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RESUMO 

 

NOLTE, Mariana Moreira da Fonseca. Gênero, diversidade sexual e ensino: conflitos, 

desafios e soluções. 2018. 36 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Sociologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2018. 

 

Neste trabalho, realizou-se uma análise de situações de conflito que envolvem desigualdades 

de gênero e de orientação sexual, a partir do ponto de vista de profissionais de Educação 

Básica, em uma unidade escolar localizada no município de São Gonçalo (RJ). Pretendeu-se 

compreender, a partir de uma pesquisa qualitativa, as estratégias e as dificuldades teóricas, 

metodológicas e institucionais vividas por professoras na mediação de tais conflitos. Dentre 

os resultados, foi possível identificar a existência de uma percepção seletiva da escola como 

sujeito de produção das desigualdades de gênero e de orientação sexual, que oscila entre um 

papel de neutralidade, quando se refere a trajetórias de fracasso escolar, e um papel ativo, 

quando se refere a trajetórias de sucesso escolar e da resolução de conflitos. Nesse sentido, o 

trabalho aponta para a importância de desvelar o papel da escola na reprodução de 

preconceitos e de fomentar propostas pedagógicas concretas que cumpram esse papel. 

 

Palavras-chave: Gênero. Diversidade Sexual. Educação Básica. 
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1 INTRODUÇÃO 

As relações de gênero e diversidade de orientação sexual, em contextos 

educacionais, têm sido objeto de discussão em diversos países há algumas décadas. No 

âmbito internacional, diversas conferências organizadas por instituições multilaterais se 

dedicaram a este tema e estabeleceram compromissos de combate às desigualdades
1
. 

Segundo Vianna e Unbehaum (2004), no Brasil, ainda que de forma velada ou 

limitada, referências às questões de gênero estão presentes já em textos como a 

Constituição Federal (CF/88), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 

9.394/1996), o Plano Nacional de Educação (Lei n. 10.172/2001) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN/1997), o primeiro documento 

em que esta discussão aparece “desvelada”. A partir daí, também com contradições e 

limitações, durante os anos 2000 passam a existir políticas públicas educacionais com 

foco na inclusão e na diversidade, baseadas em avanços na legislação que refletiram as 

demandas de diversos movimentos sociais (VIANNA; CAVALEIRO, 2012). Nesse 

contexto, também ocorreu um crescimento significativo da produção acadêmica sobre 

gênero e sexualidade no campo da educação (VIANNA et. al., 2011). 

No contexto atual, a emergência de uma onda de mobilizações nacionais dos 

movimentos feministas intensificou o questionamento da violência contra as mulheres e 

LGBTs e ampliou os debates que relacionam as questões de gênero e de orientação 

sexual com as dimensões étnico-raciais e de classe. Também nesse contexto é 

importante considerar a reação de setores conservadores e de parcelas das 

representações político-parlamentares e religiosas, que buscam negar ou minimizar tais 

desigualdades e o próprio conceito de gênero, bem como censurar o trabalho de 

educadoras e educadores
2
. 

                                            
1
 Segundo Vianna e Cavaleiro (2011, p. 30): “Entre as conferências internacionais realizadas nos anos de 

1990, destacam-se: Decênio Mundial para o Desenvolvimento Cultural da UNESCO (1988-1997), 

Conferência Mundial de Educação para Todos, Conferência Mundial da Cúpula Mundial pelas Crianças 

(1990), Decênio Mundial para o Desenvolvimento do PNUD (1991-2000), Conferência do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1992), Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993), Seminário 

Internacional da Unesco para descentralização e currículos (1993), Conferência Educação para o século 

XXI (1993), Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais da Educação (1994), Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento (1994), 28ª reunião da Conferência Geral da 

UNESCO/Declaração de Princípios sobre a Tolerância (1995), IV Conferência Mundial sobre a Mulher 

(1995), Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social (1995), Conferência Educação para o século XXI 

(1996), Conferência sobre o Habitat (1996), V Conferência Internacional de Educação de Adultos (1997), 

Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil (1997). No ano de 2001, vale destacar a Conferência 

Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância”. 
2
 Para um estudo mais aprofundado sobre as origens e efeitos do uso da expressão “ideologia de gênero” e 

os segmentos sociais relacionados a ela, ver JUNQUEIRA (2017) e MISKOLCI (2018).  
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Esse aspecto, atravessado por um amplo contexto de disputas políticas e ideológicas 

sobre a Educação Básica, tem se expressado de forma significativa nas discussões dos 

Planos Municipais e Estaduais de Educação, sobre Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) para os Ensinos Fundamental e Médio, em Projetos de Lei em âmbito 

legislativo municipal e estadual
3
, na atuação do movimento Escola sem Partido 

(PENNA, 2017) e em discussões no próprio Superior Tribunal Federal (STF). Nesse 

sentido, entre ataques e resistências, passa a se refletir ainda mais sobre o papel da 

educação no combate a estas formas de desigualdade e sobre os mecanismos de 

exclusão que persistem na escola. 

Em maior e menor grau, todos esses elementos estão presentes no cotidiano do 

Colégio Estadual Capitão Oswaldo Ornellas, situado no município de São Gonçalo, no 

estado do Rio de Janeiro. Nele, a autora deste Produto Acadêmico Final (PAF) leciona a 

disciplina Sociologia desde novembro de 2014. 

Ao longo desse tempo, foi possível identificar uma série de conflitos que se 

refletem em desigualdades de gênero e de orientação sexual. Esses conflitos envolvem 

situações de violência física e simbólica entre estudantes em sala de aula, queda no 

rendimento escolar e evasão de estudantes que enfrentam conflitos familiares no 

momento de descoberta da sexualidade, casos de violência e de assédio sexual. Além 

disso, há discussões nas salas de professores e conselhos de classes em que os docentes 

frequentemente reproduzem noções preconceituosas. 

Diante disso, é necessário refletir sobre os mecanismos que contribuem para a 

produção e reprodução dessas relações nesse contexto escolar, bem como apontar as 

soluções concretas que estão sendo produzidas nas escolas para lidar com tais 

problemas. 

Neste trabalho, analisei situações de conflito que envolvem desigualdades de 

gênero e de orientação sexual, a partir do ponto de vista de três profissionais da unidade 

escolar já mencionada. Os pressupostos teóricos da análise envolvem autores que 

discutem o tema gênero e diversidade sexual de um ponto de vista geral e também em 

contextos específicos. 

Trabalhei com conceitos como o de “gênero” e “heterossexualidade 

compulsória”, referenciados em Butler (2003), e a noção de “dominação masculina”, a 

                                            
3
 Diretamente relacionado à rede estadual de educação do RJ está em tramitação o Projeto de Lei nº 

1615/2016, de autoria do deputado Milton Rangel, que “dispõe sobre a proibição de lecionamento de 

qualquer temática relacionada à ideologia de gênero no âmbito educacional do estado do Rio de Janeiro” 

(RIO DE JANEIRO, 2016. Grifo da autora).  
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partir de Welzer-Lang (2001). Além disso, a análise dialogou com pesquisas que 

abordam essa temática especificamente em contextos educacionais, como as de 

Junqueira (2009) e Carvalho (2001).  

O objetivo dessa análise foi de compreender as estratégias e as dificuldades 

teóricas, metodológicas e institucionais vividas por profissionais de Educação Básica na 

mediação de situações de conflito motivadas pelo machismo e pela homofobia.  

Para tanto, foi utilizada uma metodologia qualitativa, com um tipo de pesquisa 

participante (ALONSO, 2016).  Foram realizadas entrevistadas com três profissionais 

do colégio já engajadas em discussões sobre gênero e diversidade sexual, além da 

observação de um Conselho de Classe (COC) de turmas do Ensino Médio. De acordo 

com a metodologia, pretendeu-se apreender as percepções das entrevistas sobre sua 

vivência. A análise, portanto, consiste em reflexões teoricamente referenciadas nas 

interpretações das entrevistadas. 

Três aspectos fundamentais do discurso das entrevistadas foram analisados: os 

conflitos relatados, as dificuldades encontradas em lidar com esses conflitos no 

cotidiano e a produção de alternativas na experiência vivida. Além disso, a partir de 

uma das entrevistas e da observação do COC, constatei que há uma percepção seletiva 

da escola como sujeito de produção das desigualdades de gênero e de orientação sexual, 

que oscila entre um papel de neutralidade, quando se refere a trajetórias de fracasso 

escolar, a um papel ativo, quando se refere a trajetórias de sucesso escolar e da 

resolução de conflitos.  

Sendo assim, esse trabalho está dividido em três partes. O primeiro capítulo 

apresenta o conjunto das teorias e conceitos que orientaram o exercício da pesquisa. No 

segundo capítulo, há uma apresentação detalhada da unidade escolar enquanto campo de 

pesquisa, bem como reflexões sobre os instrumentos metodológicos utilizados. No 

terceiro capítulo, apresento e discuto os dados levantados. Nas considerações finais, 

aponto breves conclusões que puderam ser inferidas da pesquisa. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

O conceito de gênero ganhou espaço nas teorias sociais na década de 1970. O 

movimento feminista buscava entender as diferenças sexuais entre homens e mulheres, 

a partir de um pressuposto distinto daquele então predominante em diversos campos da 

ciência e no próprio senso comum: considerava-se o conjunto das diferenças entre 

homens e mulheres como algo determinado pela natureza. Como consequência, as 

desigualdades entre homens e mulheres também eram explicadas através de um viés 

biológico. 

Embora já houvesse questionamento sobre tal pressuposto em pesquisas 

antropológicas e em trabalhos filosóficos, é somente a partir da referida década que o 

conceito surge como instrumento teórico-analítico e de disputa político-ideológica no 

movimento feminista (PISCITELLI, 2009). De lá para cá, em meio a diversos debates 

no âmbito acadêmico e do próprio movimento feminista, o conceito de gênero tem 

passado por diversas revisões. 

 

2.1. Gênero: genealogia, discursividade e as contribuições de Michel Foucault e 

Judith Butler 

 

Nesta pesquisa, trabalhamos com a noção pós-estruturalista de gênero, que amplia, 

para além da mulher, os sujeitos dessa discussão e reflete sobre os processos de 

construção de feminilidades e masculinidades ao relacioná-los a outros elementos como 

raça, classe social, orientação sexual, nacionalidade, idade etc.  

Essa perspectiva é influenciada pelo pensamento de Michel Foucault sobre a 

sexualidade. A partir da construção do modelo teórico de regime poder-saber-prazer (ou 

poder-prazer-subjetividade), esse autor busca formular uma história da sexualidade. 

O autor dialoga com o pensamento do campo teórico-acadêmico e do próprio senso 

comum de que a história da sexualidade, na sociedade ocidental, poderia ser contada a 

partir de uma crescente repressão. A repressão levaria a sexualidade, portanto, ao 

silêncio, “e, consequentemente, [à] constatação de que, em tudo isso, não há nada para 

dizer, nem para ver, nem para saber” (FOUCAULT, 1985, p.10). 

No entanto, analisando um processo histórico a partir do século XVII, o autor nos 

mostra que não ocorre repressão, mas incitação, de acordo com transformações 

sucessivas na gestão discursiva do sexo. Este, colocado em discurso, se inicia em uma 

tradição ascética e monástica não apenas da confissão, mas da subjetivação gerada pelo 
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incentivo ao autoexame. O sexo, a sexualidade, os desejos e os prazeres passam a ser 

colocados em discurso, isto é, os indivíduos elaboram sentenças discursivas sobre o 

tema. 

Com o tempo, o discurso sobre o sexo se torna uma questão de interesse público e 

científico, figurando, por exemplo, em hipóteses de relações entre crime e sexualidade, 

doenças e sexualidade, economia e sexualidade, política e sexualidade. Tal discurso 

adquire, desse modo, certa racionalidade que exclui as questões morais e produz uma 

ideia de si e do eu regidas por mecanismos de poder, regulando e polindo estes 

discursos. Foucault introduz a dimensão subjetiva na discussão do prazer/desejo.  

Judith Butler traz esta influência foucaultiana, principalmente no que se refere ao 

princípio do regime poder-saber-prazer que orienta suas perguntas na compreensão dos 

sujeitos do sexo/gênero/desejo. 

Butler identifica que a mentalidade ocidental tem a ideia de que o sujeito se 

reconhece como tal a partir do Outro que, por sua vez, é visto como objeto. Neste 

esquema, o masculino é identificado como sujeito e o feminino como Outro-objeto, e o 

discurso é referido, em termos naturais e lógicos, como dois gêneros – masculino e 

feminino – feitos um para o outro. 

Desse modo, a autora se pergunta que configuração de poder, dentro da qual são 

construídas posições discursivas, produzem esse sujeito e esse objeto. Com isso, suas 

reflexões definem como centro de investigação o “falocentrismo” e a “hetessexualidade 

compulsória”, que partem da genealogia foucaultiana para investigar sexo, gênero e 

desejo como categorias de identidade que são efeitos de instituições, práticas e discursos 

com origens múltiplas e difusas. 

 Butler (2003) desconstrói a aparente unidade normativa entre sexo, gênero e 

desejo como três aspectos naturalizados e indissociáveis. Primeiramente, mostra que o 

gênero não é simplesmente uma inscrição cultural em um sexo biológico e naturalizado, 

mas que  

o gênero não está para a cultura assim como o sexo está para a natureza; ele também é 

o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou “um sexo natural” é 

produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à cultura, uma superfície 

politicamente neutra sobre a qual age a cultura (p. 25).  

 

A partir desta formulação, que essencializa e substancializa o sexo e o gênero, a 

autora busca desestabilizar o significado desta matriz binária e compulsória da 

heterossexualidade. Além disso, destaca como a teoria feminista vinha se 
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fundamentando na crença da categoria “mulher” como unidade substantiva, e não como 

uma construção. Butler (2003) afirma que 

 

se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é; o termo não 

logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” 

transcendem a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre 

se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e 

porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou 

impossível separar a ideia de gênero das interseções políticas e culturais em 

invariavelmente ela é produzida e mantida (p.20) 

 

 Para Butler (2003), a substancialização da categoria “mulher” “é produzida e 

reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais se busca a 

emancipação”, reificando as relações de gênero e a matriz heterossexual. A autora 

entende que a construção política do sujeito envolve, portanto, práticas de exclusão, isto 

é, quem está dentro e quem está fora, e que a categoria será sempre limitadora em certa 

medida. 

 

2.2. O gênero e a sexualidade masculina em perspectiva 

 

 A discussão sobre a matriz heterossexual também é trabalhada por Sérgio 

Carrara (2009), mas com a especificidade do masculino como objeto de investigação 

sociológica. Para o desenvolvimento de sua hipótese sobre a “crise de masculinidades”, 

o autor se aprofunda num longo processo histórico. 

 A partir das revoluções burguesas do século XVIII, várias hierarquias sociais 

passam a ser contestadas, entre elas as hierarquias de gênero. Ainda assim, elas se 

mantêm. Para isso, passam a necessitar de um exaustivo trabalho de justificação, a partir 

de um dos panos de fundo ideológicos que orientou essas revoluções: a igualdade. As 

desigualdades concebíveis eram ancoradas na natureza e a ciência teve nisso papel 

fundamental durante o século XIX. Este processo de transformação possui três aspectos 

internamente conectados, que se relacionam com três principais planos: o político 

(sociedade civil e movimentos sociais), o mercado de trabalho e o Estado. 

 O primeiro é a visibilidade de uma identidade de gênero masculina equivalente a 

uma identidade de gênero feminina. Tanto no plano das ciências biológicas como no das 

ciências sociais, a masculinidade é um objeto de investigação muito recente. A 

emergência da masculinidade e do homem como objeto de reflexão 
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contemporaneamente se deve ao fato de estar em um momento limiar nesse longo 

processo de transformação do poder masculino. 

A crítica feminista apontou que sempre foi dado ao homem o poder de 

representação da espécie. Em certo sentido, a identidade de gênero masculina englobava 

a identidade feminina e a representava, política e culturalmente.
4
 Assim, o homem-

sujeito possuía o caráter universal, não particular. 

A partir dos anos 1990, começa a se consolidar uma área de estudos dos homens 

enquanto homens e não como representantes universais da espécie humana, 

estabelecendo uma relação com a corrosão do poder e da dominação masculina. Se o 

que faria o homem invisível é seu poder, o processo de corrosão de seu poder 

possibilitaria sua visibilidade. 

 O segundo é a fragmentação contínua da identidade de gênero masculina, uma 

vez que ela se torna visível. No momento em que a identidade masculina se visibiliza, 

ela se fragmenta em “masculinidades”. Diferentes estilos de masculinidade se sucedem 

na vida de um indivíduo e de uma sociedade enquanto masculinidades hegemônicas e 

masculinidades subalternas. As identidades masculinas não se constituem mais somente 

em oposição às identidades femininas, mas há outras identidades masculinas. 

 O terceiro e último ponto é autonomização da identidade, no que diz respeito ao 

corpo e ao desejo (orientação sexual) do sujeito. A masculinidade está cada vez mais se 

tornando um referencial estético, um estilo de vida que pode ser incorporado em 

diferentes graus por corpos com genitália masculina ou feminina, com orientação 

heterossexual ou homossexual. 

O dispositivo da heteronormatividade supunha uma relação de determinação e de 

superposição entre corpo, desejo e gênero. A partir da década de 1960, essa conjunção 

passa a se desconfigurar e as dimensões corpo-desejo-gênero começam a se separar, 

principalmente pela pressão do movimento feminista, que vai contestar os atributos 

dados exclusivamente ao masculino ou ao feminino, rompendo com a ideia de que 

natureza/anatomia é um destino. É descolada, portanto, primeiramente a ideia de sexo 

anatômico e gênero, embora essa naturalização, ideia de que o sexo determine o gênero, 

continue proliferando. 

                                            
4
 A invisibilidade da identidade de gênero masculina seria, portanto, efeito da própria superioridade 

atribuída aos homens, isto é, faz uma alusão ao caráter do panótipo foucaultiano – ao fato de poder ver 

sem ser visto. 
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O movimento gay da década de 1970, por sua vez, desvincula gênero do desejo 

sexual, apresentando a possibilidade de uma “homossexualidade viril”: isto é, o fato de 

um homem desejar outro homem não teria relação com ele ser mais ou menos 

masculino. Para o autor, esse processo recente que se inicia com o debate feminista na 

ideia de que a anatomia não é destino, e se encerra com os transexuais, na ideia de que o 

destino molda a anatomia, autonomiza o gênero, de um lado, em relação ao corpo e, de 

outro, em relação ao desejo e mostra uma desconexão entre corpo e orientação sexual. 

 

2.3. Relação homens/mulheres e homens/homens na discussão sobre gênero 

  

Outro autor importante para essa discussão, Daniel Welzer-Lang (2001), procura 

trabalhar o heterossexismo e a homofobia em relação à dominação masculina.
5
 Para 

tanto, ele escolhe, como objeto, a relação homens/mulheres e a relação homens/homens 

enquanto “relações sociais de sexo”. Ou seja, procura superar os problemas da distinção 

entre sexo e gênero e entende o corpo como produção histórica. 

 O autor entende essas relações como produto de um duplo paradigma que 

naturaliza uma superioridade masculina e uma visão heterossexuada do mundo. Desse 

modo, a dominação masculina é afirmada, são endurecidas as fronteiras entre os gêneros 

masculino e feminino e a sexualidade admitida é limitada à relação entre homens e 

mulheres. 

A principal interlocução de Welzer-Lang (2001) é com o pensamento feminista 

francês, uma vez que ele considera que 

 

a dominação não deve ser analisada como um bloco monolítico onde tudo está dado, 

onde as relações se reproduzem ao idêntico. Mas a análise, tanto global quanto a que 

se interessa por um campo específico ou por interseções particulares, deve articular o 

quadro global, societário (a dominação masculina), e as lutas objetivas ou subjetivas 

das mulheres e de seus aliados que visam a transformar as relações sociais de sexo, 

logo a modificar a dominação masculina (p. 461). 

 

 

 A crítica do autor é direcionada à reprodução das noções naturalista, 

essencialista e heterossexuada das relações do sexo, nas quais a existência de a 

dominação masculina é restrita à relação entre homens e mulheres.  

                                            
5
 O autor não trabalha com a mesma noção de Pierre Bourdieu a respeito do conceito de "dominação 

masculina". Bourdieu (2002) compreende a dominação masculina como uma expressão particular da 

dominação simbólica, que é compartilhada por dominantes e dominados na medida em que se estrutura 

no habitus. Para uma visão mais aprofundada das críticas da perspectiva desse autor, ver ALMEIDA 

(1997). 
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Welzer-Lang (2001) desconstrói essas noções trabalhando a relação de dominação 

homens/homens, mostrando que não se sustenta a ideia de igualdade, “camaradagem” e 

solidariedade entre homens, muito presente na literatura, filmes e músicas, e trazendo, 

em contraposição, a ideia de hierarquias masculinas. 

Esses discursos da “camaradagem” ocultariam as hierarquias de masculinidade e as 

assimetrias entre “grandes homens” e “pequenos homens”. Estas hierarquias e 

assimetrias seriam produzidas no interior da sociabilidade da “casa-dos-homens” e não 

se limitariam à socialização infanto-juvenil. Para além dela, tais distinções decorrem de 

toda a vida do homem, tornando-se necessário marcar a distinção entre o “verdadeiro 

homem” e o “não-homem”. 

A hierarquia que estrutura as relações entre homens e homens é uma transposição 

da hierarquia presente na relação homens/mulheres, e os “grandes homens” se 

constituiriam em uma relação de duplo poder: dominação homens/mulheres e 

dominação homens/homens. 

Welzer-Lang (2001, p. 467) traz Foucault para pensar a superação da matriz 

heterossexuada da normatividade masculina: 

 

o surgimento do sciencia sexualis, a definição dos indivíduos não mais através de um 

dado fisiológico (o aparelho genital), mas através de uma categoria psicológica, que é 

o desejo sexual, contribuiu para impor, nos homens, um quadro heterossexual 

apresentado, ele também como uma forma natural de sexualidade. Assimilando a 

sexualidade, e seu bloco de jogos, de desejos, de prazeres da reprodução humana, o 

paradigma heterossexual se impôs como linha de conduta para os homens. (itálico no 

original) 

 

Assim, continua Welzer-Lang (2001, p. 467-468) 

 

o heterossexismo é a promoção incessante, pelas instituições e/ou indivíduos, da 

superioridade da heterossexualidade e da subordinação simulada da 

homossexualidade. O heterossexismo toma como dado que todo mundo é 

heterossexual, salvo opinião contrária.   

 

O heterossexismo constitui, também, relações de poder e categorias que distinguem 

dominantes e dominados, formando um modelo de gestão política de corpos e desejos. 

Esse quadro não se manifesta somente no heterosexismo em relação à 

homossexualidade, mas em diversos outros tipos de sexualidade que são encaradas 

somente como diferentes, variantes ou desviantes em relação à normatividade 

heterossexual. 

De fato, o duplo paradigma naturalista que define, por um lado, a superioridade 

masculina sobre as mulheres e, por outro lado, normatiza o que deve ser a sexualidade 
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masculina produz uma norma política andro-heterocentrada e homofóbica que nos diz 

o que deve ser o verdadeiro homem, o homem normal. Este homem viril na 

apresentação pessoal e em suas práticas, logo não afeminado, ativo, dominante, pode 

aspirar a privilégios do gênero. Os outros, aqueles que se distinguem por uma razão ou 

outra, por sua aparência, ou seus gostos sexuais por homens, representam uma forma 

de não-submissão ao gênero, à normatividade heterossexual, à doxa do sexo e são 

simbolicamente excluídos do grupo dos homens, por pertencerem aos “outros”, ao 

grupo de dominados/as que compreende mulheres, crianças e qualquer pessoa que não 

seja um homem normal (p. 468). 

 

 Welzer-Langer (2001) coincide com a perspectiva de Carrara (2009) que 

compreende o homem enquanto universal e representante da espécie e a mulher como o 

diferente, o particular, representando toda prática social que foge a uma normatividade. 

 Denominando diferentes categorias – “heterossexualidade compulsória” ou 

“heteronormatividade” ou “heterosexismo” –, estes autores têm em comum um 

deslocamento epistemológico que busca não reproduzir, em suas análises sociológicas, 

categorias que reificam as relações de sexo, gênero e desejo e que servem a práticas de 

opressão e discriminação. Constitui-se, sem dúvida, uma contribuição importante, tanto 

no campo teórico-metodológico-acadêmico quanto ao campo da ação política, da 

sociedade civil e dos movimentos sociais. 

 Pesquisadores brasileiros têm incorporado essas perspectivas em suas pesquisas e 

reflexões sobre gênero e diversidade sexual em contextos educacionais no Brasil, o que 

será desenvolvido no tópico a seguir. 

 

2.4. A Educação Básica e os problemas de gênero e sexualidade no cotidiano 

escolar  

 

Por meio da relação entre a escola básica e a reprodução da heteronormatividade, 

da masculinidade hegemônica e dos regimes de invisibilidade das pessoas LBGT, 

Junqueira (2009) procura apresentar e analisar, considerando a centralidade da escola 

como espaço de reprodução das desigualdades, questões relacionadas aos direitos 

humanos, com foco na homofobia. Nesse sentido, o autor chama a atenção para o papel 

dos educadores na reprodução das ideias e práticas homofóbicas nas escolas. 

Ele reflete, também, sobre a possibilidade de uma prática pedagógica e institucional 

que consiga problematizar, desestabilizar e subverter os preconceitos e as 

discriminações de orientação sexual e identidade de gênero. Pela dimensão simbólica de 

sua reprodução no cotidiano da escola, a homofobia tem a característica de “ser não 

apenas consentida, mas ensinada” (JUNQUEIRA, 2009, p.16). 
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Este aspecto evidencia que é fundamental a compreensão dos educadores sobre as 

estruturas sociais que produzem a homofobia e dos seus mecanismos de reprodução. 

Somente deste modo pode-se superar ações pedagógicas e medidas institucionais 

meramente formais e muito comuns no encaminhamento de casos de homofobia, bem 

como de utilizar discursos que mobilizam a “igualdade” como valor, mas acabam 

diluindo a diversidade e invisibilizando as desigualdades existentes. 

Tratamentos preconceituosos, medidas discriminatórias, ofensas, constrangimentos, 

ameaças e agressões físicas ou verbais têm sido uma constante na vida escolar e 

profissional de jovens e adultos LGBT. Essas pessoas veem-se desde cedo às voltas 

com uma “pedagogia do insulto”, constituída de piadas, brincadeiras, jogos, apelidos, 

insinuações, expressões desqualificadoras etc. Estes convertem-se em poderosos 

mecanismos de silenciamento e de dominação simbólica (JUNQUEIRA, 2009, p. 17). 

 Este conjunto de discursos e ações explícita ou implicitamente homofóbicas, 

mesmo sob uma aparência jocosa ou afetiva, é essencialmente violento e gera 

consequências profundamente negativas, tanto na dimensão subjetiva da vida dos 

sujeitos que as sofrem – traumas, inseguranças, quadros depressivos etc. – quanto na 

dimensão objetiva – evasão escolar, inserção no mercado de trabalho e até morte. Além 

disso, sem menosprezar as consequências superiores que recaem sobre as vítimas de 

homofobia no ambiente escolar, Junqueira (2009) enfatiza que 

 

embora para a instituição heteronormativa da sequência sexo-gênero-sexualidade 

concorram diversos espaços sociais e institucionais, parece ser na escola e na família 

onde se verificam seus momentos cruciais. Assim, é razoável supor que, na escola, a 

homofobia produza efeitos sobre todo o alunado. (p. 19) 

 

 

 Ou seja, os padrões sociais de comportamento heteronormativos e os processos 

de disputa na constituição de uma masculinidade hegemônica produzem arranjos 

sociais, contribuem para a construção de identidades coletivas e individuais entre o 

alunado e constroem uma sociabilidade escolar que alimenta a homofobia.  

Nesse sentido, há relação entre os padrões sociais de gênero e de orientação sexual 

e o “fracasso” ou “sucesso” escolares, demonstrando como os comportamentos 

socialmente estabelecidos do “masculino” e do “feminino” interferem na aprendizagem 

de meninos e meninas heterossexuais e LGBTs. 

Em sua pesquisa sobre o processo de avaliação escolar de meninos e meninas numa 

escola pública de ensino fundamental em São Paulo, Carvalho (2001) demonstra a 
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existência de uma “gramática da avaliação escolar”. Esta constitui-se de esquemas de 

valores, dentre os quais estão presentes percepções sobre o gênero. Nela, as 

características associadas ao universo masculino são interpretadas, da conduta no 

ambiente escolar ao processo de aprendizagem, como insuficientes ou negativas. Tais 

elementos não têm uma separação clara no processo de avaliação e geram 

consequências significativas na trajetória escolar dos alunos. 

Como afirma Carvalho (2001), 

 

à medida que se reconhecem como fracassados na escola, vendo fecharem-se as 

possibilidades de realizar certo padrão de masculinidade hegemônica e de controlar um 

certo tipo de poder social ligado ao sucesso acadêmico e a profissões liberais, alguns 

jovens, principalmente oriundos das classes trabalhadoras, podem reagir buscando 

„outras fontes de poder, até mesmo outras definições de masculinidade‟, muitas vezes 

simbolizadas na força física, na agressão e nas conquistas heterossexuais (p. 570). 

 

E complementa, sobre o papel da escola na produção e reprodução destas 

identidades, afirmando que 

 

além disso, a própria escola, ao empurrá-los para o fracasso acadêmico, poderia estar 

contribuindo para que eles assumissem essas formas de masculinidade como única via 

de realização de algum poder e autonomia, já que a masculinidade está organizada, em 

escala macro, em torno da posse de poder social. [...] Ao deixar intocada a discussão 

sobre a relação intrínseca e pretensamente natural entre masculinidade e poder e, ao 

mesmo tempo, dificultar o acesso a outras formas de poder socialmente mais 

aceitáveis, como através do reconhecimento acadêmico, a escola pode estar 

contribuindo na construção de trajetórias de violência. (CARVALHO, 2001, p. 570. 

Grifo do autor) 

 

Retomando Junqueira (2009), a indiferença dos profissionais da Educação Básica 

às situações de homofobia presenciadas na escola potencializam as consequências 

físicas e psicológicas negativas para a vítima. De igual maneira, essa indiferença 

potencializa a produção do “alheamento” nos agressores e cúmplices. As desigualdades, 

violências e injustiças são tão naturalizadas que anulam a empatia, agravando-se para a 

construção do que o autor denomina como “violência selvagem” (JUNQUEIRA, 2009). 

 Por outro lado, para o mesmo autor, os “regimes de (in)visibilidade” também 

atuam como mecanismos de reprodução da homofobia nas escolas. Através deles a 

visibilidade se realiza por meio da construção de estereótipos e a invisibilidade ignora a 

presença da diversidade sexual. Ainda que por caminhos diferentes, ambos têm 

responsabilidade na exclusão das pessoas LGBT da Educação Básica e tornam ainda 

mais duro o processo de descoberta e de reconhecimento da identidade de gênero e de 

orientação sexual dos jovens. 
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 Junqueira (2009) defende a necessidade de desestabilizar a homofobia nas 

escolas através de estratégias que superem a lógica superficial do “politicamente 

correto”. Para ele, os profissionais de educação devem ser municiados de instrumentos 

pedagógicos e institucionais que atinjam este objetivo de uma forma mais profunda. 

    Ainda que estas práticas de problematização e de subversão da homofobia 

produzam enfrentamentos com segmentos sociais que buscam a manutenção de seus 

privilégios (ou pela influência de determinados dogmas), a educação, segundo Junqueira 

(2009), apesar de seu caráter de reprodução social, também possui o potencial de 

produzir novos padrões e novas sociabilidades que superem os preconceitos e 

discriminações. Portanto, esta disputa também está localizada no campo educacional. 
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3 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Apresentação do campo 

 

 O Colégio Estadual Capitão Oswaldo Ornellas está localizado no bairro Porto 

Novo, no município de São Gonçalo (RJ). Diferente da maioria das unidades escolares 

dessa rede de ensino, o colégio oferece as etapas dos anos finais do Ensino Fundamental 

e o Ensino Médio. Com 853 matrículas, 27 turmas e 84 funcionários, a unidade 

funciona nos três turnos, sendo que os turnos da manhã e da tarde atendem do 6º ano do 

Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. Por sua vez, o turno da noite apenas se 

responsabiliza pelo Ensino Médio regular. 

Em relação à infraestrutura, a escola funciona em prédio próprio, com 12 salas 

de aula, uma biblioteca, um laboratório de informática, um auditório e uma quadra de 

esportes descoberta. 

De acordo com os indicadores de nível socioeconômico do INEP mais recentes, 

os estudantes desse colégio estão classificados em um estrato social “médio alto”.
6
 O 

bairro onde ele está localizado é predominantemente residencial. Vale ressaltar que, 

desde o ano passado, o acesso a diversas ruas do bairro tem sido dificultado por 

barricadas construídas por criminosos da região. Com isso, diversos estudantes e 

funcionários reclamam de um sensível aumento do número de assaltos e de roubos de 

carro, até mesmo na porta de entrada da escola. 

Também merece destaque o fato de que uma parte importante do corpo docente 

e do corpo administrativo reside ou já residiu no entorno do colégio. Há professores e 

responsáveis que, inclusive, são ex-estudantes. Esse aspecto produz uma sociabilidade 

bastante particular na comunidade escolar, havendo estudantes que são parentes diretos 

ou indiretos de profissionais ou que possuem uma relação mais próxima. 

Há encontros entre profissionais e responsáveis fora do ambiente escolar, como 

em supermercados e shoppings centers. É comum, em espaços como o Conselho de 

Classe, na discussão sobre o desempenho escolar de um aluno, que apareçam frases 

como “encontrei a mãe dele no mercado e ela disse / [...]”. Nesse sentido, tais relações 

construídas fora do ambiente escolar são levadas em conta na formação de saberes sobre 

a vida dos estudantes, que são incorporados às discussões dentro da instituição. 

                                            
6
 O indicador de nível socioeconômico do INEP leva em consideração a renda, a posse de bens 

domésticos, o nível de escolaridade dos pais e a contratação de serviços pela família dos estudantes. 
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3.2. Metodologia de pesquisa 

Os pressupostos metodológicos dessa pesquisa foram definidos levando-se em 

conta as características do campo apresentadas nos parágrafos anteriores e procurando 

estabelecer as estratégias mais adequadas ao objeto investigado. A análise dos pontos de 

vista de educadores sobre situações de conflito envolvendo desigualdades de gênero e 

sexualidade no ambiente escolar implicou em um tratamento que privilegiasse as 

interpretações elaboradas por esses sujeitos em processos de interação na sua vida 

cotidiana, adotando-se, portanto, uma abordagem qualitativa. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que, diferentemente de um referencial de 

“neutralidade científica”, a abordagem qualitativa pressupõe uma apreensão dos 

significados atribuídos aos fenômenos pelos indivíduos na sua relação com a sociedade. 

Sendo assim, a análise realizada constitui uma dupla interpretação, pois considera as 

interpretações dos interlocutores interpretadas pela professora-pesquisadora. 

 Ao apresentar a complexidade do objetivo da pesquisa educacional e as 

possibilidades de abordagens qualitativas, Lüdke e André (2007, p. 5) afirmam que 

cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado dentro de um contexto 

social, por sua vez inserido em uma realidade histórica, que sofre toda uma série de 

determinações. Um dos desafios atualmente lançados à pesquisa educacional é 

exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e complexa do seu objeto de 

estudo, em sua realização histórica. 

 Nesse sentido, considera-se, nesse trabalho, o lócus da pesquisa como um 

ambiente imerso em dinâmicas econômicas, políticas e sociais e no qual estão inseridos 

sujeitos que, além de serem parte constituinte dessas dinâmicas, elaboram saberes sobre 

as situações que vivenciam e sobre a sua prática, ainda mais em se tratando de 

profissionais de uma instituição escolar. 

Além disso, considera-se a importância do educador-pesquisador produzir 

conhecimento sobre a sua prática docente e sobre as relações sociais presentes no 

ambiente pedagógico, bem como que tais reflexões sirvam para formular instrumentos 

de aprimoramento da prática. Assim como o objeto de pesquisa e a metodologia estão 

interligados, os objetivos da pesquisa e a metodologia também estão. Por isso, o tipo de 

pesquisa qualitativa adotado foi de uma pesquisa participante, na qual o conhecimento 

se traduz em instrumento de transformação da realidade (ALONSO, 2016). Nesse tipo 

de pesquisa, a produção de conhecimento deve estar comprometida com a “devolução” 

desses saberes à comunidade pesquisada, servindo como apoio para ampliar as reflexões 
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sobre essa realidade social e ampliar as possibilidades de alteração no quadro de 

desigualdades.  

 Para apreender o olhar desses educadores sobre tais questões, o recorte definido 

foi de contar com educadores que já estavam engajados com projetos ou abordagens 

pedagógicas que privilegiassem a temática de gênero e diversidade sexual na sua prática 

docente, uma vez que é nesse grupo de profissionais, que já refletem sobre essas 

questões no seu cotidiano, que as suas dificuldades poderiam aparecer de forma clara. 

 Inicialmente, pretendia-se realizar cinco entrevistas semiestruturadas com um 

profissional membro da equipe de coordenação pedagógica, um profissional membro da 

equipe de direção escolar, duas professoras e uma inspetora, com o objetivo de 

contemplar uma pluralidade de papéis sociais presentes na escola. No entanto, a 

dificuldade de conciliar dias e horários disponíveis para a realização das entrevistas 

acabou inviabilizando esse plano. 

Sendo assim, foram realizadas três entrevistas: Suzete, membro da equipe de 

coordenação pedagógica, Silvia, professora de Língua Portuguesa, e Claudia, professora 

de Educação Física.
7
 A primeira entrevista foi realizada no mês de abril de 2018 e, as 

demais, no mês de junho do mesmo ano. 

 Para além dessas entrevistas, o Conselho de Classe (COC) do 2º bimestre de 

2018, realizado no início do mês de julho, foi um espaço importante de reflexão sobre o 

objeto da pesquisa. O COC referiu-se às turmas de Ensino Médio do turno da manhã e 

estavam presentes todas as profissionais entrevistadas, além de quatro professores e 

duas coordenadoras pedagógicas. Ainda que não estivesse no planejamento 

metodológico, o recurso de elaboração de diário de campo, a partir da participação 

nessa reunião, serviu de apoio para as análises realizadas no próximo capítulo. 

Tais análises também dialogam com a literatura teórica-conceitual sobre o tema 

(capítulo 2) e procuram estabelecer comparações com outras pesquisas já realizadas, 

incluindo dados relacionados às questões de gênero e diversidade sexual na Educação 

Básica em contexto brasileiro e buscando extrair dos próprios relatos dos educadores e 

educadoras soluções práticas para o problema em questão. 

 

 

 

                                            
7
 Os nomes das educadoras foram modificados. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

As três entrevistas realizadas com as educadoras revelaram diferentes 

percepções sobre as questões de gênero e diversidade sexual no colégio. No entanto, é 

possível identificar três aspectos em comum. 

Em primeiro lugar, todas as entrevistadas consideram que as desigualdades de 

gênero e de orientação sexual estão presentes em diversas relações que se constituem no 

colégio e que são motivos de conflito. Já o segundo aspecto refere-se a uma demanda 

objetiva por instrumentos que auxiliem os profissionais a lidarem com situações 

conflituosas que ocorrem no cotidiano. Por sua vez, essas demandas aparecem no 

discurso de cada uma das entrevistadas a partir de diferentes focos. O último aspecto se 

refere às soluções práticas construídas pelas entrevistadas para lidar com esses conflitos. 

Nesse capítulo, pretende-se aprofundar uma análise desses três aspectos 

reservando um tópico para cada um deles e procurando dialogar com o referencial 

teórico apresentado no capítulo anterior. 

 

4.1. Relatos de conflitos 

 

O primeiro relato é de Silvia, 34 anos, professora de Língua Portuguesa que está 

no magistério há oito. Silvia se reivindica feminista e constantemente aborda assuntos 

relacionados à desigualdade entre homens e mulheres e à homofobia. No colégio, ela é 

uma das principais referências para muitas estudantes que estão enfrentando 

dificuldades diversas, como as de situações de machismo e assédio.  Quando perguntada 

se já enfrentou dificuldades na abordagem dessas questões em suas aulas, a professora 

relatou: 

Sempre tenho debates longos com uma turma de 9° ano. Os meninos têm o costume de 

se referirem às meninas que se relacionam de maneira desrespeitosa, objetificando as 

garotas e impondo padrões. Minha maior dificuldade é que muitos não compreendem 

porquê esses comentários pejorativos são errados. 

 Os “debates longos” com os “meninos” dessa turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental são motivados pelo fato de estes alunos, em suas conversas, falarem sobre 

as meninas a partir de um referencial machista. Diferente dos outros relatos que serão 

apresentados, o de Silvia envolve um conflito professor/aluno. Diante da ausência de 
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compreensão dos meninos sobre o conteúdo “pejorativo” das suas falas sobre meninas, 

aparece o conflito. 

 Conversas entre estudantes, como as relatadas por Silvia, podem ser analisadas a 

partir do que Welzer-Lang (2001) denominou como a “casa-dos-homens”, uma forma 

de sociabilidade masculina culturalmente construída. Falar de garotas de tal forma não 

somente reifica um padrão de relações de gênero, no qual as mulheres são reduzidas a 

objetos de desejo e uso sexual, mas constitui uma relação homens-homens que separa os 

grandes dos pequenos homens. 

 Nesse sentido, é necessário refletiros se a abordagem sobre a existência cultural 

de padrões de gênero com os “meninos” poderia ser mais eficaz, em determinados 

contextos como o que Silvia está inserida, sob o ponto de vista dos padrões de 

masculinidade. Sem ignorar que esses padrões contribuem para a reprodução de uma 

“dominação masculina” que oprime as mulheres de uma forma sistêmica, desmistificar 

a construção do “homem” como referência universal de humanidade e revelar as 

desigualdades que essa construção produz também entre os meninos podem ser pontos 

de partida para a abordagem de professoras e professores preocupados com essa 

temática.  

 O relato seguinte é de Claudia, professora de Educação Física. Ela tem 50 anos e 

quase duas décadas de carreira no magistério. Claudia é ativista do movimento negro e, 

nos espaços pedagógicos do colégio, possui um perfil bastante crítico. A professora 

relatou que a situação mais difícil de que já participou no colégio foi de “separar uma 

briga entre estudantes de diferentes orientações sexuais” e que o principal entrave 

naquele momento foi de “tecer o diálogo com os atores institucionais, de que o respeito 

às diferenças deveria ser apontado como uma premissa da escola”. 

 Embora a professora tenha optado por não detalhar a atitude desses “atores 

institucionais”, ficou implícito na entrevista que esses atores não tiveram a mesma 

compreensão que ela de que aquele conflito possuía um conteúdo homofóbico. Nesse 

sentido, a escola acabou tratando a situação como uma briga comum entre alunos. Tal 

situação pode ser analisada a partir do que Junqueira (2009) caracteriza como uma 

homofobia consentida e ensinada nas escolas. Ao diluir a homofobia em uma briga 

como qualquer outra, os sujeitos que representam a instituição escolar acabam por 

ensiná-la simbolicamente. 

 Já Suzete, a última entrevistada, faz parte da equipe pedagógica do colégio há 

cerca de trinta anos. Embora seja uma pessoa idosa, se afirma como uma profissional 
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aberta aos novos debates (ao final da entrevista, chegou a pedir indicações de leitura 

sobre o tema que abordamos). Suzete possui um olhar bastante diferente das outras 

entrevistadas, pois não está em sala de aula e, geralmente, seu contato com os 

estudantes é motivado por problemas de rendimento escolar. Além disso, sua posição no 

colégio implica em um contato direto com as famílias e, ocasionalmente, em situações 

de encaminhamento de conflitos através do Conselho Tutelar.  

É importante dizer também que, dentre as entrevistadas, Suzete foi a mais 

disposta a falar e apresentar relatos, o que pode ser motivado justamente pela função 

que ocupava. Por isso, serão apresentados três relatos. 

 Quando questionada sobre o principal desafio do seu trabalho no colégio, Suzete 

afirmou: 

Os problemas familiares. Nesse momento, eu estou lidando com o caso de um aluno do 

7º ano, que está há quatro anos na mesma série e não possui residência fixa. Ele fica 

entre o pai, a mãe e o avô. A família acha que aqui é o depósito dele. Ele não gosta da 

escola. Faz de tudo para burlar as regras da escola. Comanda a bagunça e é aplaudido 

pelos outros meninos e mais uma menina. É agressivo. Ela [a mãe] acha normal. 

 

Desde as primeiras experiências como docente nessa unidade escolar, 

participando de reuniões de planejamento pedagógico, Conselhos de Classe e conversas 

informais na sala dos professores, sempre me chamou a atenção a centralidade da 

categoria “família” na construção de discursos explicativos dos conflitos que ocorriam 

no colégio. O uso de expressões como “família desestruturada” conecta-se à produção 

de trajetórias de fracasso escolar. Ainda que a análise dos discursos sobre as famílias de 

estudantes produzidos por profissionais da Educação não seja o objetivo deste trabalho, 

vale notar que, no discurso de Suzete, a “família” possui uma marca de gênero 

feminina, sendo a figura da “mãe” representante desse núcleo social. 

Ainda sobre o mesmo relato, Suzete acrescentou que estava tentando convencer 

a mãe desse aluno a matriculá-lo em outra escola que possuísse turmas de aceleração 

para correção idade-série e me mostrou uma relação de estudantes que estavam na 

mesma situação, que possuía a seguinte composição: 

Total de estudantes encaminhados para turmas de aceleração 24 

Meninos 20 

Meninas 4 
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Ao observar essa disparidade de gênero na lista, perguntei a Suzete sobre sua 

interpretação dessa diferença. Ela respondeu que “a família dá muita autonomia ao 

homem desde novo, eles não valorizam o espaço da escola. E as meninas são preparadas 

arcaicamente”.  

 Nota-se que a entrevistada apresenta uma compreensão dos padrões de 

masculinidade e feminilidade entre os estudantes como algo construído na sua 

socialização. Tal elemento também foi encontrado por Carvalho (2004) em pesquisa que 

procurou analisar o porquê do índice maior de reprovação escolar em meninos em uma 

escola pública da capital paulista. A autora observou que “a tendência na equipe da 

escola investigada era de atribuir as diferenças no comportamento de meninas e 

meninos à educação familiar ou à natureza („meninos são assim mesmo‟, „essa fase é 

assim‟)” (p. 36). Embora não apareça no discurso de Suzete uma visão naturalizada ou 

biologicamente referenciada dos comportamentos de meninos e meninas, a família 

aparece como o único agente de socialização responsável pela produção desses padrões, 

uma questão que será complementada e desenvolvida no último tópico do capítulo. 

 Outro relato da entrevistada diz respeito à trajetória escolar do aluno Pedro, que 

concluiu o Ensino Médio em 2017. Quando Pedro estava descobrindo sua sexualidade, 

no 7º ano do Ensino Fundamental, começou a ter problemas de relacionamento com os 

colegas e com os professores e seu desempenho escolar caiu de forma significativa. 

Quando a equipe pedagógica do colégio começou a dialogar com a mãe, ela ameaçou 

tirá-lo do colégio. Já no Ensino Médio, Pedro deixou a casa dos pais e começou a se 

prostituir. Além disso, Suzete relatou que Pedro sofria preconceito entre os colegas e 

por parte dos professores. 

O preconceito das famílias é um obstáculo para lidar com isso. Nós convocamos os 

responsáveis para conversar e muitas vezes eu digo que eles têm que ter um olhar 

diferente sobre os filhos. Mas muitas mães não aceitam e preferem mudar o filho de 

escola. 

 

  O caso desse estudante, no discurso de Suzete, faz parte de um rol de conflitos 

entre família e estudantes, que são bastante comuns. Eles ocorrem em momentos de 

descoberta de uma sexualidade não heteronormativa, sobretudo quando existe um 

relacionamento afetivo entre estudantes do colégio. 

Por fim, a entrevistada relatou o caso de uma estudante que, no ambiente 

familiar, convivia com situações de vício em drogas ilícitas, abuso sexual e prostituição. 
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Ela ficou muito tempo sem frequentar a escola e quase teve sua matrícula cancelada. A 

mãe justificou a ausência por problemas de depressão e, finalmente, conseguiu manter a 

matrícula. A situação dessa estudante foi discutida com os professores da turma dela. 

No entanto, ao retornar à escola, a menina teve problemas de comportamento em sala de 

aula. Depois de um tempo, ela relatou para Suzete que um dos professores sempre dizia 

em sala frases como: “Depois sua mãe vem dizer que você tá com depressão!”, “Depois 

você vem dizer que toma remédio!” ou “Pra que você tá na psicóloga?”. 

Embora esse caso não constitua diretamente um conflito que envolva relações de 

gênero e de orientação sexual, para Suzete, ele exemplifica diversas situações em que os 

próprios professores são preconceituosos.  

 No próximo tópico, serão analisadas as dificuldades afirmadas pelas 

entrevistadas na mediação desses conflitos, seguindo a ordem pela qual eles forem 

apresentados. 

 

4.2. Estudantes, instituição escolar e professores: diferentes focos do mesmo 

desafio 

Tenho certeza que eu não tenho conhecimento pra lidar com esses conflitos. Nem perto 

do suficiente. Mas o ideal acho que, infelizmente, ainda é utópico. 

 

A maior dificuldade que eu tenho é o próprio estigma relacionado a esses temas.  

Muitos estudantes têm dificuldade de tratar isso de forma aberta ao debate. Eles já vem 

com verdades prontas. E são esses pré-conceitos que muitas vezes não deixam acontecer 

uma discussão humana, mais diversa, sabe... 

Silvia 

 

Acho que eu tenho uma base teórica boa pra lidar com essas situações, mas ainda não 

tenho uma base institucional. Ainda tem uma resistência grande presente na instituição 

para um diálogo franco sobre essa temática. 

Claudia 

 

Temos dificuldade de trabalhar em equipe porque existem olhares diferentes aqui. Os 

colegas são preconceituosos. Eu não posso falar tudo para todos os professores porque 

depois os alunos vem aqui na minha sala chorando porque o professor usou aquilo que 

sabia sobre ele em sala de aula. 

 

Nós não temos preparo. Nunca o Estado se preocupou em preparar. 

Suzete 

Nos diferentes discursos das entrevistadas sobre as dificuldades que encontraram 

no momento de lidar com os conflitos específicos relatados ou de lidar com conflitos de 
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conteúdo machista e homofóbico de modo geral, há um aspecto em comum. Todas as 

educadoras expressam uma demanda por “conhecimento”, “base” ou “preparo”.  

No entanto, cada uma apresenta um foco diferente para explicar a motivação da 

sua demanda. Silvia dá centralidade à dificuldade de desconstrução do senso comum 

sobre os padrões de gênero reproduzido pelos estudantes. Para Claudia, o principal 

obstáculo está na ausência de posicionamento da instituição escolar sobre o tema, o que 

na prática se traduz na postura da direção escolar e da coordenação pedagógica. Do 

ponto de vista de Suzete, a maior dificuldade está na postura de uma parte do corpo 

docente, já que sem um trabalho em equipe não é possível mediar esses conflitos, 

tampouco é possível com posturas igualmente preconceituosas, insensíveis e 

antiprofissionais.  

É possível analisar essa diversidade de focos que apareceram nas entrevistas 

considerando diversos fatores que contribuem para a construção do lugar que cada uma 

dessas profissionais ocupa no contexto escolar. Nesse sentido, podem contribuir fatores 

como as funções referentes aos cargos, o contato maior ou menor com as famílias dos 

estudantes, o espaço de contato com os estudantes, a disciplina ensinada e seus 

currículos, a relação construída com a direção escolar e, até mesmo, com os demais 

professores do colégio. 

Desse modo, não é possível estabelecer qual foco é o “verdadeiro” determinante 

ou elemento que predomina. O que existem são diferentes percepções, baseadas na 

experiência vivida dessas educadoras, nesse contexto escolar em particular. Porém, são 

percepções de um mesmo aspecto, que é a necessidade de munir de instrumentos os 

educadores, cujo engajamento em abordagens pedagógicas apontam para uma educação 

que respeite a diversidade de gênero e de orientação sexual, no marco dos direitos 

humanos. 

Além disso, essas reflexões apontam que esses instrumentos devem refletir as 

diferentes dificuldades vivenciadas pelos profissionais da Educação. Quais abordagens 

teóricas e que metodologias pedagógicas são potencialmente mais eficazes para 

trabalhar a desconstrução dos padrões de gênero com diferentes perfis de estudantes? Os 

princípios institucionais devem ser reformulados em determinados contextos ou devem 

ser criados mecanismos que regulamentem a ação da escola para lidar com casos de 

preconceito? Esses questionamentos passam, por exemplo, pela discussão sobre os 

currículos das disciplinas, o trabalho com temas transversais em cada disciplina e pelo 

debate dos projetos político-pedagógicos das escolas. Além disso, a formação de 
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educadores reflete essas demandas aqui colocadas? Há projetos de formação continuada 

das próprias redes de ensino com esses objetivos?  

Ainda assim, vale notar que os três pontos de vista sobre o foco das dificuldades 

relatado pelas entrevistas refletem justamente a diversidade de sujeitos que compõem 

uma comunidade escolar, reforçando a necessidade de formulação de instrumentos de 

combate ao machismo e à homofobia nas escolas que considere esses diferentes 

sujeitos. 

 

4.3. A produção de alternativas na experiência vivida e suas ambivalências 

 

Em que pese os obstáculos e as dificuldades, também é possível verificar nas 

entrevistas com Silvia, Claudia e Suzete que essas educadoras produzem alternativas e 

soluções concretas na sua experiência diária.  

Silvia afirma que a saída encontrada por ela é a de continuar “abordando a 

questão constantemente”. 

As atividades de produção textual têm dado bons resultados porque, em muitas redações 

as meninas conseguem escrever sobre situações de violência que já aconteceram com 

elas. Muitas vezes é até dolorosa pra mim a leitura dessas redações, choro muito com 

algumas. Mas acho que a escrita, junto com os debates nas aulas, tem ajudado com que 

as alunas desnaturalizem essas situações que elas já viveram. Algumas eu até consegui 

convencer a buscar ajuda profissional, com psicólogo. 

 

Outro exemplo dado pela professora refere-se a uma aluna da 3ª série do Ensino 

Médio que, segundo ela, “era mais atrasada que vários meninos”. 

Ela disse um dia na sala: “Mas professora, eu não entendo pra que esse negócio de 

feminismo, eu só queria ser dona de casa, ter filhos, ser sustentada”. Aí começou aquela 

confusão, as outras meninas ficaram indignadas. No dia seguinte eu passei o filme “O 

Sorriso de Monalisa” na aula pra tentar mostrar que o problema não é ela querer casar e 

ter filhos, mas que essa seja a única opção possível pras mulheres.  

 

A professora aponta estratégias possíveis de lidar com esses conflitos, que é a 

partir da sua própria prática pedagógica. Ela busca conectar o currículo de Língua 

Portuguesa, Literatura e Produção Textual à temática de gênero, estimulando análises 

sobre a representação da mulher em textos de diferentes gêneros literários e valorizando 

a representatividade feminina na seleção de autores e de textos trabalhados nas aulas. 

Além disso, uma das atividades realizadas pela professora foi a visita a uma exposição 

sobre a poetisa negra Conceição Evaristo. 

Claudia também apresentou um exemplo nesse sentido, embora não diga 

respeito a uma situação de machismo ou homofobia. 
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Em 2015, duas alunas do fundamental me procuraram pra dizer que tinham sofrido 

racismo no banheiro. [Elas disseram que] uma outra menina fez um comentário racista 

do cabelo dela. Eu ainda tava no pedagógico.*
8
 No mesmo dia começamos a procurar 

professores pra tocar um aulão sobre racismo. Teve uma palestra e, no final, as meninas 

falaram sobre o que aconteceu com elas pra todos os alunos e leram um poema que uma 

delas escreveu. Foi muito emocionante. 

 

Na entrevista com Suzete, também foi possível encontrar a produção de 

alternativas. No entanto, ela passa por uma compreensão ambivalente sobre a influência 

em trajetórias de estudantes que sofrem preconceito e discriminação. Essa compreensão 

merece destaque e análise neste trabalho. Por isso, retomaremos dois elementos da 

entrevista com Suzete apresentados no primeiro tópico do capítulo: a compreensão da 

família como principal agente de socialização dos padrões de gênero e, portanto, dos 

preconceitos, e o caso do aluno Pedro. 

Suzete define a trajetória de Pedro como a de um aluno que aceitou o 

“acolhimento” da escola. Pedro gostava muito de dançar e praticava em academias de 

dança. Suzete, assim como as outras coordenadoras pedagógicas, viu nisso uma forma 

de aproximar Pedro do colégio. O “acolhimento” consistiu em apoio e incentivo para 

que o estudante participasse do Show de Talentos fazendo apresentações de dança. O 

evento, que envolvia apresentações artísticas de vários tipos além da dança, como 

desenho, pintura e música, contava também com uma competição, premiando os 

estudantes nessas categorias. Em uma das edições do evento, Pedro foi premiado na sua 

categoria.  

Quando ele viu que nós estávamos somando, mudou o comportamento. Acolhido do 

jeito que ele era, conseguiu terminar. 

 

 Para ela, diferentemente de outros alunos que estão envolvidos em conflitos 

familiares por causa da descoberta da sexualidade, Pedro teve uma postura que permitiu 

que o final da sua trajetória escolar fosse bem sucedido, com a conclusão do Ensino 

Médio. Ao comparar o caso de Pedro, foi exaltada uma representação genérica de 

alunos que, mesmo “acolhidos”, seguem com um comportamento agressivo e 

desrespeitoso com os profissionais da escola. 

Nesse sentido, a ambivalência presente no discurso de Suzete refere-se às 

representações sobre o papel da família, da escola e do próprio estudante. A família é o 

agente privilegiado do preconceito que interfere negativamente na trajetória escolar do 

                                            
* A entrevistada refere-se à coordenação pedagógica. 
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estudante. O papel da escola, portanto, é de neutralidade. Porém, ao influenciar 

positivamente na trajetória de um aluno, a escola sai dessa posição de “sujeito neutro” 

para uma posição ativa e positiva, construída a partir da noção de acolhimento. Por 

outro lado, diante de uma situação de fracasso desse papel positivo cumprido pela 

escola, a responsabilidade recai sobre o próprio estudante, individualmente, que não 

aceitou esse acolhimento. 

Para complementar essa discussão, também serão apresentados dados da 

observação realizada no Conselho de Classe ocorrido no mês de julho de 2018. A 

maioria dos casos retratados como problemáticos pelos professores envolviam 

estudantes LGBTs, e que possuíam situações de violência sexual na sua trajetória. Vale 

ressaltar que essa reunião dedicou mais de uma hora à discussão da situação de um 

estudante da 2ª série do Ensino Médio, que é gay e que com frequência se excedia no 

uso de bebidas alcoólicas.  

Tal momento remete às considerações de Lopes Louro (2000) que, a partir da 

reconstrução de suas próprias memórias escolares, reflete sobre o papel da escola na 

produção de uma sexualidade “normal”. A autora afirma que: 

A ação pedagógica mais explícita, aquela que encheria as páginas dos planejamentos e 

dos relatórios educacionais, voltava-se, muito provavelmente, para a descrição, em 

detalhes, das características que constituíam a qualificação “civilizado”, ou seja, 

voltava-se de forma manifesta para os atributos lógicos e intelectuais que, 

supostamente, seriam adquiridos na escola, através de práticas de ensino específicas. O 

investimento mais profundo, contudo, o investimento de base da escolarização se dirigia 

para o que era substantivo: para a formação de homens e mulheres “de verdade”. Em 

que consistia isso? Existiam (e, sem dúvida, existem) algumas referências e critérios 

para discernir e decidir o quanto cada menino ou menina, cada adolescente e jovem 

estava se aproximando ou se afastando da “norma” desejada. (LOPES LOURO, 200, p. 

11). 

Além disso, as falas dos professores durante o COC expressam um sentimento 

de desabafo com os problemas cotidianos com os quais não conseguem lidar, 

predominando questões referentes ao gênero, sexualidade, uso de álcool e drogas ilícitas 

e depressão. 

Em um momento do COC, uma professora levantou-se, foi até o quadro e 

escreveu “Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais”. Ela destacou que, 

em qualquer disciplina, tais temas poderiam e deveriam ser abordados em sala de aula. 

No entanto, essa atitude foi a possibilidade de encaminhamento mais próxima a que o 
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Conselho chegou. Analisando globalmente a reunião, verificou-se a debilidade de 

encaminhar saídas objetivas às inquietações relatadas pelos professores e professoras. 

No discurso dos profissionais predomina uma construção que conecta os 

problemas de aprendizagem ou comportamento dos estudantes à sua sociabilidade fora 

da escola. Essa, por sua vez, aparece predominantemente enquanto “sujeito neutro”. 

Desse ponto de vista, a escola seria um depósito de problemas do mundo exterior: a 

família deposita o problema e a escola, passivamente, o recebe. 

Sendo assim, é possível afirmar que essa seletividade da compreensão de si, que 

oscila entre neutralidade – quando os resultados são negativos – e o papel ativo – 

quando os resultados são positivos – constitui um aspecto que impede os sujeitos que 

participam desse espaço de se enxergarem como atuantes no processo de produção e 

reprodução de preconceitos, discriminações e desigualdades. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho pretendeu compreender o ponto de vista de profissionais de 

Educação Básica sobre conflitos motivados por machismo e homofobia em um contexto 

escolar específico. Foram analisadas situações de conflito relatadas por três educadoras 

e suas estratégias e obstáculos na mediação desses eventos. 

Com isso, foi possível apreender diferentes focos de motivações interpretados por 

essas profissionais aos desafios vivenciados em sua prática pedagógica. A dificuldade 

de dialogar com o senso comum dos estudantes, a ausência de mecanismos 

institucionais de combate às desigualdades na escola e a reprodução de preconceitos por 

parte dos professores emergiram como distintas explicações preponderantes do mesmo 

problema. 

Também foi possível apreender possibilidades de alternativas à superação desses 

desafios produzidas pelas próprias profissionais cotidianamente em sua experiência. 

Considera-se que, embora essas alternativas tenham um notável potencial, há também 

uma ambivalência importante, que consiste em uma seletividade desses sujeitos na 

significação do seu papel e da instituição escolar. 

Em sua compreensão de si, foi possível perceber que a escola oscila entre um 

papel de neutralidade e um papel ativo, dependendo se a tentativa de superação dos 

conflitos foi bem ou mal sucedida. Tal mecanismo contribui para velar o papel da escola 

e de seus profissionais como atuantes no processo de reprodução das desigualdades de 

gênero e de orientação sexual. 

Tais conclusões da pesquisa apontam para a necessidade de revelar essa 

compreensão que a escola e seus profissionais possuem de si. Nesse sentido, as 

estratégias pedagógicas com foco nos estudantes são fundamentais, mas parecem 

insuficientes para cumprir esse papel. Aponto para a importância de realização de 

projetos de formação continuada para educadores que reflitam a temática de gênero e 

diversidade sexual. Além disso, é importante também um debate amplo sobre a criação 

de mecanismos institucionais que direcionem a ação dos profissionais em situações de 

conflito como os relatados nesse trabalho. 
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