Pedagogia 11 anos 24 anos Professora/ 
Supervisora 

Casada 
 
 

Evangélica 

Rogéria 16.09.65 Fem 3º 
grau 

Pedagogia 15 anos 15 anos Vice-diretora Casada 
 
 

Católica 

Joãosinho 
Trinta 

27.01.62 Masc. Esp. Pedagogia 20 anos 24 anos Professor 
 

Casado Não 

 

 

Dos oito (08) informantes da fase exploratória, sete (07) são do sexo 

feminino e apenas um masculino; todos têm nível superior, e destes duas têm pós-

graduação lato sensu; quanto à graduação que fizeram, os oito (08) são formados 

em Pedagogia, sendo que uma graduou-se antes em Educação Física, também; 

cinco (05) são casadas, duas (02) são solteiras e  uma (01) viúva. Uma (01) das 

professoras deixou em branco o campo do questionário relativo a religião, um (01) 

disse não ter religião, cinco (05) se disseram católicas e uma (01) evangélica; 

quanto ao cargo/função, três (03) responderam que são orientadoras educacionais 

e destas uma responde que também é professora, três (03) são supervisoras 

educacionais e destas uma também se diz professora, uma (01) é vice-diretora da 

escola e um (01) informa que seu cargo é de professor. 

Esta etapa da pesquisa mostra que técnicos educacionais e gestores lidam 

com a sexualidade, tomando-a como natural, biológica, regulando-a aos domínios 

                                                        
37 Atribui nomes fictícios aos informantes e por isso apresento ao longo da análise os nomes dos informantes em 
itálico. A decodificação foi feita homenageando personalidades homossexuais famosas: Isabelita do Patins, 
Drag-queen do Rio de Janeiro; Brenda Lee, Líder travesti, que fundou em São Paulo casa para travestis vivendo 
com AIDS em 1996; Felipa de Souza, primeira lésbica a ser sentenciada pela Inquisição no Brasil; Florípes, seu 
nome masculino “Benedito Matos”, pioneira drag-queen na Bahia; Gilda, travesti “folclórico” das ruas de 
Curitiba;  Janaína, seu nome masculino era Jaime César Dutra Sampaio (1951-2004), foi líder do movimento 
homossexual, entre suas ações está a fundação da Associação de travestis do Ceará e recebeu homenagem 
póstuma redigida por Luiz Mott, no documento “Brasil sem homofobia”; Rogéria, ator transformista, Brasil, 
com nome masculino Astolfo Barroso Pinto; Joãosinho Trinta, Artista plástico e carnavalesco, Brasil. 
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de saber-poder da medicina e da psicologia, aproximando-se muito dos discursos 

técnico-científicos que embasam os PCN’s, por exemplo, e que serviram de 

sustentação a muitos programas de educação sexual experenciados no Brasil38. Nos 

quadros a seguir pode-se visualizar um pouco a trajetória de formação e de 

experiências de trabalho dos entrevistados e como tem-se tratado nessas escolas a 

temática sexualidade. 

 

 

                                                        
38  Um aprofundamento desse assunto pode-se encontrar na obra “Sexualidade e Educação: aproximações 
necessárias”, organizada pelo prof.dr. Paulo Rennes M. Ribeiro, da UNESP de Araraquara (SP), principalmente 
nos artigos de REIS e RIBEIRO (2004) e MAIA (2004), respectivamente intitulados “A institucionalização do 
conhecimento sexual no Brasil” e “Orientação Sexual na Escola”. 
 
  



QUADRO 2 – DADOS SOBRE SEXUALIDADE NA ESCOLA SEGUNDO OS INFORMANTES DA FASE EXPLORATÓRIA 

 
Entrevista

da(o) 

 
Experiências e atividades anteriores. 

 
O que a/o motivou a 

trabalhar em educação 

 
O que a/o motiva a trabalhar 

em educação 

 
Observações do 
pesquisador 

 
 
 
 

Isabelita 
dos Patins 

 
Ed. Física, atuei na SEMEC*, na extinta 

escola “Forluz” (CELPA). Na SEMEC 
trabalhei como professora e 

supervisora de campo, além de (...) 
coordenadora em atividades diversas – 

leitura: projetos de alfabetização 
acelerada – e educação física. Atuei 
em academia de ginástica durante 6 

(seis) anos. 

 
Desde de criança gostava de 
ensinar. Tinha muito prazer 
em ministrar aulas para 
crianças na fase de 
aprendizado inicial de 
leitura.  Também acompanha 
alunos de 1ª. a 4ª. Séries em 
reforço escolar. 

Primeiramente, porque sempre 
tive, mantive e continuo 
exercendo com muito gosto a 
profissão de magistério. 
Conseguir melhorar a 
aprendizagem dos alunos, 
através do diálogo com os 
professores, opinando por 
novas metodologias e dando 
ênfase ao trabalho motivador, 
com certeza dão bons 
resultados.   

*Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
 
 

Brenda Lee 

Professora de 1ª. A 4ª. Séries; trabalho 
voluntário em um orfanato com 

crianças de 5 a 16 anos. 

No primeiro momento 
trabalhar com educação 
infantil. Com o passar do 
tempo “sentimos” 
necessidade de chegar até a 
faculdade. 

O gostar de crianças e 
adolescentes. Como 
orientadora educacional 
trabalho direto com os alunos. 

A professora foi muito 
atenciosa e gentil, 
contudo tive que visitar 
esta escola quatro 
vezes. 

 
 
 

Felipa de 
Souza 

 

Professora de educação infantil e 
fundamental; 

Coordenadora do Movimento República 
de Emaús; 

Professora Eventual da UFPA. 

Desde a infância gostava de 
brincar de professora. 
Quando fui fazer um curso 
superior, optei por 
pedagogia. A minha maior 
motivação é porque gosto de 
pessoas, de gente, de aluno. 

Primeiro gosto muito das 
pessoas, de escutá-las, de 
perceber que estão obtendo 
um conhecimento, que eu 
ajudei de certa forma a 
construir. Segundo porque 
acredito que pela educação 
podemos ter cultura, saber e 
conhecimento. 

 

 
Florípes 

Educação infantil, ensino fundamental 
e ensino médio.  

A minha família de 
professores. 

Gosto do que faço, apesar de 
não estar atuando no ensino 
fundamental, de 1ª. a 4ª. 
Séries, que é minha 
preferência. 

 

 
 
 
 

Gilda 

Magistério (sala de aula) com ensino 
fundamental e médio. 

O desejo de participar do 
processo de construção da 
cidadania; vivenciar trocas 
de experiências e 
conhecimentos com os 
alunos, suas famílias e 
comunidades; voltada para o 
bem-estar social, 
desenvolvendo projetos que 
representam dentro w fora 
da escola (sic). 

Viver em constante troca de 
experiências, desenvolvendo 
minha prática pedagógica no 
sentido de favorecer a 
compreensão dos aspectos que 
compõem a aprendizagem do 
aluno, buscando desta forma 
soluções para as ocorrências 
inesperadas do cotidiano 
escolar. 

 

 
 

Janaína 

As experiências que tenho sempre 
foram voltadas ao trabalho em 

educação 

Meu pai queria uma 
professora na família 

Gostar muito de desafios A data do nascimento 
foi preenchido 
equivocadamente. 

 
Rogéria 

Com assistência social na época que 
cursava pedagogia 

O campo de trabalho Ter estabilidade a partir do 
concurso 

*Não há supervisoras/es 
ou orientadoras/es 
educacionais na escola 

 
Joãosinho 

Trinta 

Vendedor; taxista; lojista; professor. O engajamento nos 
movimentos sociais, iniciado 
pela igreja católica, nos 
movimentos eclesiais de base 
= MEB 

 Ainda a perspectiva de 
construir um mundo justo com 
homens e mulheres livres, com 
igualdade econômica, social e 
cultural 

A função do professor é 
de coordenador 
pedagógico 
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QUADRO 3 – DADOS SOBRE SEXUALIDADE NA ESCOLA SEGUNDO OS INFORMANTES DA FASE EXPLORATÓRIA 

Entrevistada/o Há disciplinas 
ou eventos que 
tratam de 
Sexualidade? 

Quais são essas disciplinas ou eventos? Como e por quem o tema é 
abordado? 

Que assuntos são mais 
freqüentes ou demandados? 

Narrativas de acontecimentos no cotidiano escolar 
motivados pelo tema sexualidade 

Observações do pesquisador 

 
 
 
 
Isabelita dos Patins 

Sim Temos alguns professores de ciências, por 
exemplo; e o SOESE(*), através do Serviço de 
Orientação Educacional, tem trabalhado 
temas relativos à sexualidade que vão desde 
“doenças sexualmente transmissíveis, à 
gravidez na adolescência; problemas de 
discriminações sexuais, como por exemplo, 
o respeito pelo sexo independente de 
preferências sexuais, cor, etc...Exploração 
sexual, com filmes de um projeto do 
Ministério Público”. 

Pela necessidade que sentimos dos 
alunos em suas atitudes e 
curiosidades. 

Diferentes assuntos. Tivemos 
nossa Feira Cultural, por 
exemplo, quando apresentamos 
uma “diversidade” de assuntos, 
voltados para o desenvolvimento 
tecnológico e um deles foi sobre 
a clonagem humana, 
biodiversidade, etc. 

Uma mocinha estava faltando muito às aulas. Depois 
de muito tentar saber com sua responsável o motivo, 
um dia a mãe compareceu. Ao interrogá-la viemos 
saber que o padrasto não permitia pois queria que a 
aluna viesse somente p/ o outro ano. O caso foi 
encaminhado ao Conselho Tutelar com bons 
resultados. A aluna freqüenta as aulas normalmente e 
tem boas notas(**veja coluna de obs. do pesquisador). 

(*)Serviço de Orientação Educacional e 
Supervisão Educacional. 
(**)Apesar de contar esta história no 
questionário, informalmente – em 
conversa com o pesquisador ela narra a 
história da professora que se referiu ao 
aluno/criança como “aquele 
viadinho”.(veja o relato no diário de 
campo) 

 
Brenda Lee 

Não Apenas é abordado em feira da cultural. Geralmente a disciplina que 
aborda o tema é biologia. 

Pesquisa sobre as doenças 
transmissíveis sexualmente. 

Praticamente ocorre dia-a-dia a gravidez precoce onde 
algumas são aceitas outras não.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Felipa de Souza 

Sim As disciplinas...são principalmente Biologia 
no ensino médio e Ciências no ensino 
fundamental. Nas feiras de ciências também 
o tema é abordado, através de exposição e 
palestras. 

Os temas são abordados pelos 
professores que também 
supervisionam as feiras de 
ciências. 

DST/AIDS; Gravidez na 
adolescência; métodos de 
prevenção. 

No turno da noite não se observa muito o tema, mas 
não é porque os alunos não precisem, pois se formos 
conversar com os alunos observaremos que existe uma 
necessidade muito grande do tema. São muitas 
dúvidas, que ficam sem respostas. No turno da noite os 
alunos assistem aulas e somente neste momento, 
quando a aula é Biologia que os professores abordam o 
tema. 
- Um fato que observamos constantemente na escola, 
é quando as meninas usam roupas não apropriadas, os 
meninos (rapazes) se dão direito de dizer palavras 
obscenas e alguns querem tocá-las. Nestes casos 
chamamos para uma conversa, mas fica claro na 
palavra dos meninos que a sexualidade destes não é 
bem resolvida. Não conseguem argumentar vêem as 
meninas como objeto.  

 

 
 
Florípes 

Sim Biologia e Feira Cultural Por meio de pesquisas e é 
abordado por alunos de todas as 
séries. 

DST/AIDS Uma aluna de uma sala do andar de cima, em frente 
ao corpo de bombeiros, chamava alguém que se 
encontrava lá e no momento que a pessoa olhava ela 
levantava a saia. 

 

 
 
Gilda 
 
 

Sim Ciências, Biologia, Ed. Religiosa, Língua 
Portuguesa. 

Professores de Biologia e Ciências 
e Médicos de São Paulo(*veja 
coluna de obs. Dopesquisador). 

DST, Métodos contraceptivos, 
Namoro. 

Gestação de alunas adolescentes. (*) ela se refere a médicos quem 
proferiram palestras na escola. 

 
Janaína 

Sim CFB, Biologia, palestras com parceria, com o 
grupo paravida, pesquisas realizadas pelo 
UNICEF com parceria com a Escola  

Profissionais da área da saúde 
Professores da Escola. 

Doenças sexualmente 
transmissíveis – DST AIDS; 
Gravidez na Adolescência 

(**veja coluna de obs. do pesquisador) (**)devolveu este tópico em branco. 

 
 
 
 
Rogéria 

Sim Toda a grade curricular Através de palestra, seminários e 
datas comemorativas com 
culminância de conteúdo 

Gravidez precoce; doenças 
sexualmente transmissíveis; 
abuso sexual e exploração 

Achamos por bem inverter a resposta e informar que 
por detectarmos situação de exploração sexual no 
campo da prostituição juvenil, tanto no 
masculino/feminino, resolvemos abordar a temática 
na tentativa de educação. 

Esta professora ao conversar comigo, 
principalmente depois que lhe anunciei 
que sou psicólogo, esmerou-se em 
discursos de integração das disciplinas 
e articulação entre a realidade do 
bairro e os conteúdos escolares, 
principalmente no campo da saúde 
pois é uma área que sofreu 
macrodrenagem e tem também um 
posto de saúde público nas 
proximidades da escola.   

 
 
 
Joãosinho Trinta 

Não tenho 
certeza 

   1 – No EJA, alunos e alunas abandonam o curso por 
precisarem namorar 
2 – Professor Homossexual rejeitado por grupo de 
responsáveis por aluno (6ª série) 
3 – Alunos e alunas proibidos de namorar na escola 
GAZETAM aula 
4 – Aluno e aluna com “trejeitos” Homo, são levados 
ao serviço técnico da escola. 

 



 

  

Verifica-se de modo geral que os motivos que levaram os técnicos, informantes 

da primeira fase de pesquisa, a trabalhar com educação são lembranças infantis e 

parentais: “Desde criança gostava de ensinar. Tinha muito prazer em ministrar aulas 

para crianças na fase de aprendizado inicial de leitura. Também acompanhava alunos 

de 1ª. a 4ª. Séries em reforço escolar” (Professora Isabelita dos Patins, 2006)39. Ou 

mesmo questões familiares: “A minha família de professores” (Professora Florípes, 

2006). E, “Meu pai queria uma professora na família” (Professora Janaína, 2006). 

Quanto à questão “o que os motiva a trabalhar com educação”, eles respondem 

que é gostar de crianças e adolescentes, de desafios e de contribuir com ações que 

possam transformar o mundo para melhor. 

As respostas aos questionários, na fase exploratória da pesquisa, mostram que 

as escolas não têm nenhuma atividade programada ou programática que trate do tema 

‘sexualidade e educação’. E que a sexualidade é quase sempre tratada pelas 

disciplinas “ciências físicas e biológicas”, com tendência a vincular a sexualidade ao 

perigo do contágio de doenças sexualmente transmissíveis —DST/AIDS — ou à gravidez 

precoce, na adolescência. Mesmo os temas que em épocas anteriores apareciam ser 

curiosidade, como namoro, masturbação e, é claro, homossexualidade ou 

homossexualismo (como muitos preferiam/proferiam) não aparecem nas respostas dos 

professores participantes da etapa exploratória da pesquisa.  

 
De qualquer forma, investimos muito nos corpos. De acordo com as mais 
diversas imposições culturais, nós os construímos de modo a adequá-los aos 
critérios estéticos, higiênicos, morais, dos grupos a que pertencemos. As 
imposições de saúde, vigor, vitalidade, juventude, beleza, força são 
distintamente significadas, nas mais variadas culturas e são também, nas 
distintas culturas, diferentemente atribuídas aos corpos de homens e 
mulheres. Através de muitos processos, cuidados físicos, exercícios, roupas, 
adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, conseqüentemente, 
de diferenciação. Treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas 
marcas e aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se 
apresentam corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam e 
pelas várias formas com que se expressam (LOURO, 2001, p. 15). 

 

A partir do excerto acima, destaco a questão da geografia cultural (do contexto 

onde construímos nossas significações) sobre corpo, gênero, sexualidade e educação. 

                                                        
39 No transcurso da análise utilizaremos os artigos o e a e os substantivos professor e professora considerando a 
identificação de gênero apresentada pelos informantes e não a dos nomes fictícios. 



 

  

Ressalte-se, por exemplo, que vivemos ainda em tempos de AIDS e que a incidência de 

gravidez na adolescência tornou-se preocupação nacional. Ademais, vivemos uma 

época de culto ao dito ‘corpo sarado’, ‘malhado’, trabalhado e/ou moldado em 

academias de ginástica e similares. Isso, com certeza, repercute no exercício da 

sexualidade.   

As respostas dos informantes, nessa fase inicial, mostram também que a 

temática sexualidade é tratada esporadicamente na “feira-cultural” ou “feira de 

ciências” da escola com a mesma inclinação biologizante ou naturalizante dos séculos 

XVIII, XIX e XX. 

 
Ora, considerando-se esses três últimos séculos em suas contínuas 
transformações as coisas aparecem bem diferentes: em torno e a propósito do 
sexo há uma verdadeira explosão discursiva. É preciso ficar claro. Talvez 
tenha havido uma depuração – bastante rigorosa – do vocabulário autorizado. 
Pode ser que se tenha codificado toda uma retórica da alusão e da metáfora. 
Novas regras de decência, sem dúvida alguma, filtraram as palavras: polícia 
dos enunciados. Controle também das enunciações: definiu-se de maneira 
muito mais estrita onde e quando não era possível falar dele; em que 
situações, entre quais locutores, e em que relações sociais; estabeleceram-
se, assim, regiões, senão de silêncio absoluto, pelo menos de tato e discrição: 
entre pais e filhos, por exemplo, ou educadores e alunos, patrões e serviçais. 
É quase certo ter havido aí toda uma economia restritiva. Ela se integra nessa 
política da língua e da palavra – espontânea por um lado e deliberada por 
outro – que acompanhou as redistribuições sociais da época clássica 
(FOUCAULT, 1988, p.21-22)40. 
 

Em uma das escolas a orientadora educacional ao ser perguntada se conhecia o 

PCN 10 — volume que propõe a sexualidade como tema transversal —, respondeu que 

desconhecia. Questiona-se então: 1) porquê as professoras e as escolas não tomam 

conhecimento do que está, muito bem, esboçado discursivamente nos volumes dos 

PCN’s?;  2) O que está implicado no distanciamento entre as políticas públicas e os 

sujeitos da educação?! 

A propósito, faço algumas críticas aos PCN’s. Mais pela sua diretividade, 

centralização em nichos de conhecimento do Sudeste do país e pouquíssima 

                                                        
40 O período que antecede os três séculos a que Foucault se refere, XVIII, XIX e XX, apresentava-se de maneira 
diferente com relação ao sexo: “Diz-se que no início do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza. As práticas 
não procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem reticência excessiva e, as coisas, sem demasiado disfarce, 
tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da 
decência, se comparados com os do século XIX. Gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, 
anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo nem escândalo, entre os 
risos dos adultos: os corpos “pavoneando””(pág. 9).  



 

  

participação dos professores considerados da “ponta” — das salas de aulas de todo o 

Brasil — em sua elaboração; e pelo quase total desconhecimento desse documento 

que, com ressalvas, traça diretrizes e orientações para e educação nacional: os PCN’s 

se constituem em documentos oficiais que visam oferecer a possibilidade de 

“parâmetros” à educação brasileira. 

Todavia, embora um dos temas transversais dos PCN's seja orientação sexual41, 

as respostas das professoras evidenciam que as escolas, efetivamente, não têm 

planejado atividades mais consistentes sobre o tema ‘sexualidade’, deixando-o à 

margem, ora como problema de saúde pública, ora silenciando, esquivando-se ou 

adiando a discussão.  

A pesquisa exploratória feita com as oito escolas já indica que as estas não têm 

programas de “orientação sexual” e, mais grave, há professores que sequer têm 

conhecimento dos PCN’s. 

Aliás, os PCN’s propõem, enquanto orientação sexual, o seguinte: 

A Orientação Sexual na escola deve ser entendida como um processo de 
intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir informações e 
problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo posturas, 
crenças, tabus e valores a ela associados. Tal intervenção ocorre em âmbito 
coletivo, diferenciando-se de um trabalho individual, de cunho 
psicoterapêutico e enfocando as dimensões sociológica, psicológica e 
fisiológica da sexualidade. Diferencia-se também da educação realizada pela 
família, pois possibilita a discussão de diferentes pontos de vista associados à 
sexualidade, sem a imposição de determinados valores sobre outros. O 
trabalho de Orientação Sexual visa propiciar aos jovens a possibilidade do 
exercício de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. Seu 
desenvolvimento deve oferecer critérios para o discernimento de 
comportamentos ligados à sexualidade que demandam privacidade e 
intimidade, assim como reconhecimento das manifestações de sexualidade 
passíveis de serem expressas na escola. Propõe-se três eixos fundamentais 
para nortear a intervenção do professor: Corpo Humano, Relações de Gênero 
e Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS. A abordagem do 
corpo como matriz da sexualidade tem como objetivo propiciar aos alunos 
conhecimento e respeito ao próprio corpo e noções sobre os cuidados que 
necessitam dos serviços de saúde. A discussão sobre gênero propicia o 
questionamento de papéis rigidamente estabelecidos a homens e mulheres na 
sociedade, a valorização de cada um e a flexibilização desses papéis. O 
trabalho de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis/AIDS possibilita 
oferecer informações científicas e atualizadas sobre as formas de prevenção 

                                                        
41 O termo orientação sexual utilizado pelos PCN’s é feito numa perspectiva de alguém que conhece determinado 
assunto e por isso orienta alguém que precisa dessa orientação. Nesta dissertação, entretanto, orientação sexual é 
concebida, na maioria das vezes, numa perspectiva objetal, ou seja: o sujeito se orienta sempre para 
determinado(s) objeto(s) sexual ou de desejo; ele se orienta — em direção, rumo ou (des)caminho — para algo ou 
alguém. Também utilizaremos, nesta mesma perspectiva, a expressão posição sexual.   



 

  

das doenças. Deve também combater a discriminação que atinge portadores 
do HIV e doentes de AIDS de forma a contribuir para a adoção de condutas 
preventivas por parte dos jovens [grifo meu] (BRASIL: MEC. Parâmetros 
curriculares nacionais: pluralidade e orientação sexual, 1996).42 

A ambivalência presente no volume sobre “orientação sexual”, dos PCN’s 10 é 

constante em todo o texto. Como exemplo destaca-se a proposta de que os aspectos 

culturais sejam valorizados e respeitados para o ensino fundamental, para cujo nível 

de ensino propõem atividades coletivas a serem realizadas por qualquer professor de 

qualquer disciplina. Quando se referem, no entanto, ao nível médio falam em pessoas 

capacitadas para lidar com os temas (especialistas?) e espaços (locais) específicos para 

as discussões mais aprofundadas. Fica a dúvida: afinal, qual é mesmo a proposta, 

Transversal ou Vinculada a disciplinas específicas?  

O trecho dos PCN’s anteriormente referido indica, além da proposta de 

“intervenção pedagógica”, uma concepção no mínimo problemática de “corpo como 

matriz da sexualidade” e, embora o texto dos PCN’s utilize a locução “relações de 

gênero”, aprisiona-a na utilização de “papéis sexuais”. Nesta perspectiva propõe três 

eixos dos quais dois  (exceto ‘relações de gênero’) referendam a concepção de 

‘transmissão de informações’ e de corpo (biológico) como substrato da sexualidade. É 

um texto que tenta avançar, mas aprisiona-se em concepções biológicas, naturais e de 

saúde.    

                                                        
42 Na apresentação da seção dos PCN’s que trata da orientação sexual encontramos: “Ao tratar do tema Orientação 
Sexual, busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa desde cedo no ser 
humano. Engloba o papel social do homem e da mulher, o respeito por si e pelo outro, as discriminações e os 
estereótipos atribuídos e vivenciados em seus relacionamentos, o avanço da AIDS e da gravidez indesejada na 
adolescência, entre outros, que são problemas atuais e preocupantes. 
A primeira parte deste documento justifica a importância de se incluir Orientação Sexual como tema transversal 
nos currículos, isto é, discorre sobre o papel e a postura do educador e da escola, descrevendo, para tanto, as 
referências necessárias a melhor atuação educacional ao se tratar do assunto, trabalho que se diferencia do 
tratamento da questão no ambiente familiar. Aborda ainda, por meio dos objetivos gerais, as capacidades a serem 
desenvolvidas pelos alunos no ensino fundamental. 
A segunda parte, constituída pelos blocos de conteúdos, critérios de avaliação e orientação didática geral, refere-
se à especificação do trabalho direcionada às primeiras quatro séries do ensino fundamental, que é de natureza 
bastante distinta das demais séries. O tratamento da sexualidade nas séries iniciais visa permitir ao aluno encontrar 
na escola um espaço de informação e de formação, no que diz respeito às questões referentes ao seu momento de 
desenvolvimento e às questões que o ambiente coloca. 
O objetivo deste documento está em promover reflexões e discussões de técnicos, professores, equipes 
pedagógicas, bem como pais e responsáveis, com a finalidade de sistematizar a ação pedagógica no 
desenvolvimento dos alunos, levando em conta os princípios morais de cada um dos envolvidos e respeitando, 
também, os Direitos Humanos” (BRASIL, 1997). 
 



 

  

Segundo os próprios documentos do MEC, o tema sexualidade foi incluído nos 

Parâmetros como tema transversal devido:  

a urgência social, abrangência nacional, possibilidade de ensino e 
aprendizagem no ensino fundamental, favorecer a compreensão da realidade 
e a participação social.  Essa justificativa deriva e articula-se aos seguintes 
princípios constitucionais: Dignidade da pessoa humana, igualdade de 
direitos, participação, co-responsabilidade pela vida social (BRASIL: MEC. 
Parâmetros curriculares nacionais: pluralidade e orientação sexual, 1996). 

Grosso modo, é a partir dos PCN’s que o tema passa, oficialmente, a fazer parte 

da história educacional brasileira.  

Quanto às críticas anteriormente feitas, reitera-se que se dirigem 

enfaticamente ao princípio de autonomia expresso num texto que, 

contraditoriamente, dita modos e conteúdos de ensino. Assim, transpiram diretividade 

e negam a propalada autonomia relativa da escola.  

Outro problema é considerar temas tão importantes como “transversais”. Isto 

provocou a secundarização do estudo desses temas, que acabaram sendo 

menosprezados, deixados em segundo plano, ou simplesmente esquecidos enquanto 

componentes curriculares. 

Eleger a cidadania como eixo vertebrador da educação escolar implica colocar-
se explicitamente contra valores e práticas sociais que desrespeitem aqueles 
princípios, comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os 
favoreçam. Isso refere-se a valores, mas também a conhecimentos que 
permitam desenvolver as capacidades necessárias para a participação social 
efetiva. Uma pergunta deve então ser respondida: as áreas convencionais, 
classicamente ministradas pela escola, como Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História e Geografia, não são suficientes para alcançar esse fim? A 
resposta é negativa. Dizer que não são suficientes não significa absolutamente 
afirmar que não são necessárias. É preciso ressaltar a importância do acesso ao 
conhecimento socialmente acumulado pela humanidade. Porém, há outros 
temas diretamente relacionados com o exercício da cidadania, há questões 
urgentes que devem necessariamente ser tratadas, como a violência, a saúde, o 
uso dos recursos naturais, os preconceitos, que não têm sido diretamente 
contemplados por essas áreas. Esses temas devem ser tratados pela escola, 
ocupando o mesmo lugar de importância. (BRASIL: MEC. Parâmetros curriculares 
nacionais: pluralidade e orientação sexual, 1996). 

  

Comentarei brevemente o Programa Interministerial “Brasil sem Homofobia — 

Programa de combate à violência e à discriminação contra GLTB e de promoção da 

cidadania homossexual” — de 2004. Trata-se de um programa que reúne ações da 

Secretaria Especial de Direitos humanos, ligada à Presidência da República, e do 



 

  

Ministério da Saúde, e foi elaborado com a ativa participação de diversas organizações 

não-governamentais.  

Mas o que grita aos olhos é perceber que mesmo se tratando de um programa 

interministerial, o Ministério da Educação (MEC) não assina a autoria do documento. 

Aliás, não se encontra, até a presente data, na página do MEC na web, nada de 

específico sobre homofobia ou homossexualidade na escola.43  

É de se salientar inclusive que um curso de especialização on-line, “Educação e 

Diversidade”, com a anuência da Universidade de Brasília (UNB), ofertado no primeiro 

semestre de 2006, traz as demais temáticas do curso eivadas de conteúdos e temas, 

mas no tópico específico “Diversidade Sexual” o único conteúdo que encontramos é o 

documento “Brasil sem homofobia”. 

Retomando a análise do quadro de respostas da pesquisa exploratória, verifica-

se que nas escolas visitadas o tema sexualidade não está presente na dimensão 

pedagógica ou curricular, propriamente dita, e que a homossexualidade é, como em 

estudos já realizados que mencionamos nesta dissertação, escamoteada, silenciada, 

tornando-se invisível ou marginal no espaço escolar. 

 
Nesse processo, a escola tem uma tarefa bastante importante e difícil. Ela 
precisa se equilibrar sobre um fio muito tênue: de um lado, incentivar a 
sexualidade “normal” e, de outro, simultaneamente, contê-la. Um homem ou 
uma mulher “de verdade” deverão ser, necessariamente, heterossexuais e 
serão estimulados para isso. Mas a sexualidade deverá ser adiada para mais 
tarde, para depois da escola, para a vida adulta. É preciso manter a 
“inocência” e a “pureza” das crianças (e, se possível, dos adolescentes), 
ainda que isso implique no silenciamento e na negação da curiosidade e dos 
saberes infantis e juvenis sobre as identidades, as fantasias e as práticas 
sexuais. Aqueles e aquelas que se atrevem a expressar, de forma mais 
evidente, sua sexualidade são alvo imediato de redobrada vigilância, ficam 
“marcados” como figuras que se desviam do esperado, por adotarem atitudes 
ou comportamentos que não são condizentes com o espaço escolar. (LOURO, 
2001, p. 26). 
 

Em uma das escolas visitadas durante a fase exploratória, uma técnica de 

escola, mesmo tendo perguntado e sido informada do título do projeto de pesquisa, 

responde ao questionário como as demais: com respostas evasivas, principalmente no 

                                                        
43 Exceto o lançamento de edital pelo MEC, em 2004, para seleção de projetos de ONG’s com ações de combate à 
homofobia na escola, não mais reeditado, desde aquela época, e que não teve nenhuma organização da região 
Norte selecionada.   



 

  

item que lhes é solicitado para narrarem acontecimentos do cotidiano escolar em que 

a sexualidade tenha sido desencadeadora, vejamos alguns exemplos: 

 
Achamos por bem inverter a resposta e informar que por detectarmos situação 
de exploração sexual no campo da prostituição juvenil, tanto no 
masculino/feminino, resolvemos abordar a temática na tentativa de educação. 
(Professora Rogéria, 2006) 
 

Uma mocinha estava faltando muito às aulas. Depois de muito tentar saber 
com sua responsável o motivo, um dia a mãe compareceu. Ao interrogá-la 
viemos saber que o padrasto não permitia pois queria que a aluna viesse 
somente p/ o outro ano. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar com 
bons resultados. A aluna freqüenta as aulas normalmente e tem boas notas. 
(Professora Isabelita dos Patins, 2006). 
 

Nos textos dos professores não são raros também os pontos de fuga que 

produzem discursos evasivos e demonstram o quanto o silêncio e a esquiva ao 

enfrentamento do tema têm garantido a manutenção da escola como instituição 

normatizadora, que dizer, hetoronormatizadora: 

 



 

  

 

QUADRO 4 – MANIFESTAÇÃO DE PROFESSORES À PROJEÇÃO DE FOTOS DE DEMONSTRAÇÃO DE 
AFETO ENTRE HOMENS 

Professor/a
44
 DISCURSO MANIFESTO 

 

Gilberto Braga 

-Exibicionismo 
-Chamar a atenção 
-Coisa oculta no passado 
-opção 
-carnaval 

   -realmente a escola não tem 

 

Aguinaldo Silva 

-Indiscrição 
-Exibicionismo 
-Liberdade de expressão 
-Quebra de tabus 
-Igualdade de direitos 
-Afetividade 
-Demonstração de contigente [sic] de igual – modo de pensar 
-Despreparo social de uma situação presente em sociedade durante milênios de existência da civilização humana 
-Interesses sócio-econômicos envolvidos nas relações humanas.” 
-Culto ao perfeccionismo humano corporal 
- caracturismo humano 

 

Jorge Fernando 

 

- Sociedade 
- Preconceito 
- Liberdade 
- Privacidade 
- Respeito 
- Conquista 
- Amor 
- Sexo 
 

 

Lúcia Veríssimo 

 

 

- Amor, paixão, carinho, troca, cumplicidade. 
- As cenas provocam certo impacto, se considerarmos a questão cultural, o contexto em que vivemos, onde não é 
tão freqüente a aproximação mais íntima entre homens e mulheres do mesmo sexo, fora da intimidade. 
- Os movimentos de luta em defesa do reconhecimento da união entre homens e mulheres do mesmo sexo, têm 
obtido conquistas, e talvez num futuro bem próximo, os preconceitos sejam superados. 

 

David Brazil 
 

 

- As imagens mostram uma situação de relacionamento amoroso entre duas pessoas, não muito comum em nossa 
sociedade, visto serem pessoas do mesmo sexo. 
- No entanto, esta é uma situação que tende a se tornar aceita pela sociedade, uma vez que, as pessoas têm o 
direito de optar por aquilo que venha a contribuir com a sua qualidade de vida. 
- Não vejo onde a opção sexual de uma pessoa possa a vir a interferir no seu relacionamento com as demais com as 
quais   convive. 

 

Jean Wyllys 

- Referente às imagens, percebe-se ser uma passeata de homossexuais. Na sociedade moderna foram quebrados 
todos os tabus da moralidade. Por isso, vemos as imagens como um acontecimento natural em que as pessoas têm 
livre arbítrio de viver e conviver à sua própria vida, sem nenhuma interferência dos instrumentos do Estado que 
permite a ‘não censura’ desses fatos”.(grifos meus). 

 

Silvetty Montilla 

 

 

 

- As fotos despertam a impressão de que o grupo pretende chocar, impressionar as pessoas que os observam. Acho 
que pretendem chamar a atenção para uma realidade social que não pode ser ignorada. 
- Deixam fluir sem constrangimento sentimentos, sensações sem qualquer incômodo. 
- Particularmente, não me choca, não me constrange, mas gostaria de entender o íntimo desses companheiros 
porque não considero que assumir esse “papel” seja da “essência” do ser. 

Nany People 
 

 

- Expressão de uma opção sexual por indivíduos do mesmo sexo. Por um lado uma expressão exibicionista, por outro, 
uma expressão de ternura, amizade, companheirismo. 

                                                        
44 Utilizando a mesma referência estabelecida para a decodificação dos informantes da fase exploratória, também, 
para a segunda fase, os codinomes estabelecidos para manter o anonimato de nossos informantes são de 
personalidades homossexuais famosas: Gilberto Braga, escritor de novelas; Aguinaldo Silva, escritor de novela; 
Jorge Fernando, ator, diretor de cinema, teatro e TV; Lúcia Veríssimo, atriz; David Brazil, promoter; Jean Wyllys, 
jornalista e escritor formado em Letra pela Universidade Federal da Bahia, participou da 6ª edição do programa 
“Big Brother Brasil”, na TV Globo; Silvetty Montilla, transformista de São Paulo, Nany People, Drag Queen, 
participa do programa de Hebe Camargo, na TV SBT, SP. Também utilizamos os nomes de astros da música nacional 
e internacional: Cássia Eller, Renato Russo, Ângela Ro Ro, Cazuza, Ana Carolina, Eloi Iglesias, Feddie Mercury, 
Eleton John e Boy George. 
  



 

  

 
 
 
 

QUADRO 4 – MANIFESTAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE MATÉRIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA HOMOSSEXUAIS 
Profs. DISCURSO MANIFESTO 
 
Cássia Eller 

O crescimento da violência urbana tem afetado assustadoramente a população brasileira, enesse contexto, uma parcela da 
população vem fazendo parte dessa estatística. Os homossexuais que com muita freqüência têm sido alvo de pessoas 
violentas, que com certa 

facilidade aproximam-se de suas vítimas, simulando interesse e atração sexual pelo parceiro. 
   Diante da situação em foco, podemos nos questionar: 
        - Por que a banalização com a vida humana? 
         - Como desconfiar da intenção do parceiro num momento de envolvimento emocional e prazeroso? 

 
Renato Russo 

Todo tipo de violência, em qualquer lugar do mundo, é sempre reprovável e preocupante. Temos as mais veiculadas pelos 
meios de comunicação, como a violência doméstica, a violência contra as mulheres, contra as crianças, o racismo. E mais 
recente chega à mídia os casos de violência contra os homossexuais. Xxxxxxxxxxx Os xxx números xxxx da violência contra 
os xxxxx homossexuais são assustadores e quem sabe se deva em um curto espaço de tempo aprovar leis específicas para 
este tipo de crime. 

 
 
 
 
 
Ângela Ro Ro 

Com relação à primeira reportagem, infelizmente é o que encontramos realmente em nossa sociedade, puro preconceito 
contra os homossexuais principalmente onde ainda há um tabu no tradicionalismo familiar, em que o homem casa com 
mulher e só. Daí, surge “violência” contra qualquer tipo de manifestação de orientação sexual como comprovam as 
estatísticas brasileiras com relação a essa temática. Espero, ou melhor, a sociedade almeja que com o programa implantado 
“Brasil sem Homofobia, amenize e vá aos poucos quebrando essas barreiras preconceituosas que teima persistir em nosso 
meio. 
Em consideração à segunda reportagem é o preconceito em si, explícita violência, onde os próprios vizinhos da vítima 
afirmam que ele era calmo e aparentemente normal, evidenciando que não temia à ninguém, era dono de sua vida e foi 
assassinado pelo preconceito que impregna na sociedade. Mas quem somos nós para ficarmos julgando os outros, será que os 
ditos normais por opção (heterossexual) são os verdadeiros indivíduos da sociedade? Não podemos sair julgando os outros 
dessa maneira, matando, maltratando, afinal de contas a sociedade é quem tem que mudar seu ponto de vista, pois já 
estamos em pleno século XXI. 

 
 
 
Cazuza 

É inadmissível qualquer tipo de violência com qualquer que seja a pessoa. Temos vivido dias terríveis, de horror, onde a 
insegurança tem dado margem [ a ] polarizações de violência contra a criança, a mulher, o idoso, ao negro e qualquer 
pessoas de um modo geral. 
Ao fazermos a leitura desses dois episódios nos esclarece que mais uma classe de pessoas, os homossexuais, também são 
vítimas não só da discriminação, mas da violência urbana que vem atingindo a todos. 
Um outro aspecto a considerar é a própria exclusão dos homossexuais na própria sociedade, nos seus segmentos como: na 
escola, no trabalho e etc., se faz necessário, portanto, políticas que possam coibir esse tipo de ação discriminatória; afim 
(sic) de evitar essas conseqüências. 

 
 
 
Ana Carolina 

Nos últimos anos temos vivido aqui no Brasil mesmo, com grande número de crimes horrendos, contra homossexuais, como é 
o caso da morte do promotor de eventos Tarcísio, geralmente essas mortes são de tamanha crueldade, que deixa muito a 
desejar a concepção de que os movimentos gays conquistaram seus espaços, com liberdade de expressão e conduta, o que a 
sociedade nos passa é que esses movimentos conseguiram muitos adeptos ou seja pessoas que não tinham coragem de se 
assumir como homossexuais, homens de cargo e funções importantes, o crime da morte de Tarcísio é a comprovação do 
preconceito e discriminação que ainda perdura, talvez pela falta de educação sexual do nosso povo, que daria subsídios para 
a aceitação maior do ser humano independente de sua sexualidade, na verdade com grande índice de violência que vem 
assolando o nosso país, que deixa bem claro que os crimes ocorrem nas classes sociais mais desprivilegiadas, como mortes 
aos índios, mendigos e homossexuais, que não tem (sic) seus direitos respeitados. 

 
Elói Iglesias 

A reportagem sobre a violência contra homossexuais me tocou profundamente e me fez refletir como certas pessoas podem 
ser tão preconceituosas a ponto de se tornarem criminosas, pois são capazes de matar um ser humano, só porque este não 
se enquadra no padrão sexual que a sociedade deseja. Isso tudo me fez pensar quem realmente é o anormal: o homossexual 
ou o indivíduo “dito normal”? 

 
 
 
 
Feddie 
Mercury 

As duas matérias, uma de forma geral, a outra de forma particular, buscam mostrar questões relacionadas a violências 
cometidas contra homossexuais. 
Violência ocorre contra outras pessoas que de alguma forma fazem parte de outras minorias, assim como ocorre com 
pessoas que não fazem parte destes grupos. 
A violência física, como as destacadas nas reportagens, devem e precisam ser combatidas, ocorram a quem quer que seja, 
assim como a violência psicológica ligada a discriminação de qualquer espécie. 
As pessoas precisam ser tratadas com respeito, qualquer que seja a posição que ocupa quanto as suas idéias, a sua cor, sua 
religião, sua sexualidade, etc... 
Precisamos caminhar no sentido de chegar a um momento em que não seja obrigado a criação de delegacias especializadas, 
como as das mulheres, por exemplo, que não seja obrigado a criação de cotas nas universidades, para estudantes negros, 
como meio de combater as desigualdades criadas pela própria sociedade. 

 
 
 
Elton John 

Os casos relatados abordam situações de cunho negativo que ocorrem com os homossexuais. Dentre os fatos apresentados 
encontramos a situação do latrocínio, constantemente ressaltado quando a vítima apresenta esta orientação sexual. 
A conduta imposta pela sociedade através da discriminação posiciona o indivíduo a correr risco em busca da satisfação 
pessoal, ocasiona então o encontro da vítima potencial com o agressor que imbuído de características discriminatórias mata 
a pessoa como não se tratasse de um ser humano. 



 

  

Os fatos relatados acima também são reforçados por uma cultura social, familiar, religiosa, etc... e envolve outros grupos 
sociais a que são levados a prática desta violência sem nenhum limite ou constrangimento. 

 
Boy George 

A estatística sobre a morte de homossexuais no Brasil é muito mais resultado da formação do nosso povo. 
Que, pela escola ou pela mídia, aprende sempre a não tolerar o diferente. É assim na relação de torcidas de futebol, 
política, etc... 
O crime, ganha conotação de latrocínio para não expor a homofobia. 

  
Professores e Professoras reproduzem discursos do tipo: 

 
Com relação à primeira reportagem, infelizmente é o que encontramos 
realmente em nossa sociedade, puro preconceito contra os homossexuais 
principalmente onde ainda há um tabu no tradicionalismo familiar, em que o 
homem casa com mulher e só. (Professora Ângela Ro Ro, 2006). 
 
Os fatos relatados acima também são reforçados por uma cultura social, 
familiar, religiosa, etc... e envolve outros grupos sociais a que são levados a 
prática desta violência sem nenhum limite ou constrangimento. (Professor 
Elton John, 2006). 
 

Os textos dos professores são estruturados sempre de maneira a parecerem 

politicamente corretos45, e por isso mesmo algumas vezes são evasivos, como o que se 

segue: 

Expressão de uma opção sexual por indivíduos do mesmo sexo. Por um lado 
uma expressão exibicionista, por outro, uma expressão de ternura, amizade, 
companheirismo.(Profa. Nany People, 2006)  

 

Os professores referem-se à homossexualidade e ao homossexual como o outro 

distante. Muitas vezes sem empatia e sem alteridade se colocam na condição de 

“analistas”, tomando a pessoa homossexual como objeto46. Vejamos: 

 
... Os movimentos de luta em defesa do reconhecimento da união entre 
homens e mulheres do mesmo sexo, têm obtido conquistas, e talvez num 
futuro bem próximo, os preconceitos sejam superados (Professora Lúcia 
Veríssimo, 2006). 
 
As imagens mostram uma situação de relacionamento amoroso entre duas 
pessoas, não muito comum em nossa sociedade, visto serem pessoas do 
mesmo sexo... (Professor David Brazil, 2006). 
 
Expressão de uma opção sexual por indivíduos do mesmo sexo... (Professora 
Nany People, 2006). 

 

                                                        
45 Esse foi um dos embates desta dissertação: como construir uma metodologia para a coleta de dados que pudesse 
refletir a posição mais desarmada dos professores, sem que eles estivessem escrevendo ou falando frases de 
manuais, ou aquilo que se esperasse de politicamente correto? Como, aliás, já me referi, lembrei-me dos testes 
projetivos, principalmente Rorschach ou Zulliger e T.A.T, utilizados pela psicologia – apenas como sinalização - e 
das pesquisas que utilizam fotografias. Ainda assim acredito que os textos são bastante ‘arrumadinhos’ no que se 
refere a deixar transparecer opiniões mais contundentes sobre o tema.  
46 Referência à epistemologia clássica e sua relação de distância entre sujeito e objeto de conhecimento. 



 

  

 Essa posição aparece também em alguns termos utilizados como “os números”, 

“as estatísticas”, “a quem quer que sejam”, “essas conseqüências”, expressas 

respectivamente nos textos de Renato Russo, Ângela Ro Ro, Freddie Mercury e 

Cazuza. 

 
Referente às imagens, percebe-se ser uma passeata de homossexuais... 
(Professor Jean Wyllys, 2006). 
 

Considero que os discursos da segunda etapa da pesquisa são os discursos 

docentes por excelência, pois os sujeitos de pesquisa da primeira fase são ocupantes 

de cargos técnicos e de direção nas escolas. Já os professores que participaram da 

oficina “Sexualidade e Educação”, exercem cotidianamente a docência, ou sejam, 

lidam diretamente com alunos na sala de aula. 

Didaticamente, a segunda fase foi realizada em dois dias. No primeiro 

projetamos fotos e constatamos certo impacto por parte dos professores, ao 

expressarem palavras como: exbicionismo, chamar a atenção, chocar. No segundo dia, 

cuja estimulação visual foram os textos de jornal que narram o combate a homofobia 

e crimes contra homossexuais, os discursos se direcionam para a defesa de direitos 

humanos, contra o preconceito e para o reconhecimento da homossexualidade como 

prática social. 

 
As fotos despertam a impressão de que o grupo pretende chocar, impressionar 
as pessoas que os observam. Acho que pretendem chamar a atenção para uma 
realidade social que não pode ser ignorada. 
Deixam fluir sem constrangimento sentimentos, sensações sem qualquer 
incômodo. 
Particularmente, não me choca, não me constrange, mas gostaria de 
entender o íntimo desses companheiros porque não considero que assumir 
esse ‘papel’ seja da ‘essência’ do ser (Professora Silvetty Montilla, 2006). 
 

É a partir dessas posições que os enunciados se expressam em pelo menos 

quatro núcleos analíticos: 1) A oposição normalidade x anormalidade ou biologização 

da sexualidade; 2) O homossexualismo deixa de ser uma “doença” individual e a 

homossexualidade passa a ser uma “luta coletiva”; 3) O que era repulsa, exclusão, 

segregação da pessoa homossexual se vivencia no conflito preconceito x resistência; e, 

4) A homossexualidade como diferença é, portanto, uma construção social. 



 

  

Evidenciadas essas posições de sujeitos discursivos e atentos para as tensões 

dentro e fora do campo das homossexualidades que se estabelecem nas relações com 

outras “posições identificatórias”, um dilema que vai se estabelecer é acerca da 

integração da homossexualidade, via alargamento de “fronteiras” ou da intensificação 

dos chamados “territorialidades marginais”. 

As análises não serão seccionadas porque os núcleos, indicados anteriormente, 

se inter-relacionam (e se dispersam). O Professor Elói Iglesias (2006) enuncia, por 

exemplo: “isso tudo me faz pensar quem realmente é o anormal: o homossexual ou o 

indivíduo “dito normal”?.   

Evidencia-se primeiramente o jogo entre normal e anormal, que faz operar a 

separação, a exclusão, a interdição e a reescrita. O binarismo de termos opostos 

reforça a naturalização da heterossexualidade classificada como normal em oposição 

às perversões e às sexualidades heréticas, consideradas patológicas. Mas essas 

normatizações também dão visibilidade social à homossexualidade, deixando 

transparecer o preconceito, embora (e por isso mesmo) o escritor do texto, citado 

anteriormente — o professor Elói Iglesias —, tenha-lhe iniciado propondo uma reflexão 

sobre a violência e o preconceito contra os homossexuais. 

[A matéria de jornal] me fez refletir como certas pessoas podem ser tão 
preconceituosas a ponto de se tornarem criminosas, pois são capazes de matar 
um ser humano, só porque este não se enquadra no padrão sexual que a 
sociedade deseja (Professor Elói Iglesias, 2006).  

  

 Nesta reflexão o Professor Elói Iglesias traz o preconceito e a homofobia para a 

dimensão social, sem se dar conta de que em seguida iría classificar a 

homossexualidade em normal e anormal, pois muitas vezes o conflito entre 

preconceito e resistência se dá em nós mesmos. 

No texto da Professora Ângela Ro Ro aparecem as marcas do binarismo saúde-

patologia:  

...vizinhos da vítima afirmam que ele era aparentemente normal  [...] Mas 
quem somos nós para ficar julgando os outros, será que os ditos normais por 
opção (heterossexual) são os verdadeiros indivíduos da sociedade?. (Professora 
Ângela Ro Ro, 2006) 

 



 

  

Guacira Louro (2004, p. 17) ao tratar da questão da invisibilidade das mulheres 

até as primeiras décadas do século XX, escreve que “as mulheres eram feitas invisíveis 

por práticas discursivas que as enunciavam como do domínio privado ‘do lar’ ou como 

“apoio” do homem, criando um ‘“verdadeiro” universo da mulher’. 

 Traçando um paralelo com a questão da mulher, a pessoa homossexual também 

foi feita invisível e excluída durante a vigência da “ordem médica e da norma 

familiar” que produzia discursivamente a pessoa homossexual como doente.  

 Contudo, esses mesmos enunciados foram utilizados pelos homossexuais para 

forjar resistência e buscar visibilidade. Os homossexuais, dos tempos do 

“homossexualismo” nosográfico diriam algo como: se formos mesmo doentes então 

nos deixem em paz! Mas a heterossexualidade produzida discursivamente não pode 

fazê-lo, pois abdicar das margens é dar fim ao centro. 

 O “doente”, proscrito de outrora, passou a incomodar pelos seus “desvios de 

conduta”, sua “perversão” e então as instituições como a família, a igreja, a escola 

passam a reconhecer a existência do homossexual — e cada vez mais se evidencia o 

reconhecimento social – mas no “lugar” da exclusão será colocado o preconceito.  

 Nos textos resultantes da oficina de sexualidade, dentre as palavras soltas que o 

Professor Jorge Fernando (2006) escreve está a palavra preconceito. A Professora 

Lúcia Veríssimo (2006) tem a esperança/ilusão de que “num futuro próximo, os 

preconceitos sejam superados”. No texto da Professora Isabelita dos Patins (2006) 

encontramos a expressão “discriminações sexuais”.  

Nos textos produzidos a partir da leitura das notas de jornal, na oficina, cinco 

professores utilizam-se da expressão “preconceito” e/ou “discriminação” e todos os 

textos dessa fase da pesquisa tematizam “preconceito ou discriminação” contra as 

pessoas homossexuais. 

 Essa percepção levou-me ao dicionário Larousse Cultural (1999) para verificar os 

significados de preconceito e de discriminação: o primeiro é uma opinião adotada sem 

um exame minucioso e que se impõe, aprioristicamente, pelo meio e pela educação; é 

também, um julgamento antecipado (favorável ou desfavorável) sobre alguém ou algo 

feito com base apenas em algumas circunstâncias, fatos e aparências. A discriminação 

é sinônima de segregação e o exemplo utilizado é o da discriminação ou preconceito 



 

  

racial, que consiste em um tratamento diferenciado para pior, dirigido a alguém de 

outra raça ou cor considerada, também sem exame, como inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Visibilidade social e “guetos” homossexuais 

 

—  Porque considero que influir sobre uma pessoa é 

transmitir-lhe um pouco de sua própria alma; esta pessoa 

deixa de pensar por si mesma, deixa de sentir as suas 

paixões naturais. Suas virtude não são mais suas. Seus 

pecados, se houver qualquer coisa semelhante a pecados, 

serão emprestados. Ela tornar-se-á eco de uma música 

estranha, autora de uma peça que não se compôs para 

ela. O fim da vida é o desenvolvimento da personalidade. 

Realizar a sua própria natureza- eis o que todos 

procuramos fazer. Os homens hoje, amedrontam-se deles 

mesmos. Esqueceram-se dos maiores de todos os deveres, 

do dever que cada um deve a si próprio. Naturalmente 

são caridosos. Nutrem o pobre e vestem os andrajosos, 

mas deixam as suas almas famintas e andam nus. A 

coragem nos abandonou; é possível que nunca a 

possuíssemos! O terror da sociedade, que é a base de 

toda moral, o terror de Deus, que é o segredo da religião- 

eis as duas coisas que nos governam. 

 

Oscar Wilde 

 

 



 

  

Os enunciados discursivos dos professores enfatizam expressões como 

exibicionismo, chamar a atenção, carnaval, chocar (de choque, impactante), 

preconceito social, que classificarei como do núcleo de expressões que tratam da 

visibilidade social; e, não raro, o mesmo professor enuncia expressões como amor, 

troca de carinhos, conquistas, liberdade, que serão aqui classificadas como expressões 

do núcleo de reconhecimento da homossexualidade como prática social. Essa 

constatação pode-nos levar a tomar o discurso enunciado pelo professor com 

incongruente, vacilante, contraditório. 

No tocante à questão da visibilidade social da homossexualidade alguns 

aspectos vêm expressos nos discursos da primeira fase da pesquisa naquilo que chamo 

de biologização da sexualidade. Guacira Lopes Louro (2004) e Luiz Paulo Moita Lopes 

(2002), principalmente, indicam uma tendência discursiva da escola em localizar a 

sexualidade como um dado da natureza e reduzir sua dimensão ao biológico, a uma 

discursividade do regime de verdade dos saberes da Biologia e da Medicina, conforme 

Foucault (1988). 

 Assim, dos oito professores-informantes da fase exploratória da pesquisa cinco 

respondem explicitamente que as disciplinas que tratam do tema sexualidade, em 

suas escolas, são Biologia e/ou Ciências Físicas e Biológicas. Isso implica que além de 

restringem a sexualidade a esse campo, o assunto é dimensionado à área de saber-

poder da saúde, cujos temas enfatizados são, em geral, prevenção às DST e à AIDS, 

assim como à gravidez precoce na adolescência (Quadro 2). 

Reforçando essa tendência, os técnicos informam que além dos professores da 

escola, que ministram as disciplinas acima mencionadas, o tema é tratado por 

“profissionais da área da saúde” (Professora Janaína, 2006) e em situações peculiares. 

A professora Gilda, por exemplo, informa que o tema é abordado por “professores de 

biologia e ciências e médicos de São Paulo” (Professora Gilda, 2006). 

O tema é abordado em palestras que visam a transmissão de informações ou a 

promoção de exposições eventuais em feiras de ciências ou em feiras culturais das 

escolas. 

Estes eventos — ainda que tornem o tema público — são sempre coordenados 

e/ou supervisionados pelos mesmos professores ‘autorizados’ a lidar com o tema em 



 

  

sala de aula: os temas são abordados pelos “professores que também supervisionam a 

feira de ciências” (professora Felipa de Souza, 2006); “por meio de pesquisas e é 

abordado por alunos de todas as séries” (Professora Floripes, 2006). 

Está-se demonstrando que o tema sexualidade é resguardado por uma 

‘vigilância’ que autoriza apenas a alguns, dentro de determinada perspectiva nos 

domínios de saber, a falarem sobre o mesmo. Em suas respostas os informantes 

mostram que se ele for para um evento aberto, público, como a feira de ciências ou 

de cultura, há quem ‘supervisione e oriente’. 

Os assuntos freqüentemente mais abordados são DST e AIDS, além de prevenção 

à gravidez precoce na adolescência na perspectiva da saúde, quer dizer, da saúde 

pública. Isso nos conduz a pensar no deslocamento que Foucault faz do poder 

disciplinar para o biopoder. Quando fala em biopoder, ele diz dentre outras, coisas 

que o controle e a vigilância nas sociedades modernas não incidem mais diretamente 

sobre o disciplinamento dos corpos individuais, mas sobre a saúde pública da 

população. 

Os governos terão que lidar não mais simplesmente com sujeitos, tampouco 

somente com um povo, mas com uma população “com seus fenômenos específicos e 

suas variáveis próprias” (FOUCAULT, 1988, p.28). 

 
“Os Estados não se povoam conforme a progressão natural da propagação, 
mas em razão de sua indústria, de suas produções e das diferentes 
instituições... Os homens se multiplicam como as produções do solo e na 
medida das vantagens e dos recursos que encontram nos seus trabalhos”. No 
cerne deste problema econômico e político da população: o sexo; é 
necessário analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os 
nascimentos legítimos e ilegítimos, a precocidade e a freqüência das relações 
sexuais, a maneira de torná-las fecunda ou estéreis, o efeito do celibato ou 
das interdições, a incidência das práticas contraceptivas – desses famosos 
“segredos funestos” que os demógrafos, na véspera da Revolução, sabem já 
serem conhecidos no campo. [...] Passa-se das lamentações rituais sobre a 
libertinagem estéril dos ricos, dos celibatários e dos libertinos, para um 
discurso onde a conduta sexual da população é tomada, ao mesmo tempo, 
como objeto de análise e alvo de intervenção. [...] Através da economia 
política da população forma-se toda uma teia de observações sobre o sexo. 
Surge a análise das condutas sexuais, e suas determinações e efeitos nos 
limites entre o biológico e o econômico (FOUCAULT, 1988, P.28-29). 
 

O Estado moderno passa a preocupar-se mais com a saúde coletiva, e menos em 

salvar corpos e almas individuais, preservando e livrando a população das epidemias, 



 

  

embora as polaridades salvação-maldição, normalidade-patologia e as formas de 

segregação/exclusão não tenham sido abandonadas, mas atualizadas. 

Além do mais, se no Estado medieval o poder do soberano era proclamado 

através da máxima “poder de matar, mas deixar viver”, pois o soberano se 

presentificava vingando-se do criminoso no suplício do corpo, no Estado Moderno 

deixa-se viver sem, no entanto, prescindir do poder de matar. 

As chamadas disciplinas psi — psiquiatria, psicologia, pedagogia — que se 

tornaram ancoragem do disciplinamento dos corpos (poder disciplinar) cedem lugar de 

relevância a disciplinas como a demografia e a estatística que se fazem ferramentas 

indispensáveis aos programas de saúde coletiva. 

Nesta perspectiva, questiona-se o quanto a escola, enquanto dispositivo de 

poder, tem transformado a sexualidade em tema de saúde pública, portanto de 

prevenção e higienização, subtraindo a possibilidade dos fluxos históricos da produção 

cultural, sonegando também a sensualidade/sensibilidade, que fazem parte da vida 

como experiência. É como se Eros tivesse que ser banido da educação escolar. 

 
Mas ainda há mais: o sexo do colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – 
e mais particularmente do que o dos adolescentes em geral — um problema 
público. Os médicos se dirigem aos diretores dos estabelecimentos e aos 
professores, também dão conselhos às famílias; os pedagogos fazem projetos 
e os submetem às autoridades; os professores se voltam para os alunos, 
fazem-lhe recomendações e para eles redigem livros de exortação, cheios de 
conselhos médicos, e de exemplos edificantes. Toda uma literatura de 
preceitos, pareceres, observações, advertências médicas, casos clínicos, 
esquemas de reforma e planos de instituições ideais, prolifera em torno do 
colegial e de seu sexo. [...] E em todas essas medidas a criança não deveria 
ser apenas um objeto mudo e inconsciente de cuidados decididos 
exclusivamente entre adultos; impunha-se-lhe um certo discurso razoável, 
limitado, canônico e verdadeiro sobre o sexo – uma espécie de ortopedia 
discursiva (Ibidem, p.30-31). 
 

Na modernidade, o foco de interesse recai sobre a população, o coletivo impera 

sobre a salvação de almas e de corpos individuais (imperativo da idade clássica) 

embora estes tenham se docilizado há bastante tempo. O biopoder não abriu mão da 

docilização/disciplinamento, que tornam os corpos úteis/produtivos; continua a 

extrair-lhes mais-poder.  



 

  

Michel Foucault também ensina que o poder não é algo que uns possuem e 

outros não. Ele demonstra que o poder circula em elipses na sociedade e que 

poderíamos pensá-lo como teia, tecido, tessitura.  

Assim, compreende-se que em um movimento contrário à regulamentação, à 

normatividade, pode haver (e acontecem) resistências. Uma das formas de resistência 

que se entrevê nas respostas dos informantes (professores do corpo técnico) sobre a 

sexualidade na escola é a presença de uma sensualidade das alunas e alunos, que 

(d)enunciam os fluxos de vida sexuada na escola, como está explícito na fala da 

Professora Felipa de Souza(2006): “um fato que observamos constantemente na 

escola, é quando as meninas usam roupas não apropriadas, os meninos (rapazes) se 

dão o direito de dizer palavras obscenas e alguns querem tocá-las”.  

Ou em outra fala: “uma aluna de sala do andar de cima, em frente ao corpo de 

bombeiros, chamava alguém que se encontrava lá, no momento que a pessoa olhava, 

levantava a saia” (Professora Florípes, 2006).  

Esta última informante comenta ainda sobre o “fetiche” que se tem sobre as 

saias azul-marinhas de pregas, usadas com blusa branca, sapatos pretos e meias 

brancas colegiais. Segundo a professora, quando as moças estão fora da escola dobram 

a cintura da saia para ficar mais curta. Isso acontece inclusive cotidianamente na 

praça em frente à escola, complementa a informante (apêndice III).  

É interessante registrar que se, por um lado, a sexualidade é vigiada pela 

escola, por outro, ela pulsa na sensualidade e nos jogos de sedução que alunas e 

alunos protagonizam, como nos episódios narrados anteriormente.  

A vivência da sexualidade é também testemunhada pela gravidez das mocinhas 

e pela observação da professora Gilda (2006) de que o rapaz também precisa ser 

orientado, porque eles também estão sendo pais “nessa idade” — aos 17 anos. 

Seria inexato dizer que a instituição pedagógica impôs um silêncio geral ao 
sexo das crianças e dos adolescentes. Pelo contrário, desde o século XVIII ela 
concentrou as formas do discurso neste tema; estabeleceu pontos de 
implantação diferentes; codificou os conteúdos e qualificou os locutores. 
Falar do sexo das crianças, fazer com falem dele os educadores, os médicos, 
os administradores e os pais.[...]Inicialmente, a medicina, por intermédio das 
“doenças dos nervos”; em seguida, a psiquiatria, quando começa a procurar – 
do lado as “extravagância”, depois do onanismo, mais tarde da insatisfação e 
das “fraudes contra a procriação”, a etiologia das doenças das doenças 



 

  

mentais e, sobretudo, quando anexa ao seu domínio exclusivo, o conjunto das 
perversões sexuais; também a justiça penal [...], enfim todos esses controles 
sociais que se desenvolveram no final do século passado e filtram a 
sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos, dos adolescentes perigosos e em 
perigo – tratando de proteger, separar e prevenir, assinalando perigos em 
toda parte, despertando as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando 
relatórios, organizando terapêuticas; em torno do sexo eles irradiam os 
discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante que constitui, 
por sua vez, incitação a falar dele (FOUCAULT, 1988, p.31-33). 

 
Assim, prosseguindo a análise da produção discursiva dos professores que 

participaram da oficina ‘Sexualidade e Educação’, vejamos o que enuncia o Professor 

Gilberto Braga (2006), o primeiro a se manifestar. Ele escreve com palavras e frases 

soltas: — Exibicionismo; — Chamar a atenção; — Coisa oculta no passado; — opção; — 

carnaval; — realmente a escola não tem. 

          O professor falou e em seguida pediu para se retirar, pois sairia dali para 

ministrar aula na Universidade, mas, antes, esclareceu que escrevera “exibicionismo, 

no bom sentido. Como essa necessidade de dar visibilidade a algo que estava oculto no 

passado” (Professor Gilberto Braga, 2006). Ele disse também que as imagens causam 

impacto e pontuou que algumas fotos demonstram uma troca de afetos, de carinho 

mas outras parecem mais agressivas, “assim beijo pelo beijo!” (Ibidem) 

 Na página em que este Professor escreveu suas impressões à projeção das fotos, 

estão grifadas as três últimas expressões: “opção, carnaval, realmente a escola não 

tem”. Isso me sugere que seriam reflexões e interrogações para o debate, mas ele 

precisou se retirar 47 ... Contudo, essas questões estiveram em nossas discussões 

durante a oficina. 

 A expressão “realmente a escola não tem”, faz-me lembrar a referência de 

Moita Lopes sobre pesquisas no campo da homossexualidade. Ele diz:  

... exatamente porque é o momento em que as pessoas começam a se envolver 
com os significados/discursos do amor, do afeto e do sexo. Contudo, há poucos 
estudos na literatura das Ciências Sociais que têm examinado esse tipo de 
questão nas escolas (MOITA LOPES, 2002, p. 98) [grifo meu]. 

  

 Além do Professor Gilberto Braga (2006) que grafou as expressões 

“exibicionismo; chamar a atenção e carnaval”, outros docentes apresentam 

                                                        
47 E não retornou no dia seguinte. 



 

  

expressões no mesmo sentido. O Professor Aguinaldo Silva (2006) repete a palavra 

‘exibicionismo’ e escreve também a palavra ‘indiscrição’. A Professora Lúcia 

Veríssimo, do sexo feminino, sempre mais sutil, escreve: 

... As cenas provocam certo impacto, se considerarmos a questão cultural, o 
contexto em que vivemos, onde não é tão freqüente a aproximação mais 
íntima entre homens e mulheres do mesmo sexo, fora da 
intimidade...(Professora Lúcia Veríssimo, 2006) 

 
  A Professora Silvetty Montilla, na mesma direção das expressões exibicionismo 

e chamar a atenção, sentencia em seu texto: “acho que pretendem chamar a atenção 

para uma realidade social que não pode ser ignorada. Deixam fluir, sem 

constrangimento, sentimentos, sensações sem qualquer incômodo...” (Professora 

Silvetty Montilla, 2006) 

 Interrogo-me, diante desses comentários, se há necessidade de 

constrangimento, incômodo ante a exibição de uma posição sexual? Parece que o jogo 

entre público e privado se anuncia e se enuncia nos discursos docentes. 

E, finalmente, a Professora Nany People (2006) pondera: “... Por um lado uma 

expressão exibicionista, por outro, uma expressão de ternura, amizade, 

companheirismo”.  

Destacando essas expressões, o efeito analítico que pretendo atribuir a esses 

enunciados diz respeito à questão da Visibilidade Social da pessoa homossexual.  

Tem sido recorrente na história das chamadas minorias e excluídos sociais, nos 

dois últimos séculos, as lutas e conquistas por visibilidade e, mais recentemente, por 

inclusão social. 48  

Foi assim com as populações de negros, mulheres, populações nativas (que 

haviam sido colonizadas); e, quero evidenciar, está na ordem do dia a conquista de 

visibilidade social para crianças, idosos e, especificamente, homossexuais. 

Antes, no final da Idade Clássica e início da Idade Moderna, entre os séculos 

XVII e XVIII, ocorre um deslocamento que possibilita cura, tratamento e correção de 

lazarentos, loucos, desocupados, criminosos etc. As sociedades de exclusão e 

segregação tornaram-se sociedades disciplinares (FOUCAULT, 1994).  

                                                        
48  Refiro-me às sociedades ocidentais que impingiram estados/sociedades democráticos, ressalvando que 
democracia não é ausência de diferenças e assimetrias, principalmente em estados/sociedades de classes, 
burgueses, capitalistas.  



 

  

O sentido dado à polaridade salvação-exclusão na Idade Medieval, sob 

hegemonia das explicações teológicas, é substituído pelo binômio normalidade-

patologia, com o advento de uma nova ordem econômica, o capitalismo, e da ciência 

moderna. O louco, desprovido de razão de outrora, torna-se o doente mental da Idade 

Moderna.  

E, é com a emergência das sociedades disciplinares que também se coloca 

teoricamente a possibilidade e a questão da visibilidade. Em Vigiar e Punir (1994) 

Michel Foucault demonstra o deslocamento anteriormente mencionado e demarca a 

passagem de uma sociedade que enclausurava, escondia, punia com suplícios corporais 

para uma sociedade que vai tornar os corpos dóceis e úteis, quer dizer, produtivos 

conforme preconiza a nova ordem político-econômica.  

Foucault instiga: “Devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as 

fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com 

as prisões?” (1994, p.199). Ele toma a prisão, instituição da modernidade, é um ícone 

das “instituições austeras”; por isso, iguala-a, várias e repetidas vezes, à escola e ao 

hospital. Foucault deixa claro também que a prisão não serve apenas para encarcerar 

o sujeito delinqüente e/ou criminoso mas a finalidade será corrigi-lo. 

 
Como não seria a prisão imediatamente aceita, pois se só o que ela faz, ao 
encarcerar, ao retreinar, ao tornar dócil, é reproduzir, podendo sempre 
acentuá-los um pouco, todos os mecanismos que encontramos no corpo social? 
A prisão: um quartel um pouco estrito, uma escola sem indulgência, uma 
oficina sombria, mas, levando ao fundo, nada de qualitativamente diferente. 
Esse duplo fundamento – jurídico-econômico por um lado, técnico-
disciplinar por outro – fez a prisão aparecer como a forma mais imediata e 
mais civilizada de todas as penas. (FOUCAULT, 1994, p. 208) [grifo meu]. 

 

 É no regime disciplinar e na/com a prisão que surge “um modelo compacto de 

dispositivo disciplinar” que conduzirá de maneira capilar o “quadriculamento” da 

vigilância por toda a sociedade. Refiro-me ao panóptico de Bentham. 

 Ao expor seu pensamento sobre o panoptismo, empreendimento 

manifestadamente arquitetônico de Jeremy Bentham, no final do século XVIII, 

Foucault recorre mais de uma vez à adjetivação de mecanismo “político-econômico” 

ou “jurídico-político”.  



 

  

Ao perigo de contágio iminente da “peste como forma real e, ao mesmo tempo, 

imaginária da desordem” o controle, em fins do século XVII, criou uma vigilância que 

se sustenta “num sistema de registro permanente”. Vários e cotidianos relatórios são 

redigidos, em uma hierarquia rígida. 

 
Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os 
indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são 
controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho 
ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é exercido 
sem divisão, segundo a figura hierárquica contínua, onde cada indivíduo é 
constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes 
e os mortos – isso tudo constitui um modelo compacto do dispositivo 
disciplinar. A ordem responde à peste; ela tem como função desfazer todas as 
confusões [...] Contra a peste que é mistura, a disciplina faz valer seu poder 
que é análise [...] Atrás dos dispositivos disciplinares se lê o terror dos 
“contágios”, da peste, das revoltas, dos crimes, da vagabundagem, das 
deserções, das pessoas que aparecem e desaparecem, vivem e morrem na 
desordem (FOUCAULT, 1994, p. 174-175). 

 

 A disciplina requer vigilância e controle, através de registros. Assim, Foucault 

nos faz pensar que se a lepra “suscitou” exclusão/fechamento, a peste suscita 

“esquemas disciplinares” e toda uma tecnologia de poder. Uma e outra são formas de 

controle: uma exclui sonhando com uma sociedade purificada e a outra prende 

estabelecendo uma sociedade disciplinar. Deste modo, “Uma é marcada, a outra é 

analisada”, mas ambas deságuam na sociedade do século XIX, onde pestilentam-se os 

leprosos e excluem-se os pestilentos. 

 
... o asilo psiquiátrico, a penitenciária, a casa de correção, o estabelecimento 
de educação vigiada, e por uma lado os hospitais, de um modo geral todos as 
instâncias de controle individual funcional  num duplo modo: o da divisão e da 
marcação (louco-não louco; perigoso-inofensivo;  normal-anormal); e o da 
determinação coercitiva, da repartição diferencial (quem é ele; onde deve 
estar; como caracterizá-lo; como reconhecê-lo; como exercer sobre ele, de 
maneira individual uma vigilância constante, etc.) (FOUCAULT, 1994, p. 176). 

  

No século XIX, a sociedade moderna e seu modelo político-econômico carecem 

de um regime disciplinar que possa, ao mesmo tempo, “medir, controlar e corrigir os 

anormais” (Ibidem). É neste sentido que “o peso das velhas ‘casas de segurança’, com 

sua arquitetura de fortaleza, é substituído pela geometria simples e econômica de 

uma ‘casa de certeza’” (Ibidem). 

 



 

  

O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O 
princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma 
torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do 
anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando 
toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, 
correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite 
que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na 
torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, 
um operário ou um escolar (Ibidem, p. 177). 

  

O encarcerado “é visto, mas não vê”; passa a “ser objeto de uma informação, 

nunca sujeito numa comunicação”.  

 
Daí o efeito mais importante do panóptico: induzir no detento um estado 
consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 
automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus 
efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação (Ibidem). 

 

 Diante desses argumentos teóricos vejo uma certa nostalgia da fortaleza do 

poder disciplinar em falas de professores na oficina de sexualidade. O professor Jean 

Wyllys (2006) enuncia algo nesse sentido: 

...Na sociedade moderna foram quebrados todos os tabus da moralidade. Por 
isso, vemos [as imagens] como um acontecimento natural em que as pessoas 
têm livre arbítrio de viver e conviver à sua própria vida, sem nenhuma 
interferência dos instrumentos do Estado que permite a ‘não censura’ desses 
fatos”[grifo meu]. 

 
 Aquilo que o movimento homossexual e a sociedade em geral conseguiram a 

partir de regimes de governo democráticos, é reclamado pelo discurso do professor 

como exagero, talvez excesso de liberdade. 

 Por outro lado, o enunciado se dirige para a “história da sexualidade” em duplo 

aspecto: a superação do “moralismo” e relação do Estado com a censura, embora o 

que esteja em evidência não sejam as práticas sociais mas o discurso sobre o sexo, 

pois a sociedade moderna operou um deslocamento ao fazer do sexo práticas 

discursivas. 

 
O essencial não são todos esses escrúpulos, o “moralismo” que revelam, ou a 
hipocrisia que neles podemos vislumbrar, mas sim a necessidade reconhecida 
de que é preciso superá-los. Devemos falar do sexo, e falar publicamente, de 
uma maneira que não seja ordenada em função da demarcação entre o lícito e 
o ilícito, mesmo se o locutor preservar para si a distinção (é para mostrá-lo 
que servem essas declarações solenes e liminares); cumpre falar do sexo como 
de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar mas gerir, 
inserir em um sistema de utilidade, regular para o bem todos, fazer funcionar 



 

  

segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga, apenas administra-se. 
Sobreleva-se ao poder público; exige procedimentos de gestão; deve ser 
assumido por discursos analíticos. No século XVIII o sexo se torna questão de 
polícia. Mas no sentido pleno e forte que se atribuía a essa palavra [...] Polícia 
do sexo: isto é, necessidade de regular o sexo por meio de discursos úteis e 
públicos e não pelo rigor de uma proibição (FOUCAULT, 1998, p. 27-28)49. 
 

 
  Ao evidenciar-se a visibilidade da homossexualidade, no regime de poder 

disicplinar, percebe-se que os homossexuais ao serem marginalizados, obviamente, 

resistem, constroem e habitam “guetos”, que em outros movimentos históricos foram 

também desconstruídos ou transformados. Evidencia-se também nos discursos 

docentes um jogo entre visibilidade-ocultamento. Aqui cabe a máxima de “a 

visibilidade é uma armadilha” (FOUCAULT, 1994, p. 177).   

 
As cenas provocam certo impacto, se considerarmos a questão cultural, o 
contexto em que vivemos, onde não é tão freqüente a aproximação mais 
íntima entre homens e mulheres do mesmo sexo, fora da 
intimidade.(Professora Lúcia Veríssimo, 2006). 
 

 A ‘fala’ diz que não estamos acostumados a ver homossexuais masculinos, 

trocando carícias e afeto, fora do “gueto”, embora as paradas gays, sejam de alguma 

forma um território gay: “gueto”. 

Sobre esta questão, Andrew Sullivan (1996) explica que os homossexuais das 

primeiras cinco décadas do século XX, pelo menos, “não estavam dispostos a arriscar-

se ao ridículo e à discriminação, anunciando sua sexualidade em público”. Gostavam 

de ser deixados em paz para uma vida sexual e emocional particular; levavam uma 

vida dupla (SULLIVAN,1996, p.104). 

 A postura existencial desses homossexuais casou perfeitamente com a hipocrisia 

conservadora. Eles assumiram uma vida de “desvitalização psicológica” e criaram 

caricaturas50 de si mesmos. 

Os membros homossexuais da sociedade podiam integrar-se plenamente – como 
professoras, bibliotecárias, soldados, operários, intelectuais, artistas, e assim 
por diante -, desde que não perturbassem jamais as convenções públicas da 
discrição. Eram solteirões ou solteironas convictos, aquele tio engraçado, 

                                                        
49 Durante a oficina um professor enuncia de maneira contundente que queria formas de lidar com o “problema” 
em sala de aula. Algo como “como mudar a conduta desses jovens que chegam a nós e nos falam de suas 
homossexualidades; como resolver o problema?”.  
50 O professor Aguinaldo Silva (2006) utiliza a expressão “caricaturismo humano” em outro sentido. Talvez se 
referindo ao exagero, ao acento grave que os militantes gay’s que vão às passeatas emprestam a seus corpos, 
roupas e adereços. Pode-se entrever isso nas fotos. 



 

  

aquela tia excêntrica, aquele irmão esquisitão, ou apenas os tipos exóticos da 
cidadezinha do interior. Depois de certo tempo, ao deixarem de seguir o 
esperado padrão marital, uma convenção estranha, porém resistente, ia se 
formando em torno deles, uma tenaz reticência sobre seus desejos e 
sentimentos, sua vida interior e suas esperanças para o futuro. Não eram 
propriamente não pessoas, mas semipessoas: publicamente afinadas, em 
particular opacas. No fundo a maioria das pessoas sabia que elas eram queer, e 
as tolerava perfeitamente. Mas nada de explícito era dito; nenhum coração se 
desnudava, exceto talvez em momento de grande pressão, ou numa súbita 
revelação vergonhosa, ou por ocasião de uma partida dramática ou de um 
colapso (SULLIVAN, 1996, p. 104-5). 

 

 Com uma vida dúbia, esses homossexuais passaram a viver suas práticas sexuais 

em parques, bosques, banheiros públicos, sótãos e quartinhos dos fundos, como 

visualiza Sullivan (1996). Foi somente com o passar dos tempos que esses “lugares” 

(quarteirões e bairros) se tornaram inteiramente guetizados: “áreas demarcadas de 

conduta sexual liberada, quase invisíveis, exceto para um observador atento” 

(SULLIVAN, 1996, p. 105). 

 Assim, se constituíram, com a anuência dos heterossexuais, enormes 

espaços/territórios para as aventuras sexuais privadas de homossexuais, que 

cooperavam não perturbando a paz da sociedade integrada. Com a existência do 

“gueto”, para os conservadores, o tecido social não corria riscos. 

[...] cooperavam num silêncio que permitiu a essa subcultura quase 0afundar 
em seu frenesi sexual, sem nenhuma revolta ou comentário direto do público. A 
cultura das saunas da década de 70, foi notavelmente imune à crítica social; só 
os fanáticos arriscavam-se a opinar e eram censurados tanto pelos homossexuais 
injuriados como pelos heterossexuais incomodados. O pacto era completo: os 
homossexuais podiam fazer o que quisessem, contanto que não invadissem a 
esfera pública heterossexual. E a atmosfera de discrição e delicadeza que 
permeava o debate público sobre o assunto podia ser mantida indefinidamente, 
para satisfação dos heterossexuais. Era uma situação perfeita adequada à 
política conservadora em relação ao homossexualismo, se presumirmos que essa 
política se contenta em condenar uma parte da população a uma semivida de 
ostracismo emocional e social (SULLIVAN, 1996, p. 105-6). 

 

 Contudo a existência do gueto tem sua importância para a homossexualidade 

masculina. Podemos, então, pensá-lo de maneira afirmativa ou positiva e não negativa 

ou dual (gueto-visibilidade), pois se “a visibilidade é uma armadilha” e “as “Luzes” 

que descobriram a liberdade inventaram também a disciplina” como enfatiza Foucault 

(1994, p. 177, 195), o gueto tem sua relativa visibilidade e é constituído no 

movimento ordem-desordem.  



 

  

Seguindo a premissa foucaultiana, cogitamos: se as sociedades disciplinares, 

quiçá sociedades de controle51, requerem visibilidade/vigilância, enfim a ordem, é 

porque nestas sociedades também está presente a desordem. A heterossexualidade 

para se manter discursivamente como “natural”, considera o feminino e a 

homossexualidade como degeneração, tomando-lhes como abjetos ao mesmo tempo 

que os reconhece e nomeia. 

Pensar em desordem implica fazê-lo a partir de uma ordem que ao ser 
negativizada – como incluído/excluído – se impõe; outro caminho leva à 
positividade das práticas sociais. No trabalho de Janice Caiafa (1985) sobre os 
punks, vê-se claramente o que essa positividade significa em concreto. 
Basicamente, ela consiste em tomar os acontecimentos e as práticas sociais a 
partir da força que eles encarnam em si, de sua própria, específica e 
intransferível singularidade – que é, simultaneamente, uma multiplicidade. 
Por que positividade? Não se pode, diz Janice, criticando alguns enfoques 
simplificadores, reduzir o fenômeno punk a uma mera resposta a outra coisa, 
à “crise”: “Não posso crer que aquele exercício só se pudesse definir como 
resposta a outra coisa e que aquilo esgotasse seu funcionamento”. Nesse 
funcionamento irredutível, residiria a positividade do movimento. Caiafa cita 
Foucault (19790: “Não é dominação global que se pluraliza e repercute até 
embaixo”; e continua: “ao contrário, é preciso tomar os fenômenos de poder 
na extremidade mais infinitesimal e, por uma análise ascendente, verificar 
como eles são anexados por fenômenos mais gerais, conservando ao mesmo 
tempo uma autonomia relativa”. Por meio dessa positividade, torna-se 
possível fazer a conexão com outros fenômenos e outras práticas “vizinhas”. 
(PERLONGHER, 2005, p. 278-279). 

 

 Lidar com as singularidades, observando “simultaneamente” multiplicidades 

implicadas, nos faz pensar que a ordem traz em si a desordem; permite compreender 

a ‘fala’ singular, múltipla e citacional do Professor Aguinaldo Silva (2006): 

— Indiscrição; — Exibicionismo; — Liberdade de expressão; — Quebra de 
tabus; — Igualdade de direitos; — Afetividade; — Demonstração de contigente 
[sic] de igual-modo de pensar; — Despreparo social de uma situação presente 
em sociedade durante milênios de existência da civilização humana; — 
Interesses sócio-econômicos envolvidos nas relações humanas; — Culto ao 
perfeccionismo humano corporal; — Caracturismo humano. 
 

 Ele assinala a singularidade das fotos, vê nelas um certo sentido  positivo e, ao 

mesmo tempo, empurra-as para um ‘sociologismo’ expresso nas cinco últimas frases. 

                                                        
51  Sônia Araújo (1996, p.64-65) inspirada em Deleuze (1992) escreve: “Encontramos [...] numa crise de 
generalizada dessas instituições, um dia criadas como meio de confinamento. As reformas criadas pelo poder oficial 
como supostamente necessárias, são o princípio de seu esgotamento. Essas instituições [...] estão condenadas à 
eliminação. No momento, trata-se apenas de gerir sua agonia e ocupar as pessoas até a instalação das novas forças 
que se anunciam. São as sociedades de controle [...] que estão substituindo as sociedades disciplinares” [grifo 
meu].  



 

  

Nota-se que acima destas frases as primeiras expressões da lista de enunciados do 

professor são palavras isoladas, à exceção de “liberdade de expressão” e “igualdade 

de direitos” que podem ser compreendidas também na multiplicidade: uma 

manifestação política?; um reconhecimento de direitos?; ou, uma legenda para as 

fotos?! Pode ser “tudo ao mesmo tempo...”.  

Mas, voltando à proposta de pensar sobre o “gueto”. Genericamente, gueto é 

território (ou territórios) 52  por onde circulam, nômades, os homossexuais, 

principalmente se pensamos nos “guetos à brasileira”, pois as “...territorialidades 

flutuantes das bocas paulistanas não podem ser assimiladas aos territórios fixos dos 

gay ghettos à americana” ( PERLONGHER, 2005, p. 274).  

Nos Estados Unidos o gueto gay não é similar ao do Brasil.  Naquele país o gay 

ghettos possui lugares fixos, com bancos, bares, agências de turismo, lojas — 

exclusivos para o público gay. No Brasil o gueto desliza: 

Retomando a questão [...] como determinar as beiras e a coexistência das 
socialidades marginais, nômades -, é preciso recorrer à noção de “código-
território”, esboçada por Deleuze em seus Diálogos com Parnet (1980), que 
está no cerne da territorialidade. Antes, um esclarecimento situacional, 
referido em meu trabalho sobre o gueto gay paulista: se há uma freqüência 
circulatória incrementada em certas áreas (mutáveis e atualmente, em 
conseqüência da AIDS, em decadência) das grandes cidades brasileiras, essa 
multiplicidade possibilita que subguetos ou novos pontos de encontro gay 
possam surgir do dia para noite. (PERLONGHER, 2005, p. 275-76). 

 

Entretanto, se o gueto desliza no fluxo da territorialidade — movimento de 

territorializações-desterritorializações — flutua também no nível dos códigos. 

Perlongher, 2005, p.281), referindo-se ao  sistema de nomenclaturas vigente no gueto 

homossexual paulista, impressiona-se com sua literal proliferação: num raio de uns 26 

quarteirões ele encontrou 56 nomenclaturas, para denominar, irônica e incisivamente, 

as variedades de posturas no circuito das homossexualidades, nas redes relacionais da 

homossexualidade masculina na cidade de São Paulo.  

Sobre a relação código-território destaca-se ainda em Perlongher (2005, p. 

276): 
                                                        
52 Na perspectiva aqui assumida, a noção de território e territorialidade se amplia. Félix Guattari emprega a noção 
de territórios como lugares que podem ser físicos, mas são fundamentalmente lugares simbólicos, lugares 
desejantes. 



 

  

Revisitemos o exemplo do ghetto gay paulista nas trajetórias de michês e 
ententidos. Detectam-se grosso modo: primeiro, um movimento de 
desterritorialização com relação aos códigos familiares, “normais”; segundo, 
um movimento de reterritorialização nos códigos internos do gueto, que 
distribuem adscripções categoriais – para restringirmo-nos ao plano das 
nomenclaturas, que é, no entanto, significativo, já que elas indicam ou 
traduzem variações comportamentais, gestuais, corporais (que dizem respeito, 
ao menos em sentido mais imediato, palpável, ao plano dos corpos: 
transformações dos tiques, mas também das posturas, arrastando, nessa 
deriva “personológica”, todos os ideologemas imagináveis). 

 

Os guetos são fluxos esquizos, linhas de fuga, sujeitos marginais que transitam 

no campo social por onde circula o desejo (se pensamos pelas trilhas abertas por 

Guatarri e Deleuze), mas se sustentam nas concepções de sujeito e posições 

identitárias de Foucault e Derrida, pois, se o sujeito 

descentrado/deslocado/fragmentado transita por territorialidades, ele participa de 

uma multiplicidade de práticas sociais. 

Sob essa perspectiva, pode-se abordar o problema representado pela 
capacidade, exacerbada nos circuitos marginais, de o mesmo indivíduo 
participar, alternativa ou erraticamente, de diversas redes, algumas delas 
“normais”. São os funcionamentos desejantes no campo social, os fluxos, as 
linhas de fuga que atravessam o socius, que arrastam os indivíduos, escandem-
nos, drapeiam-nos, envolvem-nos. Não são os indivíduos – e essa afirmação é 
dura – os que decidem ou optam a partir de um ego autoconsciente, os que 
constroem, por apelar a um clichê, suas identidades de representações. Eles 
participam de funcionamentos desejantes, sociais, que os desdobram; em todo 
caso, como diz Paul Vayne (1982, p. 197), esse desejo “é o princípio de todos 
os outros afetos; a afetividade, o corpo sabe mais do que as consciências” As 
fugas marginais (Deleuze: “numa sociedade tudo foge”) são, então, fugas 
desejantes (Ibidem, p. 279-280). 

 

 O gueto brasileiro se move e nele se movem os desejos. O gueto tem história e 

há quem o defenda, contudo “não é novidade a exploração comercial do homossexual” 

em guetos: bares, danceterias, saunas, turismo gay etc. Tudo planejado, produzido 

segundo as normas de consumo. Mas essa história, que remonta aos anos 1930, se 

intensifica dos anos de 1960 para cá, principalmente depois do maio de 68. (MACRAE, 

2005, p. 292). 

...foi nos últimos anos, especialmente depois da abertura política, que surgiu 
uma enxurrada de estabelecimentos diretamente voltados para o mercado gay 
– bares, boates, discotecas, saunas. Hoje existem em São Paulo e no Rio de 
Janeiro algumas saunas gay que não deixam nada a dever às suas congêneres 
de Nova York ou São Francisco (MACRAE, 2005, p. 292). 



 

  

 

 Contudo, sabe-se que o homossexual é alvo de preconceito e isso pode afetar 

diretamente sua auto-imagem e auto-estima. Para fugir à estigmatização a pessoa 

homossexual é levada a se esconder, sentindo medo do ridículo, de ofensas e até 

mesmo culpa, gerados por “fatores sociais”. 

O gueto é um lugar onde tais pressões são momentaneamente afastadas e, 
portanto, onde o homossexual tem mais condições de se assumir e de testar 
uma nova identidade social. Uma vez construída a nova identidade, ele 
adquire coragem para assumi-la em âmbitos menos restritos e, em muitos 
casos, pode vir a ser conhecido como homossexual em todos os meios que 
freqüenta. Por isso é da maior importância a existência do gueto. Mais cedo ou 
mais tarde, acaba afetando outras áreas da sociedade (MACRAE, 2005, p. 292). 

 

 A existência do gueto estabelece uma equação: esconder-se para ser visto, pois 

o gueto enquanto território-código de “sociabilidades homossexuais” presentifica-se 

na cidade e na sociedade. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais como a 

emergência da AIDS e abertura política no Brasil, de modo geral, e a visibilidade e os 

deslocamentos ocorridos no “gueto”, bem como os eventos de massa como as gay 

parade, de modo específico, provocam o estabelecimento das “redes de 

solidariedade” e da participação daqueles que serão nomeados “simpatizantes”53 na 

cena homossexual. Neste sentido, a relação entre o gueto e outras territorialidades 

urbanas se intensificará. 

A agregação à idéia de “simpatizante” teve um claro sentido de exortação ao 
pluralismo e à mútua tolerância, ao estimular a reunião, no mesmo espaço 
físico, de pessoas de diferentes (ou múltiplas) orientações sexuais: foi, nas 
palavras de João Silvério Trevisan (2000, p.376), uma maneira bem sucedida 
de “introduzir num contexto brasileiro a idéia americana de gay friendly, de 
modo simples e adequado ao nosso jeitinho”. Sob essa ótica o GLS contribuiu 
para certa flexibilização e diluição das fronteiras do “gueto”. Mas a ênfase 
mercantil e abrangente do GLS também levou a outros esforços de 
diferenciação. Por exemplo, alguns grupos organizados de militância passaram 
a se denominar “GLT” – T simbolizando “travestis”, “transexuais” e, mais 
recentemente, “transgêneros” -, como forma de distinção em relação ao GLS, 
que consideravam sigla “mercadológica”. Além disso, o GLS passou a ser 
fortemente associado a um estilo “moderno e descolado”, um padrão de vida 
que envolve poder aquisitivo mais alto e capital simbólico distintivo (Trindade, 
2002). (FRANÇA e SIMÕES, 2005, p. 314). 

                                                        
53 Isadora Lins França e Júlio Assis Simões (2005, p. 314)) escrevem literalmente: Nesse movimento de orientação 
crescente para o mercado e a mídia, inovações marcantes dos anos 90 foram a implantação e a difusão da 
categoria GLS – sigla cunhada para designar “gays, lésbicas e simpatizantes” -, a partir do site MIxbrasil (criado em 
1993, quando o que viria a ser a internet ainda era rede BBS), e do festival de cinema de mesmo nome inspirado no 
modelo do “Gay Lesbian Film Festival de Nova York”. 



 

  

 

Contudo, sem recair em linearidades históricas, reconhece-se que os 

movimentos internacionais nas décadas de 1930 e 1940, as revoluções nos costumes e 

comportamentos da década de 1960 e o advento da AIDS, estabeleceram novas 

tensões e também alianças no campo das territorialidades homossexuais. 

Andrew Sullivan (1996), por exemplo, aponta dois eventos marcantes na história 

social do homossexualismo ocidental. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento de 

uma massa crítica entre os gays das subculturas da década de 70, de onde surgiram 

demandas sociais e críticas às certezas gays. 

Jornalistas corajosos como Randy Shilts passaram a desfiar as certezas dos gays 
radicais. E os gays radicais completaram essa evolução com uma demanda, 
também estridente, por mais que uma simples satisfação no isolamento do 
gueto. Ambos os grupos começaram a desafiar a distinção público-privado, da 
qual dependia o pacto conservador da sociedade com o homossexualismo. À 
medida que a massa crítica aumentava, mais e mais gays e lésbicas começaram 
a identificar-se como tais publicamente: nas salas de diretoria e nas salas de 
aula, nos quartéis e nos jornais, nas fábricas e nas férias da família, nos 
jantares de Natal e nas festas de escritório. A distinção entre público e privado 
começava a desmoronar (SULLIVAN, 1996, p. 106). 

 

 O segundo evento de que Sullivan (1996) se ocupa é o advento da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida — AIDS. Mas antes, vejamos o comentário de Richard 

Parker (2001) sobre o desenvolvimento das pesquisas no campo da homossexualidade, 

nas quatro últimas décadas do século XX.  

O autor analisa as transformações culturais, políticas e econômicas, destacando 

o surgimento da AIDS. Ele diz: 

Tem ocorrido, pois, ao longo da última década, uma série de mudanças 
importantes nas formas pelas quais a sexualidade humana tem sido investigada 
e analisada na pesquisa antropológica, sociológica e histórica. De forma 
crescente, particularmente nos anos oitenta e noventa, a atenção da pesquisa 
tem-se voltado para a construção social da vida sexual e para os complexos 
sistemas culturais e sociais que moldam e estruturam os contextos nos quais as 
interações sexuais têm lugar e adquirem significado para atores sociais 
específicos. Uma gama crescente de metodologias de pesquisa tem sido 
acrescentada às abordagens tradicionais que dominavam as pesquisas 
anteriores, buscando uma compreensão mais abrangente das muitas culturas, 
identidades e comunidades sexuais encontradas ao redor do globo (PARKER, 
2001, p. 143).  

 



 

  

 No que diz respeito especificamente ao advento da AIDS, Sullivan (1996) nos diz 

que um retrovírus, um acidente epidemiológico, entrou na vida da população gay das 

cidades da América e ameaçava dizimar, em poucos anos, centenas de milhares de 

pessoas e depois mais centenas de milhares. 

O vírus identificou, à força, incontáveis homens antes invisíveis enquanto gays, 
compeliu-os a tomar atitudes públicas para proteger sua saúde e aterrorizou 
outras centenas de milhares, que de repente tomaram consciência de que 
manter a discrição poderia ser fatal sua saúde. Outros tantos, forçados a lidar 
com a profundidade das questões referentes à vida e à morte, tornaram-se 
incapazes de sustentar as mesquinhas falsidades e auto-ódio que antes 
marcaram suas vidas. O que mais tinham a perder com o exercício da 
honestidade?(SULLIVAN, 1996, p. 106-7). 

 

Neste aspecto Parker (2001), respaldado em Kippax, Connel, Dowsett e 

Crawford, também contribui: 

Os estudos iniciais de mudanças de comportamento em relação ao HIV/AIDS, 
nas comunidades gays de vários países desenvolvidos, têm ressaltado o 
desenvolvimento de uma estrutura comunitária e de apoio como um fator 
importante na redução do comportamento sexual de risco  (SULLIVAN, 1996, p. 
136). 

 

 De fato os acontecimentos das quatro últimas décadas do século XX trouxeram o 

debate sobre a homossexualidade a público — para a mídia, para as famílias, para os 

hospitais, igrejas, mercado de trabalho, lazer etc. Esse debate público está sendo 

negociado ainda entre homo e heterossexuais, mas os conservadores têm que conviver 

com isso. E há hoje, até mesmo dentro de suas fileiras — partidos, igrejas e cargos 

públicos —, pessoas que se identificam como homossexuais. 

 Segundo Sullivan (1996), com a implosão da base política conservadora para o 

“homossexualismo”, que distinguia o público do privado e a tolerância privada da 

desaprovação pública, mudanças significativas passam a ocorrer. E ocorreram, 

 
[...] em parte, porque homossexuais desafiaram a distinção entre seus atos 
privados e suas personas públicas. Eles passaram a afirmar que o 
homossexualismo é uma orientação emocional, tal como o heterossexualismo; 
que pressupõe uma vida plena e integrada que não pode facilmente ser 
bifurcada. E a dignidade dessa vida plena não tolera a noção de que ela deva 
ser coberta pela mortalha do segredo, tratada com discrição maior que uma 
vida heterossexual ou transformada eufemisticamente em invisibilidade 
(SULLIVAN, 1996, p. 108).  
   



 

  

À guisa de conclusão dessa elaboração sobre o gueto, retomo as considerações 

de Júlio Assis Simões e Isadora Lins França, sobre o gueto na atualidade. Estes 

autores, como Perlongher (2005) e MacRae (2005), que realizaram suas pesquisas na 

cidade de São Paulo, oferecem elementos para compreendermos a questão da 

visibilidade social das homossexualidades na “alta modernidade”, principalmente 

quando estabelecerem a relação entre gueto-visibilidade-mercado. 

“Gueto Homossexual” refere-se a espaços urbanos públicos ou comerciais – 
parques, praças, calçadas, quarteirões, estacionamentos, bares, restaurantes, 
casas noturnas, saunas -, onde as pessoas que compartilham uma vivência 
homossexual podem se encontrar. [...] Nessas condições o “gueto” não 
somente amplia de encontrar parceiros e viver experiências sexuais, mas 
também pode contribuir decisivamente para reduzir os sentimentos de 
desconforto e culpa em relação à própria sexualidade, reforçar a auto-
aceitação do desejo e, eventualmente, a disposição para “assumi-la” em 
âmbitos menos restritos [...] É importante ressaltar que essa concepção de 
“gueto” enfatiza mais sua dimensão política e cultural, de “espaço público”, 
do que propriamente um território delimitado por uma forma especifica de 
ocupação e utilização. [...] O que chamamos de “gueto” é algo que só pode 
ser delimitado ao acompanharmos os deslocamentos dos sujeitos por lugares 
em que se exercem atividades relacionadas à orientação e à prática 
homossexual (FRANÇA e SIMÕES, 2005, p.309-311) 

 

 Feitas essas considerações passamos à produção discursiva da homossexualidade 

como prática social e movimento político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

2.2.3 Prática social e movimentos políticos: preconceito e resistência 

 

...As perguntas, as fantasias, as dúvidas e a 

experimentação do prazer são remetidas ao segredo e 

ao privado. Através de múltiplas estratégias de 

disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; 

experimentamos a censura e o controle. Acreditando 

que as questões da sexualidade são assuntos privados, 

deixamos de perceber sua dimensão social e política. 

As coisas se complicam ainda mais para aqueles e 

aquelas que se percebem com interesses ou desejos 

distintos da norma heterossexual. A esses restam 

poucas alternativas: o silêncio, a dissimulação ou a 

segregação. A produção da heterossexualidade é 

acompanhada pela rejeição da homossexualidade. Uma 

rejeição que se expressa, muitas vezes, por declarada 

homofobia. 

 

Guacira Louro 

 

 

 Consideramos que a homossexualidade é, também, uma prática social 

reconhecida pelo conjunto da sociedade, independente da forma como é produzida 

discursivamente pelos diversos e diferentes segmentos. Isso faz com que alunos e 

professores, em convivência, emitam zumbidos na escola e na sala de aula, pois os 

códigos e as territorialidades (no fluxo das territorializações-desterritorializações-

reterritorializações) do “gueto” mais alargam cada vez as fronteiras. Não estou certo, 



 

  

contudo, se o movimento é de assimilação, integração, justaposição ou aglutinação. 

As cartas ainda estão sendo postas sobre a mesa.  

Contudo, preconceitos e resistências estão expressos de diversas maneiras nos 

discursos docentes analisados. Vejamos dois escritos que se opõem: 

Os casos relatados abordam situações de cunho de negativo que ocorrem com 
os homossexuais. Dentre os fatos apresentados encontramos a situação do 
latrocínico, constantemente ressaltado quando a vítima apresenta esta 
orientação sexual. A conduta imposta pela sociedade através da discriminação 
posiciona o indivíduo a correr risco em busca da satisfação pessoal, ocasiona 
então o encontra da vítima com o agressor que imbuído de características 
discriminatórias mata a pessoa como se não se tratasse de um ser humano. Os 
fatos relatados acima também por uma cultura social, familiar, religiosa, 
etc...e envolve outro grupos sociais sem nenhum limite ou constrangimento 
(Professor Elton John, 2006). 

 

As estatísticas sobre a morte de homossexuais no Brasil é muito mais resultado 
da formação do nosso povo. Que, pela escola ou pela mídia, aprende sempre a 
não tolerar o diferente. É assim na relação de torcidas de futebol, política, 
etc...O crime ganha conotação de latrocínio para não expor a homofobia 
(Professor Boy George, 2006).  

 

 O segundo texto confronta-se com o primeiro ao destacar a forma como a mídia 

escamoteia as notícias sobre assassinatos de homossexuais, que ele chama de morte 

de homossexuais, enquanto o primeiro qualifica o crime de latrocínio. O professor diz 

inclusive que a atribuição do adjetivo latrocínio é para não expor a homofobia. O 

segundo discurso também critica as formações culturais (de)formadas pela educação e 

pela mídia. Reedito um trecho da significação atribuída a preconceito pelo dicionário 

Larousse Cultural, anteriormente mencionado: “opinião adotada sem exame, somente 

imposta pelo meio, pela educação...”. E isso a prática discursiva do Professor Boy 

George reescreve.   

 O primeiro discurso se distancia da homossexualidade 54 o quanto pode: são 

“situações de cunho negativo que ocorrem com os homossexuais” e chega a usar o 

termo “indivíduo” no parágrafo seguinte. Ele recua para o período da segregação, 

quando o homossexualismo era coisa do indivíduo. Assim, não apresentando a 

                                                        
54 Já me referi a estas formações discursivas que tratam o homossexual e a homossexualidade como o estrangeiro, 
recusando o status de membro da mesma comunidade do enunciador.  



 

  

homossexualidade em sua dimensão social; a “cultura” também é apresentada como 

um dado exterior e estanque. 

 O professor se refere ao assassino como agressor e eufemiza a homofobia. É 

categórico quando relata o encontro da vítima com “o agressor que imbuído de 

características discriminatórias mata a pessoa como se não se tratasse de um ser 

humano” [grifo meu]. O indivíduo (escreve ele para designar a pessoa homossexual) é 

levado por imposições sociais e não por seu desejo, “a correr risco em busca de 

satisfação pessoal” (Professor Elton John, 2006). 

 O enunciador, ao escrever que a vítima (o homossexual) se dirige para o 

agressor, traz para o texto uma inversão que tem sido muito comum quando se fala de 

violência nesses tempos modernos no Brasil: a culpabilização da vítima. É como se 

quisesse se dizer ainda: olha, se ele não tivesse facilitado não teria acontecido; se ele 

não fosse homossexual não teria sido assassinado! 

 Temos a escrita de uma professora que textualiza algo nessa direção. Ela 

escreve: “...os homossexuais que com muita freqüência têm sido alvo de pessoas 

violentas, que com certa facilidade aproximam-se de suas vítimas, simulando interesse 

e atração pelo parceiro” (Professora Cássia Eller, 2006). 

 Mais uma vez os homossexuais são repreendidos. O trecho acima soa como: 

vocês não sabem que são alvos de violência com freqüência porque facilitam! E a 

professora alerta os homossexuais — tal qual os capitães de polícia alertam a 

comunidade em geral — que ativem certo senso para se afastarem do provável 

agressor homofóbico assassino: “como desconfiar da intenção do parceiro num 

momento de envolvimento emocional?”, (CÁSSIA ELLER, 2006). 

 Esses discursos nos convidam ao exercício de substituir, nas três últimas escritas 

apresentadas, a pessoa homossexual por pessoas de qualquer minoria marginalizada: 

crianças, mulheres, negros, velhos, nativos. Em seguida, poderíamos substituir por 

qualquer pessoa: macho-ociedental-branco-aburguesado-cristão. Mas a homofobia55 é 

                                                        
55 No Grande Dicionário Larousse Cultural (1999) não encontramos o termo homofobia, contudo homófobo, que vem 
do grego homos = igual + phobós = pavor, é apresentado como o que é “hostil à homossexualidade, aos 
homossexuais”. Sobre homofobia remetemos à parte I, quando tratamos dos conceitos psicanalíticos de projeção, 
introjeção, identificação; e mesmo de transferência. 



 

  

ódio específico pelo homossexual e tem matado muitas pessoas, por isso chamamos a 

educação escolar para a reflexão e ação. Desde a coleta de dados da fase 

exploratória da pesquisa a homofobia vem se evidenciando. Aparece contundente no 

discurso do professor Joãosinho Trinta (2006), dado que nos fez inclusive optar em 

realizar a segunda etapa da oficina na escola deste professor. Ele diz: “Professor 

homossexual é rejeitado por grupo de responsáveis por alunos da 6ª série” (Professor 

Joãosinho Trinta, 2006). Ou ainda “Aluno e aluna com “trejeitos” Homo são levados 

ao serviço técnico da escola”(Ibidem).  

Encontramos também denuncia de homofobia na escola na fala da Professora 

Isabelita dos Patins (2006), ao ressaltar que no corredor de sua escola uma professora 

se referia a um aluno da 4ª série fundamental como “aquele viado”(sic)! 

O homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado, uma 
história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é morfologia 
com uma anatomia indiscreta e, talvez uma fisiologia misteriosa. Nada daquilo 
que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade. Ela está presente nele 
todo: subjacente a todas as suas condutas, já que ela é o princípio insidioso e 
infinitamente ativo das mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo 
já que é um segredo que se trai sempre. É-lhe consubstancial, não tanto como 
pecado habitual porém como natureza singular. É necessário não esquecer que 
a categoria psicológica, psiquiátrica e médica da homossexualidade constitui-
se no dia em que foi caracterizada – o famoso artigo de Westphal em 1870, 
sobre as  “sensações sexuais contrárias” pode servir de data natalícia – menos 
como um tipo de relações sexuais do que como uma certa qualidade de 
sensibilidade sexual, uma certa maneira de interverter, em si mesmo, o 
masculino e o feminino. A homossexualidade apareceu como uma das figuras 
da sexualidade quando foi transferida, da prática da sodomia, para uma 
espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era 
um reincidente, agora o homossexual é uma espécie (FOUCAULT, 1988, 
p.43-44) [grifo meu]. 

 

 Os discursos dos professores indicam que as significações cristalizadas a partir 

do século XIX, descritas por Foucault, se reproduzem na forma de preconceito, 

discriminação e homofobia. Os deslocamentos, rasuras, descentramentos não 

significam necessariamente que as antigas formas foram totalmente apagadas ou 

superadas, daí a necessidade de continuarmos a questioná-las e compreender como se 

dão essas passagens em continuidades/descontinuidades.  



 

  

Diante das falas, durante a oficina de sexualidade, que traziam o sentimento de 

impacto quanto ao “exibicionismo, chamar a atenção, chocar”, perguntei aos 

participantes se o beijo heterossexual era permitido em sala aula. A resposta foi 

uníssona: não!  

A esta interdição são plausíveis três direções de sentido. Primeiro com relação a 

uma temática levemente suscita nesta dissertação acerca da sensualidade, da 

expressão dos afetos, ao que aporia os toques no corpo. A escola produz uma 

separação abismal entre mente e corpo. Vale lembrar que esse foi um dos grandes 

empreendimentos das práticas discursivas cartesianas. 

 Em segundo lugar, a interdição produz um “mutismo” sobre a temática 

sexualidade e educação escolar e seus desdobramentos como namoro, afetos, sexo, 

juventude etc. A propósito, Moita Lopes, de maneira diversa, ao analisar os dados de 

sua pesquisa na sala demonstra como a professora se esquiva de algumas discussões: 

Está claro [...] que os alunos estão muito interessados na questão do 
homoerotismo, já que quando a professora ofereceu uma oportunidade para 
falar de preconceito, um menino imediatamente levantou essa temática em 
relação a pessoas homoeróticas [...]. Está implícito também que esse não é o 
tipo de tópico que seria usualmente focalizado em sala de aula, posto que o 
aluno está na verdade pedindo permissão à professora para discuti-lo. Por 
outro lado [...], estavam muito interessados nesse assunto [...]. A reação da 
professora à questão do aluno, contudo, mostra insegurança da parte dela ao 
tratar dessa temática [...]. Além disso, note-se que um dos garotos mostra sua 
consciência da inadequação de tratar desse tópico em sala de aula ao criticar 
um colega que levantou essa questão [...]. Tanto a professora como um dos 
alunos [...], refletindo a cultura escolar, estão colaborando para tornar a 
sexualidade invisível em sala de aula [...](MOITA LOPES, 2002, p. 104-105).    

 

 O terceiro tópico da interdição que comento diz respeito à manutenção da 

ordem, e obviamente está articulado aos dois antecedentes, resumido no jargão 

clicherizado: “a escola é lugar de estudar”.  

 Por outro lado, a manutenção da ordem é uma marca constante nos discursos 

conservadores. Sullivan (1996) ao classificar tipos de políticas para a 

homossexualidade — proibicionistas, conservadoras, liberacionistas e liberais — 

apresenta, dentre variados argumentos, as contradições da posição conservadora. 



 

  

 Em nossa pesquisa destacamos a ênfase que os professores dão a expressões 

como “exibicionismo, chamar a atenção, chocar, indiscrição”, que denotam um certo 

incômodo com a exibição pública de afetos entre pessoas do mesmo sexo: “as imagens 

mostram uma situação de relacionamento amoroso entre duas pessoas, não muito 

comum em nossa sociedade, visto serem pessoas do mesmo sexo...” (Professor David 

Brazil, 2006). 

 Para Sullivan (1996) há um equilíbrio precário entre a política conservadora que 

tenta equilibrar uma desaprovação pública e uma tolerância privada da 

homossexulidade. 

“...As cenas provocam certo impacto, se considerarmos a questão cultural, o 
contexto em que vivemos, onde não é tão freqüente a aproximação mais 
intima entre homens e mulheres do mesmo sexo...” (Professora Lúcia 
Veríssimo, 2006). 

 
A obra de Sullivan (1996) que utilizei tem um prólogo com um título 

provocativo: “O que é um homossexual ?”. Os capítulos, que são cinco capítulos, 

nomeiam da seguinte maneira: 1. Os proibicionistas; 2. Os liberacionistas; 3. Os 

conservadores; 4. Os liberais e 5. Uma política do homossexualismo. Na parte final do 

livro vem um epílogo, não menos instigante que o prólogo: “Para que servem os 

homossexuais ?”. 

No prefácio ele justifica a utilização do termo homossexual dizendo que o usou 

no livro inteiro para designar alguém que é constitutivamente, emocionalmente e 

sexualmente atraído pelo mesmo sexo. Ele afirma que embora seja um termo um 

tanto clínico, é o mais neutro que há à disposição. Diz, também, que usou a palavra 

“gay” para designar quem se auto-identifica como homossexual (SULLIVAN, 1996, p.9). 

No livro História da Sexualidade: a vontade de saber Foucault (1988), 

demonstra que a nova caça às sexualidades periféricas provoca a incorporação das 

perversões e uma nova especificação dos indivíduos: “a sodomia — a dos antigos 

direitos civil e canônico — era um tipo de ato interdito e o autor não passava de seu 

sujeito jurídico” (FOUCAULT, 1988, p. 43).  

Em suma, as ciências modernas, e sua vontade de verdade, fazem da 

homossexualidade e do homossexual um objeto a ser desvelado em sua heresia e 



 

  

perversão. É mais uma forma de uso dos prazeres que precisa ser interrogada 

confessada e interpretada. 

 Retomando as classificações de Sullivan (1996) das políticas para a 

homossexualidade, que ele chama de “políticas” e esclarece que os tipos dessa 

classificação não são domínios rígidos, mas espécies de tipologias, tomarei como 

referência o capítulo 3 — “Os conservadores”. Ao iniciar este capítulo, Sullivan explica 

em que sentido faz uso do termo “conservador”, antecipando que este, mais que a 

palavra “liberal”, vive “profunda crise etimológica”: 

Ele passou a ser usado para descrever uma inclinação, um partido político, uma 
facção teológica, o fundamentalismo cristão e, num supremo paradoxo “um 
movimento”. Quando pessoas instruídas tentam descrever essa inclinação de 
maneira mais simpática, costumam acrescentar um ou dois epítetos: 
“moderado”, “político”, “cultutral” ou, em geral de maneira totalmente 
imprópria, “burkeano”. (SULLIVAN, 1996, p.84). 

 
O autor inglês, radicado nos Estados Unidos, delimita também o uso da 

expressão “conservador”, dizendo que uma política conservadora para a 

homossexualidade é uma variante do liberalismo, pois o tipo conservador também 

compartilha das premissas do Estado liberal, com suas garantias à liberdade, ao 

pluralismo, à liberdade de expressão e de ação. Mas ele crê também que a política é 

uma arena onde certos valores culturais, sociais e morais se afirmam sobre outros. 

(SULLIVAN, 1996, p.85). 

 Esse foi um dos motivos pelo qual ele classificou56 os tipos descritos em seu 

livro e dentre estes está o proibicionista. O proibicionista ao naturalizar a 

heterossexualidade transforma o homossexualismo em “doença que exige cura”. 

Portanto, para os probicionistas as relações sexuais entre duas pessoas do mesmo sexo 

“são transgressões que requerem punição legal e dissuasão social” (SULLIVAN, 1996, 

p.27).  

                                                        
56 Sobre a classificação utilizada por Sullivan é ele próprio quem esclarece às págs. 25-26: “Chamei os proponentes 
desses argumentos de proibicionistas, liberacionistas, conservadores e liberais, respectivamente. A classificação é 
artificial e os termos são imperfeitos. Eles não pretendem identificar nenhum grupo real de pessoas, nenhum 
partido político, facção, organização religiosa ou salão de intelectuais ou militantes. E também não correspondem 
ao uso atual desses rótulos: a maioria dos “conservadores” contemporâneos, se verá qualificada aqui como 
proibicionista, e muitos “liberais” encontrarão sua descrição mais precisa como conservadores. Mais ainda, esses 
termos não são mutuamente exclusivos: a maioria de nós pertence a mais de um campo (embora nem sempre com 
muita coerência). E são tipos ideais: poucas pessoas correspondem a quaisquer desses papéis na forma como os 
apresentei”. 



 

  

Para Sullivan, (1996), os conservadores admitem — diferentemente de boa parte 

de proibicionistas e liberacionistas — que uma minoria de pessoas é 

“consitutivamente” homossexual; admitem que há pessoas ilustres e conhecidas, que 

são homossexuais. Eles também admitem que os homossexuais estão presentes em 

todos os tempos e culturas e não se alarmam em encontra-los em um jantar. De 

acordo com Andrew Sullivan, os conservadores podem até achar elegante convidar um 

ou dois homossexuais mais discreto para um jantar; abominam a perseguição contra 

homossexuais e embora não gostem de discutir o assunto, são favoráveis à diminuição 

de sanções. Respeitam o diferente desde que este não faça adeptos e não perturbe a 

“ordem natural” das coisas. 

Nos discursos docentes coletados na oficina de sexualidade encontramos, por 

exemplo, as escrituras de uma professora: 

...Acho que pretendem chamar a atenção para uma realidade social que não 
pode ser ignorada. Deixam fluir sem constrangimento, sentimentos, sensações 
sem qualquer incômodo. Particularmente não me choca, não me constrange, 
mas gostaria de entender o íntimo desses companheiros porque não considero 
que assumir esse “papel” seja da “essência” do ser (Professora Silvetty 
Montilla, 2006). 

 
 Os conservadores acentuam a diferença entre invasão de privacidade e 

intervenção estatal na vida das pessoas, e acham legítimo que os políticos possam 

encorajar certas condutas sociais mais que outras (este é seu ponto central) embora 

reconheçam que existem pessoas homossexuais. Eles também não apelam para a 

simples proibição, “querem atingir um equilíbrio — às vezes precário — entre permitir 

aos indivíduos uma liberdade considerável de ação moral e proteger o tecido da 

sociedade, que é precisamente o que possibilita tais liberdades” (SULLIVAN, 1996, 

p.85). 

 Os conservadores não estão preocupados com quaisquer normas, mas em 

especial com as normas sociais. Eles não invocam o discurso bíblico ou leis naturais, 

como os proibicionistas, para dizer aos outros adultos o que devem fazer, nem 

determinam o que é certo ou errado. Alegam, em vez disso, que a sociedade política 

pode evitar essa questão polêmica do absolutamente certo e do absolutamente errado 

e preocupar-se com valores que parecem preservar bens comuns que todos nós 



 

  

podemos reconhecer: a estabilidade social, o jogo limpo, o cuidado com os jovens e os 

velhos, o respeito pela lei, e assim por diante (SULLIVAN, 1996, p.86). 

 Neste ponto temos também a posição ilustrativa de um docente que participou 

da oficina de sexualidade: 

 
...Na sociedade moderna foram quebrados todos os tabus da moralidade. Por 
isso, vemos as imagens como um acontecimento natural em que as pessoas 
têm livre arbítrio de viver e conviver à sua própria vida, sem nenhuma 
interferência dos instrumentos do Estado que permite a “não censura” desses 
fatos (Professor Jean Wyllys, 2006). 
 

Na perspectiva assumida por Andrew Sullivan (1996), a discrição e o silêncio dos 

conservadores permite, então, que o debate público do homossexualismo se dê mais 

pela retórica de proibicionistas e liberacionistas. O que em sua opinião silencia uma 

das estratégias políticas mais civilizadas sobre a questão. 

Os conservadores combinam uma tolerância privada para com os homossexuais 
com a desaprovação pública do homossexualismo. Ao mesmo tempo que não 
concordam com a perseguição legal aos homossexuais, não vêem problema 
algum na dissuasão e no desprezo pelo comportamento homossexual [...]. São 
liberais na medida em que respeitam e apóiam uma distinção entre a vida 
privada e a pública [...]; mas são conservadores na medida em que desejam 
conduzir a vida pública de maneira a demarcar nitidamente o comportamento 
homossexual como vergonhoso e como algo a ser evitado (SULLIVAN, 1996, p.86-
87).       

 

A posição política dos conservadores, segundo Sullivan (1996), faz-me pensar 

sobre a posição teórica dos que propõe (apenas) o respeito e tolerância à diversidade. 

Desta posição, ecoariam formulações muito presentes na atualidade, que seriam mais 

ou menos assim: “existam, façam, sejam diferentes, mas não proclamem e nem 

discutam isso comigo” ou então, “vocês têm o direito de ser como e o que quiserem, 

mas longe de mim”! 

 Sullivan (1996) lembra que os conservadores não estão preocupados em afirmar 

verdades morais, mas em argumentar sobre “bens sociais”, como a estabilidade da 

sociedade e da família, por isso eles apresentam uma preocupação acentuada com os 

“hesitantes”, pois acreditam que estes podem, com suas reticências, favorecer uma 

“identidade homossexual”, pois concebem também que uma vida homossexual é 

inferior a uma vida heterossexual. 



 

  

 A discussão aqui caminha em direção à associação que os conservadores fazem 

entre caráter mau e homossexualismo. E, embora sua postura de discrição não 

explicite na maioria das vezes essa posição, o que eles querem dizer é que  

“uma vida homossexual” é uma vida em que os compromissos emocionais são 
fugazes, o sexo promíscuo [...], a doença se alastra, o ostracismo social é 
freqüente e os padrões de decência , decoro e da autocontenção são 
desprezados. Eles se referem a um modo de vida que subverte deliberadamente 
as normas sexuais a fim de abalar as virtudes que possibilitam a vida familiar; 
um modo de vida que ridiculariza a vida heterossexual e adota uma ética de 
hedonismo, solidão e logro (SULLIVAN, 1996, p.93). 

 

De acordo com Sullivan (1996), para os conservadores talvez haja algo 

“inerente” à vida homossexual — mesmo as mais virtuosas —, que faz com que as 

pessoas a prefiram, em prejuízo à vida heterossexual. Esse autor acredita não 

haverem argumentos plausíveis, do ponto de vista conservador, que convença uma 

pessoa hesitante a escolher casar-se com o sexo oposto.57 

Sobre o aspecto — opor a homossexualidade à heterossexualidade  Moita Lopes 

(2002), ao comentar os resultados de sua pesquisa sobre a construção discursiva de 

raça, gênero e sexualidade em sala de aula, diz que  

Esses resultados tornaram-se ainda mais interessante à luz do fato de que vários 
pesquisadores [...] são unânimes em apontar que a “masculinidade” na 
sociedade patriarcal em que vivemos é tomada como um dado ou um traço 
natural da natureza humana em relação à qual a feminilidade e a sexualidade 
são definidas. A “masculinidade” (e a heterossexualidade) é entendida como 
intrínseca aos homens, isto é, a norma. Nesse sentido Kimmel e Messner (1989) 
argumentaram que a “masculinidade” é pensada como invisível como se a 
experiência masculina de gênero não tivesse importância, já que é natural, isto 
é, determinada biologicamente. Outros pesquisadores [...], na mesma direção, 
mostraram que a branquitude, a masculinidade e a heterossexualidade são 
tomadas como a norma. O argumento subjacente é que as identidades sociais 
que tradicionalmente foram posicionadas como hegemônicas na sociedade são 
consideradas como centro contra o qual as margens, por assim dizer, são 
definidas (MOITA LOPES, 2002, p.131). 

 

 Para Foucault (1988), a sexualidade tornou-se discursividade científica a partir 

do século XIX, e com isso foi patologizada e colocada sob suspeição, buscando-se nela 

a etiologia de variadas doenças. Por outro lado, a confissão — prática medieval — 

emprestará a essa discursividade científica sua forma, que será enriquecida com os 

                                                        
57 Foucault (1988) demonstra como essa posição conservadora se entroniza a partir dos séculos XVIII e XIX com as 
discursividades científicas da sexualidade e do sexo.  



 

  

modelos do inquérito, do exame, dos registros e relatórios, para produzir “um grande 

arquivo dos prazeres do sexo” (p.63). 

 Assim, “a história da sexualidade — isto é, daquilo que funcionou no século XIX 

como domínio de verdade específica — deve ser feita, antes de mais nada, do ponto 

de vista de uma história dos discursos” (FOUCAULT, 1988, p.67).  

Obviamente, os discursos dos professores que participaram como sujeitos desta 

pesquisa têm posições de compreensão das homossexualidades como práticas sociais e 

estas práticas expressam posições políticas das pessoas se autodenominam gays, 

lésbicas, travestis, transgêneros enfim homossexuais — e simpatizantes. 

 As expressões e palavras soltas que encontramos no quadro 3, isto é: liberdade 

de expressão, quebra de tabus, igualdade de direitos, respeito, conquista, são 

exemplos de termos afirmativos que foram provocados pela projeção das fotos de 

beijos entre homossexuais masculinos exibidas na oficina de sexualidade.  

Encontramos, ainda no quadro 3, outros escritos que vêm ao encontro dessa 

posição: 

...Os movimentos de luta em defesa do reconhecimento da união entre 
homens e mulheres do mesmo sexo, têm obtido conquistas, e talvez num 
futuro bem próximo, os preconceitos sejam superados (professora Lúcia 
Veríssimo, 2006). 

 

 Assinale-se que no fragmento de discurso acima há o reconhecimento dos 

movimentos dos homossexuais como movimento social político e uma esperança de 

superação dos preconceitos.  

 Além do reconhecimento das relações afetivas, emocionais, amorosas presentes 

na quase totalidade dos discursos constantes no quadro 3, há trechos valorosos, como 

o seguinte: 

...No entanto, esta é uma situação que tende a se tornar aceita pela 
sociedade, uma vez que, as pessoas têm o direito de optar por aquilo que 
venha a contribuir com a sua qualidade de vida. Não vejo onde a opção sexual 
de uma pessoa possa a vir interferir no seu relacionamento com as demais 
com as quais convive (professor David Brazil, 2006). 

 



 

  

 Apesar das ressalvas que precisam ser feitas quanto ao uso da expressão “opção 

sexual”, uma vez que defendemos ao largo desta dissertação a concepção de 

processos identificatórios e/ou posições identitárias, que desconstroem a idéia de 

opção sexual, vemos uma postura favorável, singular, no trecho acima ao articular 

homossexualidade com qualidade de vida.  

Quanto às posições favoráveis e entusiasmadas com a “superação” de 

preconceitos, encontramos outros discursos no quadro 4, que contém os comentários 

dos docentes às notícias de jornal. Destes, destacaria o que escreve o professor Boy 

George (2006). Ele reclama da formação cultural do povo brasileiro que 

principalmente “pela mídia ou pela escola” aprende a não tolerar as diferenças e 

conclui que o crime noticiado ganhou conotações de latrocínio para não revelar, não 

expor a homofobia.  

O professor Freddie Mercury (2006) desejando um mundo mais igualitário chega 

a ser ufanista:  

“Precisamos caminhar no sentido de chegar a um momento em que não seja 
obrigado a criação de delegacias especializadas, como as das mulheres, por 
exemplo, que não seja obrigado a criação de cotas nas universidades, para 
estudantes negros, como meio de combater as desigualdades criadas pela 
própria sociedade. 

 

 São recorrentes nos textos dos professores as denuncias contra a violência e o 

preconceito. O professor Renato Russo (2006) pede que se aprovem leis específicas 

contra esse tipo de crime. A professora Ângela Ro Ro (2006) escreve que “infelizmente 

é o que encontramos em nossa sociedade, puro preconceito contra os homossexuais 

principalmente onde ainda há um tabu no tradicionalismo familiar, em que o homem 

casa com mulher e só” e a professora Ana Carolina (2006) sentencia: 

...geralmente essas mortes são de tamanha crueldade, que deixa muito a 
desejar a concepção de que os movimentos gays conquistaram seus espaços, 
com liberdade de expressão e conduta, o que a sociedade nos passa é que 
esses movimentos conseguiram muitos adeptos ou seja pessoas que não 
tinham coragem de se assumir, homens de cargo e funções importantes, o 
crime da morte de Tarcísio é a comprovação do preconceito e discriminação 
que ainda perdura, talvez pela falta de educação sexual de nosso povo, que 
daria subsídios para a aceitação maior do ser humano independente de sua 
sexualidade... 

 



 

  

 É de salientar que os discursos dos professores oscilam entre várias e diversas 

formulações. Há momentos que são essencialistas, como em “gostaria de entender o 

íntimo desses companheiros porque não considero que assumir esse ‘papel’ seja da 

‘essência’ do ser” (Professora Silvetty Montilla, 2006); às vezes são preconceituosos, 

binários e polarizadores entre normal e anormal (patológico); descrevem, constatam, 

denunciam. Mas, de outra maneira, são também anunciadores de possibilidades de 

relações sociais mais plurais. Finalizo com uma dessas formações discursivas: 

 
As duas matérias, uma de forma geral, a outra de forma particular, buscam 
mostrar questões relacionadas a violências cometidas contra homossexuais. 
Violência ocorre contra outras pessoas que de alguma forma fazem parte de 
outras minorias, assim como ocorre com pessoas que não fazem parte destes 
grupos. 
A violência física, como as destacadas nas reportagens, devem e precisam ser 
combatidas, ocorram a quem quer que seja, assim como a violência 
psicológica ligada a discriminação de qualquer espécie. 
As pessoas precisam ser tratadas com respeito, qualquer que seja a posição 
que ocupa quanto as suas idéias, a sua cor, sua religião, sua sexualidade, 
etc... 
Precisamos caminhar no sentido de chegar a um momento em que não seja 
obrigado a criação de delegacias especializadas, como as das mulheres, por 
exemplo, que não seja obrigado a criação de cotas nas universidades, para 
estudantes negros, como meio de combater as desigualdades criadas pela 
própria sociedade (Professor Freddie Mercury, 2006). 
  

 Nota-se que os escritos dos professores nesses momentos vão de encontro à 

naturalização da heterossexualidade, do sexo com objetivo único para procriação e 

constituição da família conjugal. Por fim, eles denunciam a homofobia e estão 

dispostos ao diálogo. 

 

 

ANUNCIAÇÕES: Á GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O mistério do amor é maior que o mistério da morte. 
 

Oscar Wilde 
 

 Iniciaremos nossas considerações finais, talvez cometendo uma heresia, 

propondo ações à educação escolar. Diante das argumentações feitas até o momento 



 

  

sugerimos que sejam desenvolvidos alguns programas visando a efetivação de uma 

melhor capacitação dos professores da rede oficial de ensino no tange à temática 

sexualidade e educação: 

• Programas de Educação Sexual, organizados a partir das secretarias de 

educação, nos âmbitos estadual e municipal, desenvolvendo pelo menos as 

propostas dos PCN’s. Esses programas, por sua vez, contemplariam atividades 

articuladas.  

• Promoção de oficinas de Sexualidade e Educação, oriundas de programas 

direcionados especialmente aos docentes das escolas da rede oficial, a fim de 

lhes proporcionar espaços para falar, escutar, refletir e re-elaborar questões 

pertinentes ao tema. 

• Programas de Educação Sexual58, como resultado das oficinas anteriormente 

mencionadas, para os estudantes da rede oficial de ensino. 

Não podemos esquecer que as ações acima propostas precisam contar com a 

parceria indispensável das famílias dos estudantes e caberá mais um desafio à escola: 

a reaproximação família-escola. Outros parceiros, como organizações não-

governamentais, serão bem-vindos, mas a parceria com as secretarias de saúde e de 

assistência social são parte integrante de uma proposta como essa. 

Por outro lado atrevemo-nos a propor aos cursos de formação de professores, 

em nível superior, que encontrem mecanismos para garantir em seus conteúdos e 

matrizes curriculares as problematizações pertinentes à sexualidade. 

Assinalo, ao colocar um ponto final nesta dissertação, que estamos atentos aos 

movimentos históricos de construção de uma educação escolar com qualidade que 

contemple cada vez mais cidadãos. É nesta perspectiva que compreendemos a luta 

política pela obrigatoriedade do ensino médio (além do fundamental) para todos os 

brasileiros. 

Também estamos atentos para os baixíssimos índices de escolarização e 

alfabetização de nossas crianças e jovens, e para o fato que programas de 

                                                        
58 Optamos por utilizar a expressão Educação Sexual que consideramos mais abrangente que orientação sexual, cuja 
conotação que empregamos é, inclusive, diversa da usada pelos PCN’s. Para nós a orientação sexual está vinculada 
à posição identitária do sujeito, é tido como orientação para um objeto sexual ou amoroso.  



 

  

alfabetização (para atender a jovens e adultos, por exemplo) ainda estão 

desvinculados de políticas públicas educacionais pertinentes.  

Enfim, estamos atentos à história contemporânea da educação brasileira e por 

isso mesmo pensamos para além de rios, mares nuvens e horizontes; pensamos a 

inclusão social e educacional, mas principalmente defendemos as políticas afirmativas 

para as chamadas minorias — negros, populações tradicionais e nativas, homossexuais, 

juventude, dentre outros segmentos sociais — que na sua maioria formam os 

contingentes de expropriados, pobres e excluídos. 

Finalmente, de maneira específica, diante de práticas discursivas de 

professores analisadas nesta dissertação, concebemos que a emergência dos discursos 

docentes do ensino médio, em escolas da rede pública de Belém, sobre as 

homossexualidades, estão sedimentados no movimento histórico contínuo-descontínuo 

e suas interdições, mutismos e normatizações, cujas bases remontam às práticas de 

segregação da Idade Média, passando pelas discursividades científicas, das ciências 

disciplinares no século XIX e sua vontade de saber-poder, que se dispersam na 

fragmentação do sujeito e na profusão de práticas sociais da “alta modernidade”.  

A atualidade dessas discursividades está na possibilidade de pensarmos (n)as 

multiplicidades, diversidades, diferenças. Os “guetos” homossexuais e a visibilidade 

social das homossexualidades dão a tônica desse movimento complexo e 

intercambiável.  

A compreensão das diferentes práticas sociais e discursivas reconhecidas pelos 

diversos segmentos da sociedade — cada qual com sua adjetivação, seus modos de 

vidas e de desejo, e de exercícios de prazeres peculiares — dão a dimensão da 

complexidade e dos conflitos a serem negociados. Enfim, a possibilidade de 

descentramentos, deslocamentos, fragmentações e problematizações, pulverizam e 

colorem as realidades sócio-políticas. 

Problematizar é, então, uma ação que procura encontrar indicativos de 

respostas e saídas para situações que se cristalizaram e não correspondem mais a esse 

movimento abrupto das composições e decomposições das sociedades atuais; é 

duvidar do que está dado como verdade, às vezes inquestionável. Nesta perspectiva, 



 

  

as considerações a seguir constituem-se mais em pontos para a reflexão e menos em 

conclusões. 

Primeiro, gostaria de recordar o início da construção desta dissertação, quando 

trabalhávamos ainda o projeto de pesquisa e garantimos participação no XVII Encontro 

de Pesquisa Educacional do Norte Nordeste (EPENN), realizado em Belém, em junho de 

2005.   

No resumo aprovado e apresentado naquele evento, na categoria pôster, 

questionávamos “como a instituição escolar equaciona o respeito ao princípio da 

igualdade, considerando as diferenças entre pessoas e/ou grupos de pessoas do ponto 

de vista de suas identidades sexuais” (AMORIM CALDAS e ARAÚJO, 2005). De início, foi 

preciso reconhecer o equívoco e abandonar a ilusão de que a escola pudesse 

“equacionar” o que se revelaria um paradoxo.  

Por um lado, a escola é uma instituição “austera” que — junto a outras 

instituições como a família — governa, regulamenta, normatiza e, por outro, as 

diferentes (homo)sexualidades na escola ou no socius, arrebatam desejos, prazeres e 

preconceitos que na maioria das vezes desafiam e até desconhecem essas regras 

instituídas, das quais a escola foi feita e tem sido apreciável guardiã. Não há como 

equacionar senão administrar os conflitos e enfrentá-los com franqueza e honestidade 

— eis uma proposta. 

Isso nos remete ao abandono de uma segunda ilusão: o preconceito não pode 

ser integralmente superado; pode ser evidenciado, questionado, problematizado mas 

é constitutivo das subjetividades humanas, em particular nos processos de 

subjetivação modernos. Os jogos de poder precisam se evidenciar e as relações sociais 

pautarem-se em uma ética que perceba mas, fundamentalmente, viva com/as 

diferenças. A “palavra-desde-a-desordem”59 é pluralidade.   

                                                        
59  A psicanalista Suely B. Rolnik, tradutora e prefaciadora da coletânea de textos de Félix Guattari (1981) 
“Revolução molecular: pulsações políticas do desejo” utiliza a expressão “palavras-desde-a-desordem” no prefácio 
do livro e propõe que a leitura do mesmo também seja molecular. A seguir, transcrevo o trecho do prefácio onde 
aparece a expressão: Por brotarem dos “fluxos esquizo”, por terem função de inventar palavras-desde-a-
desordem, por serem pistas de mutação, formulação de singularidade, os textos preservam essa função nos 
espaços por onde a leitura os encontra. Instrumentos para novas mutações, novos “agenciamentos coletivos de 
enunciação”, nova subjetividade, novas “linhas de fuga”, nunca iguais àquelas que os geraram. Também a 
instituição da leitura é sacudida pela revolução molecular. o que seria uma leitura molecular? [grifo meu].      



 

  

Um terceiro descolamento que se fez operar refere-se à dimensão teórico-

política das homossexualidades, que implica estilhaçar as concepções essencialistas de 

identidade e pensar em posições e processos identificatórios (ou de identificação) e 

também elaborar a desnaturação da sexualidade. Ao se cruzarem os enunciados 

analisados na dissertação com as relações de poder subjacentes não poderíamos deixar 

de pensar na diversidade, multiplicidades e tensões que o campo das 

homossexualidades se imiscui. 

As homossexualidades, então, produzem formas de vivência da sexualidade e do 

prazer que deságuam em direções diferentes e às vezes opostas. As políticas pós-

identitárias, ao problematizarem a naturalização da sexualidade e do sexo, os 

essencialismos e binarismos daí decorrentes, podem produzir posturas afirmativas 

posicionando as homossexualidades como práticas sociais criativas e produtivas.  

Essas possibilidades, ao invés de se direcionarem para as formas enraizadas, 

engessadas da sexualidade, como a conjugalidade familial e heterossexual, podem 

produzir efeitos de transformações nesses territórios e provocar mudanças. Uma 

inversão criativa nas velhas maneiras de amar pode emanar dos domínios de prazer e 

das formas de amar das homossexualidades. 

Por outro lado, precisamos estar atentos às propostas de acirramento de uma 

cultura ou subculturas homossexual, o que pode desviar a homossexualidade de sua 

direção criativa e prazerosa, empurrando o movimento homossexual para os mesmos 

territórios fixos da heterossexualidade com práticas de exclusões, marginalizações e 

réplicas de relações maritais heterossexuais. Chamamos a atenção para o cuidado que 

se precisa ter com os sectarismos! 

Nosso estudo também evidenciou que a sexualidade tornou-se prática 

discursiva, principalmente como discurso especializado da ciência moderna, coisa, 

aliás, impregnada nos enunciado analisados. Biologizada como problema da medicina, 

da psiquiatria, da psicologia, a sexualidade transformou-se, discursivamente, em 

problema de saúde pública, em problema de governo e de estado, alinhando-se aí a 

outros conhecimentos específicos como política, economia, moral, demografia, 

estatística, epidemiologia.  



 

  

Contudo podemos compreender a sexualidade como problema de saúde pública 

e como questão educacional, visualizando-a como um agradável componente da vida.  

A sexualidade é maior que a saúde pública e a educação, ela escapa ao 

cartesianismo. É pulsional, movida pelo e direcionada para o desejo. É libidinal, move-

se em uma cadeia de energia com fonte (a pulsão) e distribuição. 

Histórica, erótica e política a sexualidade se manifesta (ou fica latente) nas 

diversas etapas da vida humana: desde a geração/concepção até a velhice/morte, 

passando pelo nascimento, infância, adolescência e vida adulta... A morte, como o 

gozo supremo e eterno, pensada na/pela radicalidade psicanalítica.  

É elementar comentar a sexualidade e o sexo com relação à procriação, 

geração, nascimento dos sujeitos humanos. Na infância destacamos como descoberta 

fundamental a observação e visualização da diferença (anatômica) sexual: o olhar da 

criança percebe o genital do outro. Meninos têm pênis e meninas não têm: elas têm 

vaginas. As teorias sexuais infantis hipotetizam, elaboram, perguntam; movem o 

sujeito em sua vontade de saber. 

Daí tudo fica mais complexo, porque a diferença sexual não está presa ao real, 

mas será imaginada, simbolizada. E o desejo que fará do adolescente um ser que se 

move em direção aos variados objetos que se dispersam na cultura não reconhece 

fronteiras impostas pela biologia. O desejo é acima de tudo inconsciente (mas também 

pré-consciente, consciente). 

Contudo, reconhecemos que os processos de identificações das crianças e dos 

jovens, enfim, dos sujeitos na cultura se dão em práticas discursivas dinâmicas, 

permanentes em todas as fases da vida. A construção da vida humana e de suas 

subjetividades é um projeto sócio-político. 

Nesse aspecto a escola é convidada a se pensar como instituição cultural e fazer 

parte da produção cultural de nosso tempo. Pois dentre as muitas críticas que se têm 

direcionado à escola uma diz respeito à sua secularização como agência produtora e 

promotora de desigualdades entre meninos e meninas, pobres e ricos, os fracassados e 

os bem sucedidos etc. 

Além do mais, não cessam críticas aos métodos de ensino. Sem me deter em 

métodos de ensino, pois acredito que não é essa a discussão, prefiro pensar nas 



 

  

dimensões das aprendizagens. Com o advento da modernidade, a escola, 

principalmente, agregou a si os valores da ciência moderna (com todas as implicações 

desse acontecimento) cindindo corpo e mente, objetividade e subjetividade, verdade 

e não-verdade, razão e desrazão. Isso repercute na sua posição de apegar-se a formas 

rígidas de ensinar. A escola passa a lidar então com funcionalismos, estruturalismos, 

construtivismos e a ver nos jovens educandos pessoas que pensam mais do que 

sentem, quando não são transformados em meros repetidores de fórmulas e 

informações. 

Nossa reflexão nos remete à proposta de que as escolas possam lidar com a 

sensibilidade (não deve ser à toa que as artes constituem um tipo de conhecimento 

que sempre esteve presente em todas as culturas), o que a faria problematizar e con-

viver com os problemas e com as maravilhas da vida cotidiana. É a sensibilidade que 

nos permite sentir o outro como diferente, para além de uma retórica técnico-

científica. 

Para finalizar, mesmo tomando os cuidados para não ser prescritivo, 

enfrentando o dilema de pensar a sexualidade e a escola, não conseguimos ceder à 

tentação e desejar que a educação não se feche em empirismos grosseiros nem em 

cognitivismos metafísicos, mas possa transitar entre as experiências 

subjetivas/sensíveis da materialidade e as subjetivações das experiências. Assim 

poderemos propiciar uma educação que vise à construção de aprendizagens a partir de 

práticas sociais nas suas dimensões sensível, racional e subjetiva; melhor dizendo, 

uma educação que considere o ético e o estético, e, para além do Logos, favoreça a 

presença de Eros. 
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Apêndice I - Formulário Aplicado na Etapa Exploratória 
 

 
Projeto: A escola faz diferença? um estudo da produção discursiva das homossexualidades por 
professores de ensino médio 
 
 

Escola nº:       Formulário nº:   

Data de Nascimento:     Sexo: (  ) Masc. (   ) Fem. 

Escolaridade:      Graduação: 

Tempo de Formado:     Tempo de Atuação:   

Cargo/função:      Estado Civil:  

Religião: (  ) Não (   ) Sim    Qual?: 

 
Experiências e atividades profissionais anteriores: 
 
 
O que o(a) motivou a trabalhar em educação? 
 
 
O que o(a) motiva a trabalhar em educação? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

Apêndice II - Questionário Aplicado na Etapa Exploratória 
 

 

Projeto: A escola faz diferença? um estudo da produção discursiva das homossexualidades por 
professores de ensino médio. 
 
 
 
Escola nº. :       Questionário nº.: 
 
1 – Existem disciplinas ou eventos na escola que tratem do tema “sexualidade”? 
 (  )sim       (  )não 
 
 
2 – (caso positivo) Quais são essas disciplinas ou eventos? 
 
 
3 – Como e por quem o tema é abordado? 
 
 
4 – (caso afirmativo) que assuntos são mais enfocados ou demandados? 
 
 
5 – Por favor, narre acontecimento(s) marcante(s) no cotidiano escolar cuja motivação tenha sido a 
sexualidade?           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Apêndice III - Diário de Campo 

 
Diário de Campo de Carlos Amorim Caldas 
Período: dezembro de 2005 a dezembro de 2006 
Projeto: A escola faz diferença? um estudo da produção discursiva das homossexualidades por 
professores de ensino médio 
 

1) Diário relativo a 1ª etapa de investigação – Pesquisa Exploratória 
 

Belém, 19 de dezembro de 2005 
 
 Hoje fui a uma escola no bairro da Pedreira, no horário noturno, para fazer a primeira entrevista da pesquisa exploratória. 
Um funcionário, na portaria, disse-me que a diretora não estava. Depois fiquei sabendo, por outro funcionário, que ela dera “ordens” 
que não estaria para ninguém. Eu disse que também poderia falar com alguém do corpo técnico – orientadores, supervisores. Por sorte 
eu conhecia um funcionário que me indicou a professora que é orientadora pedagógica, mas naquele momento ela saía da escola. Todos 
estavam envolvidos com a festa de confraternização que seria no dia seguinte e ela iría comprar presentes. 
 Contudo ela me perguntou se era urgente, se eu poderia esperá-la, pois retornaria. Esperei. Ela demorou cerca de 20 a 30 
minutos e me recebeu. Eu havia chegado às 19 h. 
 Quando ela respondia o questionário, percebi-lhe meio agoniada. Uma funcionária veio chamá-la para falar com a diretora. 
Não havia alunos na escola; o ano letivo havia se encerrado no dia 16/12. 
 Percebi, então que havia uma outra festinha de confraternização, mais restrita, na sala da diretora e para isso a chamavam. 
Sugeri então que a orientadora pedagógica ficasse com o questionário e me devolve em outro dia. 
 Combinamos que eu iría buscar os questionários na quinta-feira 21/12 e deixei-os também com a diretora – mas desta não 
recebi retorno. Também porque depois decidi por um entrevistado e cada escola. 
 A coordenadora pedagógica me disse ainda que à noite os alunos são mais adultos e por este motivo não terá muita coisa a 
me responder sobre a temática ‘sexualidade e educação’. Pela manhã e à tarde os alunos são mais novos e aparecem mais questões 
relacionadas ao tema (sic). 
 
 

Belém, 20 de dezembro de 2005 
 
 Hoje, diferentemente de ontem à noite, fui bem recebido em uma escola no bairro do Telégrafo. Fui encaminhado direto para 
a sala do Serviço de Orientação Educacional e Supervisão Educacional – SOESE, pois a diretora não se encontrava na escola, naquele 
horário, à tarde. 
 Ficamos a sós na sala, coisa que não aconteceu ontem na escola da Pedreira. Tivemos uma longa conversa que durou cerca de 
duas horas; enquanto preenchia o formulário da entrevista, a orientadora educacional contava-me sobre sua trajetória profissional, sua 
dedicação à educação dos filhos e episódios dessa escola. 
 Relatou fato recente em que um aluno de dez anos foi encaminhado para a SOESE pela professora que o encontrou 
manuseando revistas pornográficas. 
 - A professora se alarmou e não sabia como lidar! Eu não me assusto, não vejo nada de alarmante numa situação dessas – 
comentava a orientadora que assegurava ter conseguido com o aluno a informação de que era o padrasto quem lhe dava as revistas. 
 Foi encaminhado chamado à mãe para que viesse à escola com argumento de que sua vinda era importante para auxiliar na 
aprendizagem do menino, mas ele “andou faltando” e ficou para recuperar. A mãe não compareceu e o caso ainda não teve desfecho. 
 São opiniões da orientadora sobre o caso: 1) machismo do padrasto incentivo e reproduzindo a conduta no menino; 2) má 
intenção do padrasto para com a criança (é uma insinuação ao abuso sexual); 3) incentivo à prostituição. 
 Esta entrevistada conta que já trabalhou como professora de educação física que, aliás, foi sua primeira graduação; em 
academia de ginástica e só recentemente especializou-se numa faculdade particular, pois antes era para com a educação dos filhos. Ela 
defende que todos indistintamente devem ter acesso à escola pública. 
 Faz críticas à postura de alguns professores, principalmente do de séries iniciais e relata que uma se referia, no corredor da 
escola, a um aluno de quarta série, como “aquele viado”.  

Critica também uma outra professora que prejudica o trabalho de aproximação da escola com a família de alunos, ao proteger 
os pais de aluno que o maltratam porque são seus amigos, impedindo que a escola os chame para dialogar. 

Ela fez críticas ao governo Lula que apesar de falar em incentivar a escola básica, parece não ter a devida compreensão de 
que a escola básica vai da infantil ao ensino médio e defende um grande incentivo à educação pública por parte dos governos. Pois estes 
ao não ofertarem educação infantil na escola pública prejudicam todo o processo de alfabetização de incontáveis alunos. 
 



 

  

 
Belém, 22, 27 e 28 de dezembro de 2005 (noite) 

 
 
 Retornei à escola na Pedreira para apanhar os formulários que havia deixado com a coordenadora pedagógica e com a 
diretora, mas a escola já estava em recesso de natal. O vigia informou que abriria na segunda-feira 26. 
 Retornei na terça-feira 27 e não encontrei com nenhuma das duas. Os funcionários que lá estavam disseram que elas 
estiveram na noite anterior,segunda-feira. 
  No dia 28 encontro com a orientadora que ao me encontrar em antecipa que deixou o formulário numa pasta – mostra-se a 
pasta que parece ser de uso coletivo na secretaria da escola, não encontra, mostra um papel que diz ser de outra pesquisa. Acredita que 
foi a secretaria quem guardou e que já havia respondido. Ofereci outros formulários e marcamos para o dia 02 de janeiro (segunda-
feira). 
 
 

Belém, 09 e 10 de janeiro de 2006 (noite) 
 
 Deixei passar uma semana do dia combinado, porque viajei, e voltei às 19 H do dia 09 de janeiro, dia de intensa 
movimentação de alunos que realizavam matrículas e outras atividades. 
 Quando encontrei com a coordenadora pedagógica ela sorri e em diz que a secretária havia rasgado os formulários que tinha 
respondido, entrando para a sala da secretaria onde havia intensa movimentação dos alunos. Esperei vários minutos como não 
retornou, entrei na sala e perguntei-lhe se marcaríamos outro dia ou se nosso assunto terminaria dessa forma. Ela me mostrou a pessoa 
que disse ter rasgado os forrmulários, ponderou que pensou que não iría mais buscar e marcou para o dia seguinte. 
 Às dezoito horas do dia dez, conforme combinado cheguei na escola e fiquei esperando até que um funcionário me disse que a 
coordenadora educacional já estava escola desde as 16 horas. Fui procurá-la e desta vez ela respondeu meus formulários, na minha 
presença. Descartei os formulários da diretora, por decidir entrevistar apenas uma pessoa em cada escola nesta pesquisa exploratória.

Belém, 17 de maio de 2006 (aproximadamente 14h:30) 
 
 Do Campus Universitário do Guamá – UFPA – dirijo-me para uma escola pública estadual, onde funciona ensino médio60, 
no bairro do Jurunas. A pessoa com quem falo ocupa a função de vice-diretora, está atendendo alunos na ante-sala da 
secretaria/diretoria. Em resposta a minha solicitação para preencher meus dois formulários ela me pede que os deixe para me devolver 
no dia seguinte61 pois além de estar muito atarefada naquele momento, havia apenas dois que estava naquela escola e preferia que a 
supervisora, que estivera ali conosco minutos antes, respondesse; mas a supervisora estava participando de um curso que terminaria 
naquela tarde. Deixei os formulários. 
 Desta escola no Jurunas, dirijo-me para uma escola no bairro Batista Campos. As funcionárias que me atendem na 
secretaria/diretoria62 apontam, em coro, para a senhora que está na porta conversando com uma aluna, dizendo “esta é a diretora”. 
Mas digo-lhes que eu preferia falar com uma supervisora ou orientadora educacional que mantém em geral mais contatos tanto com 
alunos como com professores. Elas esquivam-se novamente me “orientando” a retornar pela manhã, indicando inclusive o nome da 
pessoa “tia... que é muito legal” e tem anos de profissão. Nesta escola as pessoas também fazem o curso promovido, em Internet, pela 
Secretaria Estadual de Educação. 
 
 

Belém, 19 de maio de 2006. 
 
1) Aproximadamente 10h. 

 Vou a uma escola no bairro da Sacramenta, quem me atende é a vice-diretora, informando-me que nesta escola não têm 
supervisora/es ou orientadoras/es educacionais. 
 Ela é pedagoga e diz ter preocupações com a prática pedagógica, o currículo, a educação em geral; embora suas respostas no 
formulário não evidencie isso (entrevistada  Y). 
 Esta entrevistada responde aos formulários, ali imediatamente na minha presença. 
 Durante preenchimento do formulário 2, ela inclui o item “abuso sexual” dizendo-me que as escolas da Sacramenta formam 
um circuito de prostituição juvenil, tanto masculina quanto feminina, ressalvando que está falando sobre o turno da manhã, pois “o 
turno da tarde parece que é outra escola”. De manhã os professores são elitistas, comenta. 

                                                        
60 A escola é de ensino fundamental e médio, como todas que visitei até o momento. 
61 No dia seguinte não pude ir à escola, retornei em 19.05.06. 
62 Tenho percebido, nas escolas que visito, que os espaços são conjugados. Ficam em uma mesma sala diretor(a), 
vice-diretora, orientadoras/supervisoras, professores, alunos e funcionários de apoio. 



 

  

 Informa ainda que havia até carros que vinham buscar os meninos e meninas na porta da escola para a prostituição. 
 Seu discurso lamenta que os conteúdos disciplinares não sejam modulares, articulados entre si. No que se refere à 
sexualidade, diz que os professores da demais disciplinas que não sejam biologia e/ou CFB (Ciências Físicas e Biológicas) pensam que 
não têm nada a ver com esses temas. 
 Questiona também a falta de inserção da escola na realidade do bairro, pois há muita contaminação das pessoas como 
conseqüência da recente macrodrenagem realizada na área e coisas como essas poderiam ser levantadas no posto de saúde do bairro. 
 Para finalizar relata o caso de uma menina de 12 anos que foi abusa por um vizinho – “ele fez relação anal com a menina”. 
Ressalva que há os casos que não chegam “à gente” (sic). 
  
 
 
 

2) Aproximadamente 14h30  
 
 Retorno à escola do Jurunas que tinha ficado de retornar no dia 18.05.06 e a vice-diretora que me atendera não estava, 
poderia chegar. Decidi esperá-la e acabei conversando com alguns professores que me convidaram a aguardar na sala de aceleração. 
 Eu havia visto a supervisora entregando carteirinhas de estudantes e, mais tarde, ela me devolveu os formulários que havia 
preenchido, informando que a vice não viria, pois tinha vindo pela manhã. 
 Fiquei sabendo que no dia anterior houve briga dentro da escola, entre as alunas que, segundo um professor de artes, são as 
que mais brigam na escola. 
 Enquanto aguardava no pátio da escola, vi um grupo de meninas (mocinhas) que chegaram ao portão e chamaram por 
funcionário de apoio específico, creio que um porteiro, este comentou com seu colega que era o pessoal da briga. 
 Passou-se no máximo um minuto e vi uma fumaça próximo ao aparelho de ar condicionado da sala da diretoria/secretaria: 
uma bombinha de São João havia sido içada para dentro da escola e só não estourou porque caiu na água que vazara do aparelho de ar 
condicionado. 
 Os professores na sala de aceleração me contaram que na tarde anterior, a tarde da briga, foi chamado o conselho tutelar – 
um deles chegou a pensar que eu representava esta instituição ali – e até a polícia se fez presente. 
 Também me disseram que seus alunos são alunos que não gostam de estudar; que o estudo parece castigo para eles. 
 Na minha saída ainda vi um menino – na sala da diretoria/secretaria que havia caído e quebrado o braço. 
 



  

 

 
Belém, 08 de Agosto de 2006 

 
 

Consegui entregar ontem e receber hoje o questionário em uma escola no bairro de Batista Campos.  
 
 

Belém, 24 de agosto de 2006 (Manhã) 
 

Hoje pela manhã estive em uma escola de ensino fundamental e médio no bairro do Souza e, como na maioria das escolas 
visitadas até o momento, a professora que conversou comigo pediu para ficar os questionários para responder e depois me devolver, 
alegando que era quase horário de sua saída. 
 Contudo ela ficou conversando comigo alguns minutos. Disse-me nesta escola não têm eventos e nem programas que 
falem do tema “sexualidade”. Lembra de uma palestra proferida por um médico, no primeiro semestre letivo. Ele falou basicamente 
de questões biológicas e prevenção à saúde.  
 Esta supervisora educacional reconhece que há necessidade de se falar do tema da escola e me conta que nesta época do 
ano as mocinhas começam a aparecer grávidas. 
 - Tem uma moça de 17 anos, bonitinha ela, que está grávida. Já veio me pedir para freqüentar as aulas sem uniforme. Os 
rapazes também já são pais nessa idade, até menos.(sic) 
 Ela atribui à falta de orientação dos jovens tanto sobre a gravidez na adolescência quanto a contaminação por DST’s. 
Por isso, acredita que seria fundamental que os professores da própria escola falassem de sexualidade com seus alunos, mas eles 
são professores antigos, formados há muito tempo e têm preconceito de falar sobre sexo(sic). 
 Nesta escola há uma sala do SOESE e a supervisora pensa que disciplinas como Ciências e Biologia são o fórum 
privilegiado para a “orientação sexual”, contudo sua posição é de uma educação sexual associada ao biológico e a práticas 
preventivas como uso de preservativos. 
 Pude perguntá-la se tinha recebido ou tinha conhecimento dos PCN's, principalmente o volume 10, mas ela apresentou 
total desconhecimento. 
 

Belém, 24 de agosto de 2006 (Noite) 
 
 Hoje à noite, por volta de 19:30 H, fui a uma escola no bairro do Comércio, lá conversei com uma supervisora 
educacional que respondeu a meus questionários. Embora ela tenha me perguntado, antes de responder, qual o título da minha 
pesquisa em suas respostas não há menção à homossexualidade. 
 Sobre o episódio da mocinha que levantava a saia para o soldado do corpo de bombeiros (Entrevistada “P”) ela relatou 
que o fato também ocorre na praça próxima à escola. Sua opinião é de que há um forte fetiche pelas saias colegiais, curtas, de 
pregas. 
 Nesta escola não há uma sala específica do SOESE (a entrevista deu-se na sala dos professores) e ela me disse que nesta 
escola não há respeito pelos técnicos. A sala que seria do SOESE está sempre emprestada (sic). 
 
 

Belém, 28 de agosto de 2006 
 

Conforme havia combinado fui buscar os questionários na escola do bairro do Souza. Nesta escola pude observar os/as 
alunos/as transitando livremente pelos corredores, como nas demais; com acesso às dependências administrativas. Mas me chama 
atenção dentre eles, um rapaz que é visivelmente deficiente mental e, aparentemente, também transita, como um deles. Nesta 
escola, a orientadora educacional também faz curso(sic) no horário de trabalho e atende a uma aluna e à sua mãe que havia sido 
chamada porque  brigou com uma colega (grudou chiclete na roupa dela (sic)). 

 
 

 
2) Diário relativo a 2ª etapa de investigação – Oficina “Educação e Sexualidade” 
 

Belém, 21 e 22 de Novembro de 2006 
 

Iniciada às 17h, com a presença de 15 (quinze) pessoas (dos quais oito responderam) eu lancei a proposta de trabalho 
para aquele primeiro dia de oficina. Esclareci que se tratava de uma oficina para a coleta de dados de minha dissertação de 
mestrado que está nos domínios da temática Educação e Sexualidade, mas que eu iniciaria com uma atividade sem me deter muito 
em explicações e, depois então, conversaríamos; pois esta primeira atividade consistiria na exibição (projeção em slides) de algumas 
fotografias e eles, ao assistirem à exibição/projeção, escreveriam em uma página em branco, previamente distribuída a cada um, as 
idéias, sensações, emoções que as imagens lhes provocassem. Depois conversaríamos. 



  

 

Exibi as fotos tiradas de passeatas de Paradas Gays, principalmente de São Paulo, com imagens de dois homens se 
beijando ou trocando carícias63 e em seguida os professores escreveram suas impressões e idéias na folha de papel. 

Passamos então a conversar sobre o tema: “homossexualidade masculina” a partir das imagens projetadas. Pedi 
permissão para usar um gravador, mas não consegui fazê-lo funcionar neste primeiro dia. 
O primeiro professor (do sexo masculino) a se manifestar, pediu para falar logo, pois teria que se retirar para ir ministrar aula na 
UFPA (e não retornou no dia seguinte): Ele comenta que as imagens causam impacto e diz também que vê as pessoas se exibirem. 
Ele percebe um certo exibicionismo nas imagens, mas “um ‘exibicionismo positivo’ porque as pessoas nessa condição precisam e tem 
garantido visibilidade a partir dessa postura” (sic). Este professor faz uma observação interessante: “em umas fotos percebe-se um 
carinho nos beijos; outras são mais agressivas, parece que foi o beijo pelo beijo, uma coisa assim mais para afrontar” (sic). 

O segundo professor (também do sexo masculino) questiona por quê os homossexuais parece terem essa necessidade de se 
exibir, de chamar a atenção para si. 
Começamos a dialogar. Esclareci que não são todos os homossexuais que se mostram e que o problema do preconceito parece que 
reside aí: recai sobre os estereótipos que se formaram sobre o que é ser homossexual, pois se a pessoa mantiver relação sexual com 
outro homem e ninguém vier a tomar conhecimento e ele não apresentar os chamados trejeitos femininos seu único problema (de 
consciência, de culpa) poderá ser negado ou [ironia] tratado na psicanálise. Por outro lado, quase não notamos as cenas de 
carícias, as roupas e trejeitos dos heterossexuais, porque a heterossexualidade, o ser branco, ocidental, cristão, masculino foi 
naturalizado em nossa cultura. 

O terceiro depoimento é de um professor (também masculino) que relata uma experiência quando foi coordenador 
pedagógico em uma escola da classe média da rede particular em Belém. Isso se passou já há mais de dez anos. Em resumo, ele 
chamou os pais para comunicar a tendência homoerótica de um adolescente aluno da escola e o pai quase o espancou e prometeu 
espancá-lo. A mãe depois o procurou e disse que sabia do que ele estava falando. 
Este relato incentiva que os demais comecem a lembrar que seus alunos também apresentam homossexualidades ou dúvidas quanto 
à sexualidade e são unânimes de que não sabem lidar, como responder, mas, fundamentalmente, não sabem o que prescrever. 
Aparece uma tendência de vários dos presentes de “livrar” o aluno da homossexualidade. “Como solucionar o problema?”, 
perguntam alguns professores, transformando a homossexualidade em um problema. Mas há que apresente divergências. 
Uma professora pergunta como agir, como responder às abordagens dos alunos e o ponto alto deste dia foi, mesmo quando 
havíamos avançado no diálogo e a postura de parcela considerável dos participantes é pelo menos “politicamente correta”, um 
professor (sexo masculino) diz que ele já encontrou em suas salas de aula alunos que têm este “problema” e este professor mesmo 
tendo sido contestado por colegas, no sentido de que “não estávamos ali tratando a homossexualidade como um problema, mas 
como um modo de vida, de desejo, de condição”; ele insistia em querer um modo de conduzir a situação para “livrar as pessoas 
desse problema”.  

Dialogamos ainda, nesta noite, bastante sobre preconceito e resistência relacionado ao tema homossexualidade e 
educação escolar. 

No segundo dia retomamos, exibindo o documento produzido pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República e Ministério da Saúde, com a ativa participação dos movimentos sexuais de defesa dos direitos dos 
homossexuais: o programa “Brasil sem Homofobia” (BRASIL, 2004). 

Um professor estranhou porque eu acentuava que o documento contou com a participação das organizações de defesa 
dos direitos dos homossexuais. Esclareci que chamava atenção para o fato de o programa e o documento terem a efetiva 
participação popular, tão propalada em discursos governamentais. 

Um professor exclamou que era a primeira vez que ouvia o termo homofobia. Ressalve que nunca havia ouvida a 
palavra homofobia, mas sabia o que é tanto que sua posição durante a oficina se configurou em combate ao preconceito. 

A atividade que solicitei aos participantes neste segundo dia da oficina foi que após a leitura de duas matérias de jornal 
que foram projetadas em slide, também emitissem suas opiniões por escrito. Desta feita recebi o comentário de nove participantes e 
estes fazem parte do corpus da pesquisa.  

 
 
 
 
 
 
 

*** 

 

                                                        
63

 As fotos que se encontram na dissertação, foram acessadas em sites da internet, principalmente 
em www.folhaonline.uol.com.br 
 


