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“Possibility is not a luxury; it is as crucial as 
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RESUMO 

 

 

FERREIRA, Melina Aurora Terra. Da diferença à desigualdade: investigando expressões de 

gênero e sexualidades lésbicas entre estudantes do Ensino Médio. 2018. 42 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de 

Sociologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

 

A presente pesquisa lança mão do método de pesquisa narrativa para investigar os processos 

de exclusão e de silenciamento sofridos por estudantes LGBTQI+ dentro de uma escola 

pública, onde se pode perceber a representatividade da identidade lésbica. Através da 

narrativa de certas experiências, objetivamos dar visibilidade às suas identidades, à forma 

como se enxergam e convivem dentro do espaço escolar pesquisado. Verificamos a existência 

de táticas de resistência às práticas institucionais de exclusão, sendo necessário relatar 

algumas destas práticas, a fim de evidenciar como são negadoras do direito à diferença e 

produtoras de desigualdade e segregação. Constatamos, na expressão dos afetos de estudantes 

não-heterossexuais, maior incidência de controle por parte dos agentes escolares; e na 

reivindicação do direito à expressão do afeto e ao reconhecimento de suas sexualidades, 

dentro do espaço escolar, o protagonismo das estudantes lésbicas.  

 

Palavras-chave: Escola Básica; Exclusão; Gênero e Sexualidade; Lesbianidade, Identidade e 

Diferença.  
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 Inicio esta pesquisa a partir de algumas inquietações que venho acumulando 

desde o meu primeiro contato com uma sala de aula enquanto professora de Sociologia 

da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro. Foi há 5 anos e ainda consigo rememorar 

com estranha facilidade a sensação de deslocamento que senti naquele primeiro dia e 

que se estendeu por alguns mais. Eu estava ali, mas estava longe de ser o que aquelas 

pessoas sentadas, enfileiradas, necessitavam.  

 Hoje compreendo que a minha linguagem não era apropriada, as referências 

utilizadas eram distantes, os conceitos abstratos e, portanto, desinteressantes. A minha 

identidade profissional, “professora”, sustentada por muitos, e pela própria instituição 

escolar, como aquele ser superior que tem a potência de reprovar todos, e, arrisco dizer, 

a minha própria identidade pessoal (jovem branca, de classe média, com ares 

intelectuais) não causavam empatia. O problema estava dado e uma mesma pergunta se 

colocava a cada dia: como superá-lo?  

 A ausência da prática docente durante a minha formação e a ausência de 

políticas de formação continuada na Educação são os motivos aos quais delego grande 

parte desse “deslocamento”. Abro um breve parêntese para ressaltar quão importantes 

são iniciativas como o Pibid, do MEC, ainda durante a formação universitária, e o PRD, 

do Colégio Pedro II, como exemplo de formação continuada. Estes, dentre outras 

coisas, ajudam a repertoriar metodologicamente o docente em formação e aquele já 

formado - principalmente o PRD, que reconhece o(a) professor(a) como um agente 

produtor, e não reprodutor, de conhecimento, de teorias, aprendidas através da prática 

reflexiva.  

 Todavia, como a minha trajetória inicial foi marcada por essa ausência, tive que 

ir aprendendo com os erros e acertos, literalmente, na prática solitária - posto que 

sempre fui a única professora de Sociologia das escolas onde trabalhei1. 

 Após todos estes anos, algumas questões foram compreendidas, tantas outras 

ainda se colocam no imponderável do dia a dia da sala de aula, enquanto uma 

permanece: como fazer da escola um espaço de existência das diferenças, sem que essas 

diferenças se tornem desigualdades? 

                                            
1 Com exceção da escola federal. 
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 Durante esses cinco anos de magistério, em escolas particulares e públicas 

federais e estaduais, eu presenciei práticas homofóbicas lançadas por diferentes sujeitos 

a estudantes cujas identidades de gênero e sexual “desviavam” da norma heterossexual.   

 Apesar de encontrar práticas de discriminação contra estudantes LGBTQI+ e de  

invisibilização e silenciamento das sexualidades não-heterossexuais em escolas de 

contextos socioculturais e econômicos distintos, eu encontrei, em contrapartida, 

indivíduos dispostos a resistirem a estas práticas - ainda que enquanto táticas de 

sobrevivência. E esse é um dos fatores que me levou a pesquisar a escola da rede 

estadual do Rio de Janeiro, situada no município de Niterói, em que atuo como 

professora de Sociologia, e que aqui identificarei como X. Escola caracterizada de 

forma negativa, por diversos sujeitos - dentre eles, funcionários e professoras(es) - por 

possuir “muitas alunas lésbicas”. 

 As realidades experienciadas em outras unidades escolares em que pouco se 

notava a expressão da identidade lésbica me fizeram perceber, por contraste, que, no 

estigma imputado à X - o fato de ela possuir “muitas alunas lésbicas” -, residiam não só 

os processos de exclusão sofridos por essa identidade, como também certo fracasso, por 

parte da instituição, nas práticas de silenciamento da mesma. Resultando na existência 

da expressão e da representatividade2 lésbica dentro deste espaço escolar, possibilitada 

pelas táticas ou “maneiras de fazer” (CERTEAU 2001 apud SEPULDEVA 2012, p.162) 

criadas por estas alunas e que engendraram, se não a “vitória” do mais fraco sobre o 

mais “forte”, a resistência. 

 Tal fato me impulsionou a tornar este trabalho não só um espaço de 

investigação, como também um espaço de fala das estudantes que possuem uma 

identidade sexual não heterossexual. Ressalto que o recorte mais amplo da não-

heterossexualidade foi realizado por entender que muitas alunas são 

heterodenominadas3 lésbicas devido ao simples fato de estarem expressando uma 

experiência homoafetiva na escola, quando, na realidade, elas podem se autoidentificar 

de outras formas. 

 Para isso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 4 alunas, de 

identidade sexual autodenominada não heterossexual, da 3ª série do Ensino Médio, em 

que se buscou ouvir como são as suas relações com o mundo a sua volta, como se 

                                            
2 Identitária e política, como ficou claro após a realização das entrevistas. 
3 A heterodenominação seria uma definição do sujeito realizada pelo outro e a autodenominação uma 

definição de si realizada pelo próprio sujeito. 
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enxergam dentro e fora do espaço escolar e quais estratégias elaboram para a 

convivência e resistência às práticas de exclusão e silenciamento sofridas. 

 O presente trabalho lançou mão do método de pesquisa narrativa, tendo como 

base os conceitos de narrativa de Benjamin (1994) e de experiência de Bondía (2002), 

por compreender que ela oportunizaria, ao menos, tangenciar os sentidos que as 

participantes dão às realidades por elas experienciadas. Acredito que a realidade não é 

passível de descrição “pois as maneiras de fazer dos sujeitos, que para ele são tidas 

como práticas desenvolvidas e acontecidas no cotidiano, devem ser vistas como 

histórias e por isso devem ser narradas” (CERTEAU 2001 apud SEPULVEDA 2012, 

p.36).  

 No primeiro capítulo, foi realizada uma breve digressão narrativa a fim de 

justificar a escolha do tema e da escola pesquisada. Em seguida, coube a 

contextualização do espaço escolar investigado e de suas particularidades, assim como o 

relato das práticas  LGBTQIfóbicas presenciadas e analisadas. Explorando, para isso, os 

conceitos de diferença e produção da diferença, em Candau (2011), de identidade de 

gênero e sexualidade e de homofobia ancorados em Louro (2014) e Borrillo (2010), 

respectivamente.  

 No segundo, foram narrados os depoimentos das alunas entrevistadas, buscando 

melhor compreender suas experiências dentro e fora do espaço escolar, enquanto 

pessoas que não se enquadram na heteronormatividade. Mostrando, ao mesmo tempo, o 

que há de coletivo na singularidade destas experiências narradas, os sentidos que as 

estudantes dão ao experienciado e a produção que fazem de si. Através de suas falas, 

foram apresentadas as práticas discriminatórias e de silenciamento em relação às suas 

sexualidades, assim como as formas de resistências que são lançadas contra elas. 

 A não identificação das escolas presentes neste trabalho e, em específico, a da 

que foi o lócus da pesquisa, assim como a identificação dos indivíduos participantes 

através de nomes fictícios, é uma forma de preservar as suas respectivas identidades e a 

minha, enquanto profissional que atuei/atuo nestas escolas. Tendo em vista que aqui 

foram relatadas práticas regulatórias e discriminatórias permeadas de violência 

simbólica.  

 Friso que o objetivo desta pesquisa não foi o de meramente relatar tais práticas 

ou fazer um recorte demeritório destas escolas, mas de expô-las enquanto constituintes 

dos processos de “fabricação” dos sujeitos que influenciam intimamente na tessitura de 



13 
 

 

suas identidades, produzindo e fixando diferenças (LOURO, 2014), e que, por isso, tais 

práticas precisam ser desnaturalizadas e combatidas. 
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2 POR ENTRE AS PORTAS DA ESCOLA 

 

 Dentre as unidades escolares da rede estadual em que já fui e sou professora, X é 

a escola que mais me desafia, por múltiplos fatores.4 O principal deles é o conjunto de 

relações estabelecidas em seus espaços, que compreendo como violentas. Não me refiro 

aqui a qualquer ato fisicamente violento  em específico praticado diretamente por seus 

estudantes, professoras(es) ou funcionários, como também não excluo a sua existência, 

mas às práticas de violência simbólica. 

 Localizada na Zona Norte de Niterói, a Escola possui aproximadamente 500 

estudantes, majoritariamente negros e oriundos das classes trabalhadoras.  No turno da 

manhã, são atendidas as turmas de  Ensino Médio e uma das duas turmas de 9º ano do 

Ensino Fundamental. No da tarde, o Ensino Fundamental e o Correção de Fluxo.5 

 Apesar de não se constituir em uma peculiaridade, a Escola possui um corpo 

docente desestimulado pela desvalorização social e salarial que a categoria vem 

sofrendo há anos. Somado a isso, há a constante presença de reclamações entre suas 

professoras(es) a respeito do corpo discente, caracterizado pelo desestímulo, desrespeito 

e descompromisso.  

  Apesar dos conflitos comportamentais serem comuns e esperados em todo 

cotidiano escolar, na escola X eles parecem não encontrar desfecho. Acredito que a 

existência das diferenças de classe e socioculturais entre funcionários e  estudantes seja, 

de alguma forma, potencializadora desses conflitos. O que para as(os) estudantes pode 

ser corriqueiro (uma fala em um tom mais elevado, por exemplo), para nós, professoras 

e professores, soa inadequado, e, na sobrecarga do dia a dia docente, em vez de se 

transformar em exercício de alteridade, converte-se em uma fagulha do conflito.  

 Por outro lado, nota-se uma desarticulação entre professoras(es), diretores, pais e 

responsáveis. Entendo essa desarticulação também como um fator que impossibilita o 

desfecho positivo desses conflitos.  

                                            
4 Sou professora de Sociologia da Rede Estadual desde 2013. Passei a integrar o corpo docente da escola 

X, em 2015, complementando, concomitantemente, a carga horária em outras unidades. Somente a partir 

de 2017 tive a minha carga horária integralizada na escola. 
5 O Programa Correção de Fluxo da SEEDUC objetiva, através da aceleração do ensino, corrigir a 

distorção idade-série na Educação Básica. 
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2.1 Das(os) funcionárias(os) e das(os) estudantes: caracterizando a escola X 

 

 Contando aproximadamente com 70 funcionários, entre concursados, 

contratados e terceirizados, a escola X possui a parte pedagógica e administrativa 

composta, atualmente por 45 professoras(es), uma coordenadora pedagógica, uma 

assistente social, duas funcionárias do departamento pessoal, três funcionárias de 

secretaria, quatro inspetores(as) (sendo dois no turno da manhã  - uma mulher e um 

homem - e duas no turno da tarde), uma diretora geral e um adjunto eleitos no pleito 

ocorrido em dezembro de 2017. Atualmente não possui orientador(a) educacional, 

ajudando, nessa função, a assistente social, que está na escola duas vezes por semana.   

 De seus funcionários, faz-se necessário destacar dois deles - os inspetores  

Vivian e Ramon.6 Apesar de cada funcionário exercer uma função importante e 

insubstituível, são eles a quem nós, professoras(es), recorremos quando temos algum 

problema (disciplinar ou não) a ser resolvido, assim como são a eles que as(os) 

estudantes procuram primeiro quando têm que resolver algum problema. Os inspetores 

são os primeiros a chegarem. Eles abrem a escola pela manhã e a organizam. Dos dois, 

devo fazer menção à importância que um deles parece assumir tanto simbolicamente 

quanto em relação a sua atuação no cotidiano escolar. 

  Ramon é a figura mais emblemática ali presente. Ele é a pessoa em que mais se 

concentram os saberes sobre questões cabais ao funcionamento prático da escola. Possui 

um amplo conhecimento sobre as(os) estudantes do turno da manhã e contato com os 

mesmos. É querido por muitos deles, e visto como aquele a quem os alunos 

“obedecem”.  Por todos esses motivos, não raramente é apontado como o “responsável” 

pela escola.  

 Além de desempenhar papel de inspetor, fica encarregado pela parte da 

mecanografia, às vezes pela portaria (cargo extinto pela SEEDUC), e até por pequenas 

reformas - exacerbando as suas funções. Morador do bairro em que a escola está 

situada, Ramon é o seu funcionário mais antigo, tendo sido seu estudante durante a 

juventude. Acredito que esse fato seja de extrema relevância, pois pode revelar as 

ligações afetivas que unem o inspetor à escola.   

 Dentro da rede estadual, com seus 500 estudantes, X é considerada uma escola 

pequena. As consideradas grandes possuem mais de 1000 estudantes matriculados. No 

                                            
6 Foram utilizados nomes fictícios, a fim de preservar a identidade dos funcionários. 
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turno da tarde, por exemplo, as salas do terceiro andar do prédio são inutilizadas por 

ausência de turmas.7 Essa característica é explicada, em parte, pela quantidade de 

escolas estaduais situadas no entorno, que, com ela, somam 5 unidades.  

  Pesquisando o quantitativo de estudantes matriculados nessas 5 unidades, 

descobri que X e outra escola bem próxima a ela são, na verdade, as que possuem mais 

estudantes.8 É importante ressaltar que dentro da rede estadual o quantitativo de verbas 

destinadas às escolas é calculado de forma per capita, portanto, quanto maior a 

quantidade de estudantes matriculados, maior será a verba destinada. 

  Essa política influencia não só o funcionamento das escolas consideradas 

pequenas, fazendo-as sofrerem com a escassez de recursos financeiros, como, também, 

não leva em consideração as necessidades específicas de cada comunidade escolar e do 

público que ela atende, assim,  aumenta a desigualdade existente entre as escolas 

consideradas grandes e pequenas. 

 Por todos os motivos listados acima, no final do ano de 2016, momento seguinte 

ao término da greve dos profissionais da educação da rede estadual, que contou com a 

adesão de 50% dos professoras(es) da escola, circulou a informação de que a SEEDUC 

tinha a intenção de entregá-la à prefeitura, para uma possível municipalização. Essa 

municipalização seria motivada pelo suposto baixo número de estudantes, pelo grande 

número de escolas estaduais no entorno e pelo desejo de reduzir gastos.  

 A municipalização da escola não ocorreu, mas causou grande temor entre os 

seus funcionários, principalmente pelo fato de a notícia ter circulado pouco antes da 

exoneração súbita do diretor-geral, que assumira o cargo em 2015, por meio de 

concurso público. Essa exoneração causou espanto e comoção entre funcionários e 

estudantes.9 Esses manifestaram a sua insatisfação através de um abaixo-assinado e da 

afixação de cartazes no portão e no muro da escola. Nenhuma das ações foi capaz de 

reverter as determinações da SEEDUC, que, de pronto, nomeou outra diretora-geral 

para  o cargo. 

  A partir da Resolução n° 5779, de 10 de outubro de 2016, foi regulamentado o 

processo consultivo para a indicação de diretores-gerais e adjuntos das instituições de 

                                            
7 A escola possui três andares, estando as salas de aula situadas no segundo e terceiro. 
8  As informações foram obtidas através do endereço eletrônico http://www.qedu.org.br/ 
9 À época, não houve a adesão dos pais e responsáveis. Os mais participativos eram os que possuíam 

filhos(as) no Ensino Fundamental. Eles se queixavam em relação à direção por acharem que a mesma não  

“dava jeito” no comportamento de seus filhos(as). Como já dito, o turno da tarde concentra quase todo o 

Ensino Fundamental e é considerado, pelos funcionários e gestores, o turno mais “problemático”. 

http://www.qedu.org.br/
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ensino integrantes da rede da SEEDUC. Em dezembro de 2017, a escola foi autorizada a 

iniciar democraticamente o processo consultivo para a eleição dos cargos de direção.10  

 Anteriormente à referida eleição, as(os) estudantes puderam criar o Grêmio 

Estudantil, que, tal qual a eleição para a direção, o retorno de sua obrigatoriedade foi 

uma conquista, fruto das reivindicações da greve dos profissionais da educação e das 

ocupações, em 2016.  

 Este, no ano de 2017, implementou uma rádio que funcionava durante os 

intervalos e, próximo ao final do ano letivo, promoveu uma festa de Halloween - que foi 

assunto, entre as(os) estudantes, por semanas. Ambos os feitos reverberaram 

positivamente entre o corpo discente.  

 A rádio promovia um momento mais coletivo e compartilhado entre eles e elas 

no pátio, contudo foi desfeita no mesmo ano. Quando perguntando o motivo da extinção 

da rádio, as(os) estudantes me informaram que se deu após uma briga entre dois alunos, 

motivada pela escolha das músicas, e, em decorrência desse fato, Ramon a teria 

proibido. Há de se salientar que, à época, a rádio foi motivo de questionamento por 

diversos sujeitos, principalmente, no que tange da seleção das músicas e ao seu “teor”11. 

 A escola busca promover anualmente algumas palestras, que são obrigatórias 

para as(os) estudantes. Via de regra elas seguem as diretrizes da SEEDUC em relação 

aos projetos pedagógicos que a instituição quer que se promova nas escolas – como 

temas relacionados à “proteção do meio ambiente”, “educação sexual”.12 Todavia, em 

2017, ocorreram algumas outras iniciativas vindas da gestão escolar, como as relativas à 

formação profissional e ao mercado de trabalho, voltadas para as turmas da 3ª série, e 

outras que se referiam a “problemas” enfrentados pelas(os) estudantes, como alcoolismo 

e dependência química, com a presença de representantes dos Narcóticos Anônimos. 

Nesta linha temática, policiais militares palestraram em outra oportunidade. 

                                            
10 Concorreram duas chapas: a Chapa 1, composta pela diretora nomeada e por um professor (este foi 

convidado pela diretora a compor a chapa na condição diretor  adjunto; trata-se de uma pessoa conhecida 

por todos os estudantes e por muitos pais por  trabalhar há muitos anos com as turmas do turno da manhã 

e da tarde); e a Chapa 2, composta por duas professoras. Esta última chapa recebeu a maioria dos votos 

entre estudantes, pais e responsáveis, mas a minoria entre as(os) professoras(es) e funcionários. Deste 

modo, a Chapa 1 venceu o pleito. O resultado da votação gerou consternação à chapa vencida, bem como 

aos professores e professoras que nela voltaram. As candidatas não se sentiram apoiadas pelos pares, em 

um projeto que politicamente “faria frente à SEEDUC”. Neste cenário, alguns docentes pediram 

transferência para outras unidades, incluindo as duas professoras que compuseram a Chapa 2. 
11 Algumas músicas selecionadas, principalmente os funks, sofrem censura por parte dos próprios 

estudantes e do inspetor.  
12 No que tange a questões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis e prevenção da gravidez.  
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   Averiguando o quantitativo de estudantes matriculados na escola, verifiquei que 

o Ensino Fundamental conta com uma turma de 6º ano e duas turmas de 7º, 8º e 9º anos. 

O Ensino Médio conta com 2 turmas de 3ª série, com média de 25 estudantes, 3 turmas 

de 2ª série com média de 26 estudantes e 4 turmas de 1ª série – sendo esta a série que 

possui mais estudantes matriculados. As referidas 4 turmas possuem, em média, 37 

estudantes cada. Esse quantitativo é composto por estudantes egressos das duas turmas 

de 9º ano do Ensino Fundamental da escola, por aqueles que ficaram retidos13, mas 

também por um grande número de estudantes vindos de outras unidades. 

 A 1ª série é a que mais recebe matrículas novas na escola. Contudo, apesar de 

conter a maioria dos estudantes regularmente matriculados, há nela um índice baixo de 

frequência e alto de evasão. Infelizmente, esta característica não se limita a esta série, 

uma vez que se repete nas demais, em menor número nas turmas de 3ª série. Certo dia, 

procurei informalmente a secretaria da escola, a fim de obter alguma explicação sobre 

tais problemas. Dos possíveis motivos que foram citados, a maioria estava ligada às 

condições socioeconômicas dos(as) estudantes.  

 A escola X foi caracterizada, pela secretária, por atender a jovens oriundos das 

comunidades do entorno, como Vila Ipiranga, Santo Cristo, Morro do Castro, e das 

consideradas as mais violentas da cidade - situadas no bairro do Caramujo, e por ter 

muitos “estudantes do Bolsa Família”. De acordo com a informação, esse fato além de 

revelar a condição socioeconômica de suas famílias, explicaria o baixo índice de 

frequência, tendo em vista que a ausência ininterrupta durante um período prolongado 

acarretaria a perda de matrícula e, consequentemente, a perda do benefício. 

  Nela, há estudantes que se associaram e se associam ao tráfico de drogas local. 

Muitos deles param de frequentar e depois retornam, outros evadem.  

 No início do segundo semestre de 2017, ocorreu um incidente com um dos 

estudantes da 1ª série do Ensino Médio. Durante uma “brincadeira” sádica de 

arremessar objetos do 3º andar ao térreo, para tentar atingir o gato de estimação do 

colégio, este estudante (que, ao menos em sala de aula, apresentava comportamento 

tranquilo) arremessou um objeto suficientemente pesado para matar o animal, e assim o 

fez. Seus pais temeram a sua possível expulsão, pois o filho poderia ser transferido para 

uma escola de facção rival. Como punição, ele sofreu uma suspensão de três dias. 

Assim que retornou da suspensão, a sua frequência começou a rarear até evadir.  

                                            
13 Não é raro casos de estudantes ficarem retidos pelo segundo ou terceiro ano consecutivos na 1ª série.   
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 Em ambos os segmentos há, em certo grau, estudantes que se encontram em um 

quadro de distorção idade-série, sendo ainda mais perceptível (talvez, por contraste) nas 

turmas de Ensino Fundamental. Seja por conta das retenções ou do progresso 

descontínuo desses estudantes na escola. Perguntei à secretária o porquê desses 

estudantes não estarem matriculados no Programa Correção de Fluxo,14 sendo 

informado que o Programa é oferecido, mas que ele não é obrigatório, ficando, assim, a 

cargo de pais e responsáveis decidirem se querem ou não matricular os estudantes. 

Muitos optariam pela não matrícula por acreditarem que ele é voltado às pessoas com 

problemas cognitivos ou com necessidades especiais, e, uma vez matriculados, esses 

estudantes seriam englobados nessas categorias estigmatizadas e compartilhariam  as 

mesmas “marcas”. 

 Segundo Goffman (1988, p.12-13), a estigmatização de grupos, indivíduos, 

identidades ocorre quando são imputadas características interpretadas como “um sinal 

visível de uma falha oculta, iniquidade ou torpeza moral proporcionando ao indivíduo 

um sinal de aflição ou motivos de vergonha”. Dessa forma, esses indivíduos, grupos, 

identidades passam a ser colocados na situação de portadores de características 

identificáveis como inferiores, indesejáveis, perigosas e ruins. Ou seja, de estigmas, que 

atingiriam não só a eles, mas também àqueles com quem travam contato. 

 É interessante pontuar que a escola anualmente recebe alguns estudantes 

chamados de “estudantes de inclusão”. São designados assim aqueles que possuem 

necessidades específicas, entre elas, auditivas, visuais, cognitivas e motoras. Esses 

estudantes utilizam a sala de recursos, em companhia da professora de apoio, e 

frequentam as aulas acompanhados de suas respectivas “cuidadoras” (profissionais 

contratadas pela SEEDUC). Gostaria de pontuar que as políticas de inclusão 

promovidas pelo SEEDUC se voltam via de regra somente a esses grupos. Tal fato 

revela o que a instituição entende por educação inclusiva (independentemente de sob 

quais condições ela ocorre) e, de certa forma, revela uma posição política e pedagógica 

sobre o que é estar “incluído” e excluído do processo educacional.   

 Durante a referida conversa com a funcionária da secretaria, além da questão 

socioeconômica abordada, outra característica em relação aos estudantes da escola foi 

destacada, mais especificamente em relação às meninas. A princípio, a menção não se 

relacionava à infrequência ou evasão, mas a um fator reclamado por alguns pais e 

                                            
14  Tendo em vista a sua  finalidade ele poderia promover a permanência desses estudantes na escola de 

uma forma não constrangedora, posto que muitos acabam desistindo. 
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responsáveis que têm filhas matriculadas, que é o fato de a escola supostamente possuir 

“muitas estudantes lésbicas”.15 

  Desde que entrei na escola X, em 2015, como professora de Sociologia, eu notei 

a representatividade da identidade sexual lésbica16. Nessa época, eu não travava um 

contato tão aprofundado com a escola. A Sociologia era uma disciplina que possuía 

apenas 1 tempo de aula na 1ª e 2ª séries, e 2  tempos na 3ª série, fato que me obrigava a 

complementar carga horária em outras unidades e, como consequência, ter minha   

percepção reduzida sobre o que ocorria em sala de aula e no entorno. 

  Ainda assim, eu nutria a impressão (ou expectativa) de na escola X haver uma  

aceitação em relação às diferenças de sexualidade e de gênero dos estudantes, posto que 

eu nunca havia encontrado essa realidade em nenhuma outra. Nas unidades escolares 

em que atuei encontrei estudantes não-heterossexuais, todavia, a maioria era do sexo 

masculino. 

 Esse olhar sobre as relações de gênero e sexualidade dentro da escola X, que 

hoje percebo como desatento ou ingênuo, se construiu menos por análise e mais por 

contraste. À época, como citei, eu trabalhava em outras escolas estaduais com 

localizações geográficas e realidades socioculturais distintas umas das outras, incluindo 

também uma escola federal, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.17 Além disso, 

quando comecei a trabalhar na X, havia saído de outra unidade localizada em uma 

cidade pequena, fora da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Como dito 

anteriormente, em todas essas instituições eu encontrei estudantes homossexuais - a 

maioria do sexo masculino – e dois casos, em duas escolas diferentes, me marcaram 

muito.  

 Um deles envolveu um estudante da escola situada fora da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. Ele estava na 2ª série do Ensino Médio e havia sido aconselhado, por 

algumas professoras, a não “se assumir”. No caso, isso significaria não exteriorizar a 

sua homossexualidade, pois elas “tinham medo do que poderiam fazer com ele”, por se 

tratar de uma cidade pequena, onde supostamente “todo mundo se conhece”. Na época, 

um ex-aluno da escola havia sido espancado na rua por outros homens, vítima de 

homofobia. 

                                            
15 De acordo com uma das secretárias, já houve caso de pais retirarem suas filhas da Escola alegando esse 

motivo. 
16 E também a de estudantes gays, apesar de encontrar nestes o que chamaria de presença e não de 

representatividade. Retornarei a essa questão no segundo capítulo . 
17 Nesta eu atuava como professora do Ensino Fundamental e Médio, lecionando, respectivamente, 

Ciências Sociais e Sociologia. 
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 O outro caso foi um tanto mais complexo, mas não menos violento. Um 

estudante do 8º ano da escola federal, negro (talvez o único da turma; certamente, o 

mais retinto18), morador de uma das comunidades do entorno do bairro de Botafogo, 

perto de onde a escola está localizada.  

 Muito comunicativo e inquieto, ele era sempre apontado por algumas 

professoras(es) e por algumas pessoas da turma (em sua maioria, do sexo masculino) 

como alguém que possuía um comportamento inadequado. Como é comum nesses 

casos, esse estudante passou a ser acolhido por algumas meninas da classe. 

    Simbolizado como um fator perturbador das aulas, pelos estudantes e pelos 

representantes, ele foi alvo de um abaixo-assinado para que fosse retirado da turma. 

Acredito que dentro daquele contexto sociocultural, econômico e geográfico, a sua 

presença era, em si, um fator perturbador! Todavia, não do “andar da aula”, haja vista 

que quando faltava o comportamento deles em nada mudava, e sim das estruturas. 

  Era costume alguns destes alunos agirem com requintes de crueldade, contra 

esse estudante, por diversos fatores, incluindo a sua sexualidade, e contra outras pessoas 

entre as quais me incluo. Em uma de nossas aulas de Ciências Sociais, cujo tema eram 

os Movimentos Sociais - dentre eles o movimento LGBT19 - uma das alunas da turma 

fez uma pergunta que, além de preconceituosa, me pareceu, naquele momento, 

orquestrada. A pergunta era se as pessoas faziam Ciências Sociais para defender 

“viado” e “sapatão”. Após ouvir a minha resposta, ela finalmente fez aquela que 

aparentava ser a pergunta esperada por todos que estavam à minha frente se 

entreolhando e sustentando um sorriso de canto de boca: “você é sapatão?”.  

 Aquela situação me fez sentir um constrangimento e uma angústia poucas vezes 

experimentados (ainda mais quando penso que os causadores foram adolescentes de 

14/15 anos). Naquele momento, o que eu consegui responder foi um seco “não”.  

  Se, à época, com 27 anos, eu me senti mal naquela situação, eu não conseguiria 

imaginar o que aquele estudante gay, negro, morador da comunidade, sentia todos os 

dias. E era com admiração que eu olhava o poder da sua existência (e resistência) 

composta e simbolizada por tantas minorias sociais, capaz de atravessar e perturbar 

                                            
18 Utilizo o termo retinto, tal como o faz parte do Movimento Negro, para designar pessoas negras de pele 

escura. Essa demarcação tem sido feita para expor a existência de racismos que se recrudescem  de 

acordo com a gradação da tonalidade da pele. 
19 Hoje LGBTQI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, Queer e 

Intersexuais. O simbolo + foi incorporado para abranger outras orientações sexuais, identidade e 

expressões de gênero). 
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aquelas estruturas. Mesmo contra todas as possibilidades, e diante de todas as tentativas, 

ele não era silenciado.  

 Em um dos longos conselhos de classe do 8º ano, um dos professores dessa 

classe relatou a todos os outros professores presentes ter interrompido a aula por conta 

do comportamento do estudante. Contou também que, em seguida, ordenou ao aluno 

que fosse até a porta e olhasse os demais. Assim que o fez, o professor lançou a 

pergunta “você está vendo alguma franga aqui?”, ao passo que o estudante respondeu 

“franga não, mas frangay estou”. 

    Por essas razões, quando cheguei à escola X e vi aquela configuração - até 

então inédita – onde aparentemente eu reconheci estudantes majoritariamente do sexo 

feminino expressando uma identidade sexual homossexual, usufruindo de uma maior 

liberdade em relação às expressões das suas identidades (influenciada pela ausência da 

obrigatoriedade do uniforme) acreditei, por comparação às outras realidades vividas, 

que a existência daquela configuração pudesse estar ligada à valorização das diferenças 

de gênero e de sexualidade pela instituição.  

 Friso que utilizo o termo diferença relacionado às questões de gênero e de 

sexualidade, pois parto da perspectiva intercultural de Candau (2011). Diferença é 

escolhido em lugar de diversidade, pois este último termo guardaria em si certo 

essencialismo cultural, trazendo a ideia de que a diversidade é um dado pré-existente ao 

próprio fator que o constrói – o encontro com o “outro”. Ou seja, o termo escamotearia 

o próprio processo de produção deste que se torna o “outro”, escondendo, por 

consequência, as relações de poder que estão imbricadas neste processo. Cabendo à 

diversidade, simplesmente, ser tolerada.  

 Já o termo “diferença” enfatizaria o processo social de produção da diferença, do 

“outro”, e também da identidade, do “eu”, deixando claras as relações de poder e 

autoridade estabelecidas e em constante disputa. 

 Candau (2011, p. 246) afirma que as diferenças não devem ser toleradas, mas 

 [...]reconhecidas e valorizadas positivamente no que têm de marcas sempre 

dinâmicas de identidade, ao mesmo tempo em que combatidas as tendências a 

transformá-las em desigualdades, assim como a tornar os sujeitos a elas referidos 

objeto de preconceito e discriminação.  

 

 Creio que escolas públicas sejam realmente mais propensas às pluralidades em 

geral, o que não quer dizer que esta propensão se constitua sempre como um fato em 

relação às diferenças de sexualidade. Contudo, foi no mínimo ingênuo, como já dito, 

acreditar que a presença das diferenças de sexualidade, em qualquer ambiente, se dê 
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sem disputa. A informação obtida através da secretária despertou em mim a semente da 

desconfiança. A partir daquele momento, e do aprofundamento do meu contato com a 

escola, eu comecei a perceber o que até então me escapava.20  

 

2.2 Gêneros e sexualidades em disputa 

 

 É comum ouvirmos definições de sexualidade como uma orientação/prática 

sexual situada exclusivamente no âmbito do desejo, e de gênero como papeis sociais e 

comportamentais dispostos a homens e mulheres, ambos se apresentando de uma forma 

fixa. Partindo de uma perspectiva pós-estruturalista sobre os mesmos conceitos, Louro 

(2014) não compreende gênero e sexualidade como elementos estanques, mas como 

constituintes das identidades dos sujeitos, que, como tal, não são definitivas, e sim 

construídas num processo variável e contínuo.  

 O conceito de gênero, a partir dessa perspectiva, é deslocado da mera inscrição 

social de papéis e comportamentos (masculinos ou femininos) sobre um corpo sexuado, 

para o modo como as características sexuais (masculinas e femininas) são 

compreendidas, representadas e construídas através de processos e práticas 

socioculturais e linguísticas generificados (atravessados pelos gêneros). Ou seja, os 

gêneros passam a ser entendidos como processos resultantes das relações sociais e de 

poder estabelecidas e dirigidas aos corpos. Contudo, não representam algo que é 

imputado ao corpo, mas que o constitui. O gênero, portanto, se articula com outras 

identidades (como as de classe, raça/etnia, geração, nacionalidade, sexualidade, situados 

dentro de contextos específicos), variando com elas. 

 Com relação à sexualidade, Louro (2014, p. 30-31) afirma que ela também se 

constitui enquanto identidade, pois tem tanto a ver com o corpo como com as imagens, 

a fantasia, o ritual, e com os discursos que a regulam, normalizam, criam saberes e 

produzem “verdades”. Ou seja, a sexualidade é atravessada pela cultura e pelas relações 

de poder. Dessa forma, afirma que as identidades dos sujeitos: 

[...] se constituíram, pois, através das formas como vivem sua sexualidade, com 

parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem 

parceiros/as. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, social e 

historicamente, como masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades 

de gênero. Ora é evidente que essas identidades (sexuais e de gênero) estão 

                                            
20 A partir de 2017, com o retorno da obrigatoriedade de dois tempos de aula da Sociologia para cada 

série do Ensino Médio, a minha carga horária ficou concentrada na Escola X, não tendo mais a 

necessidade de complementar em outras unidades.  
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profundamente inter-relacionadas; nossa linguagem e nossas práticas muito 

frequentemente as confundem, tornando difícil pensá-las distintivamente. No 

entanto, elas não são a mesma coisa. Sujeitos masculinos ou femininos podem ser 

heterossexuais, homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles podem ser 

negros, brancos, ou índios, ricos ou pobres, etc.). O que importa aqui considerar é 

que – tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade – as 

identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas num 

determinado momento. (Itálicos no original) 

 

 Portanto, se as identidades de gênero e de sexualidade são construídas dentro das 

relações socioculturais e de poder estabelecidas em contextos específicos, quando 

algumas delas são produzidas enquanto diferenças, sendo estabelecidas práticas que as 

pretendem silenciar ou invisibilizar, estão sendo criados processos de exclusão que 

interferem nos processos de formação identitária de todos os envolvidos dentro deste 

contexto.  

 “Temos que resolver o problema das meninas que estão namorando no 

banheiro”, disse uma vez o então diretor-geral, enquanto conversava com uma 

funcionária, no início do ano letivo de 2017. Eu comecei a notar que o fato de a escola 

possuir “muitas estudantes lésbicas” havia se tornado uma característica mencionada 

por vários sujeitos (pais, professores, inspetores, gestores), nunca como algo positivo, 

mas como uma marca, um estigma, um problema a ser resolvido ou invisibilizado. 

  Há de se relativizar aqui a narrativa quantitativa representada na fala “muitas 

estudantes lésbicas”. Apesar de a pesquisa não ter realizado nenhum tipo de 

mapeamento quantitativo das sexualidades existentes entre as estudantes da escola (o 

que seria impossível) e apesar de existir nela uma representatividade de estudantes 

lésbicas não se pode afirmar que elas sejam muitas, numericamente. Acredito que, como 

há sempre um processo de invisibilização das identidades não-heterossexuais, quando 

estas resistem dentro de um espaço, acabam sendo encaradas como um excesso. 

 Casos de repreensão às expressões e vivências das sexualidades não-

heterossexuais dentro da escola passaram a ser percebidos como comuns e cotidianos, 

principalmente as praticadas pelos dois inspetores do turno da manhã. Nessas situações, 

há uma divisão sexual binária: a inspetora Vivian se encarrega das meninas e o inspetor 

Ramon, dos meninos. Tais casos podem ser exemplificados como o de alunas sendo 

repreendidas por estarem se beijando ou por estarem somente de mãos dadas, e de um 

aluno gay sendo constrangido pela forma como dançava no pátio, durante o intervalo 

(quando os estudantes ainda tinham a permissão de colocar músicas nos alto-falantes).  
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 Este último acontecimento envolveu o estudante Marcelo, que costumava 

utilizar acessórios corporais identificados, pelos outros, como “de mulher”, e foi a ele 

que o inspetor se referiu quando entrou na sala dos professores, durante o recreio, com 

ar de indignação, e disse “desculpe a expressão, mas aquele viadinho está se esfregando 

lá no pátio”. A indignação de Ramón foi compartilhada por muitos que estavam naquela 

sala, enquanto o tratamento lançado ao estudante encarado com naturalidade.  

 Ficaram nítidos, naquele momento, que a corporeidade de Marcelo estava em 

disputa, que a sua sexualidade estava sendo regulada através do policiamento e da 

censura do gênero. Afinal, fosse outro estudante, sobre o qual não pairasse o espectro da 

homossexualidade, a dança de forma dita “feminina” geraria indignação? 

 Acima de tudo, também ficou claro que a linguagem tanto expressa as relações 

de poder quanto as institui, tanto veicula quanto produz e pretende fixar diferenças, 

como afirma Louro (2014, p. 67) 

O processo de "fabricação" dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase 

imperceptível. Antes de tentar percebê-lo pela leitura das leis ou dos decretos que 

instalam e regulam as instituições ou percebê-lo nos solenes discursos das 

autoridades (embora todas essas instâncias também façam sentido), nosso olhar deve 

se voltar especialmente para as práticas cotidianas em que se envolvem todos os 

sujeitos. São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras 

banalizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento e, 

em especial, de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa: 

desconfiar do que é tomado como "natural".  

 

 O incômodo geral que ecoava com relação ao Marcelo me chamou a atenção. A 

sua representação de gênero não-binária (que desconstruía a polaridade masculino-

feminino), fronteiriça, a vivência e a verbalização da sua identidade sexual dentro do 

espaço escolar eram sempre apontados como algo “desnecessário”, como um excesso a 

ser reprimido, silenciado, dentro e fora da sala de aula.21 

  Apesar de essa repressão acontecer também com estudantes do sexo feminino 

parecia haver algumas particularidades em relação a esse estudante, em específico, e em 

relação às representações e expressões de gênero e sexualidade, dentro desse grupo 

social.  

                                            
21 De acordo com o próprio estudante e com o que os diretores diziam nas reuniões, a sua sexualidade era 

vista como um problema também em casa. Sempre me recordo de um fato que me impactou, após uma 

suspensão, Marcelo retornou às aulas de cabelos cortados e tingidos de preto (a cor anterior era rosa), e 

vestindo um casaco do Flamengo. No final do ano letivo de 2017 ele abandonou a escola. Em uma de 

nossas conversas afirmou ter muitos problemas em casa –  a mãe o havia expulsado e ele tinha ido morar 

com o pai e a avó – e estava dividido entre continuar a estudar (previa que seria reprovado) ou voltar a 

trabalhar. 
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 Por um lado, acredito que o fato de Marcelo costumeiramente quebrar as 

regras22, mesmo quando repreendido, de ter completado 18 anos e não se sentir mais 

tutelado dentro da escola, somavam para que ele se tornasse um alvo de vigília ainda 

maior. Por outro, sustento também que os diversos fatores identitários que compõem os 

grupos sociais serão cabais na tessitura das teias de significados relacionadas às 

representações das identidades de gênero e sexualidade reproduzidas.  

Acredito que dentro de X, uma escola com características específicas – 

composta por sujeitos pertencentes a substratos da classe trabalhadora situados mais à 

margem, são construídas noções de masculinidade e de feminilidade específicos e que 

muito divergem das perspectivas burguesas. Contudo, pode-se dizer que há a 

reprodução de uma masculinidade hegemônica, de matriz heterossexual, que interpreta 

os comportamentos de gênero desviantes aos ditos “padrão” como expressões de 

homossexualidade, ou seja, gênero e sexualidade são entendidos de forma relacional, e 

esses comportamentos são rechaçados com práticas gayfóbicas.  

 A homofobia, de acordo com Borrillo (2010), é o medo de que a valorização da 

identidade homossexual seja reconhecida, se manifestando pela “angústia de ver 

desaparecer a fronteira e a hierarquia da ordem heterossexual”, se exprimindo na vida 

cotidiana através de insultos e injúrias, podendo assumir formas mais brutais como 

violências físicas e extermínio. A lesbofobia, a gayfobia, a bifobia e a transfobia são 

formas específicas de homofobia, praticadas contra lésbicas, gays, bissexuais e pessoas 

transgênero, que devem ser nomeadas como tal para que sejam identificadas. 

 Quando Marcelo ousou não só expressar a sua identidade homossexual, mas 

também se situar na fronteira - desconstruindo a dicotomia entre o gênero feminino e o 

gênero masculino, dentro da perspectiva homofóbica, ele passou a ser um fator de 

ameaça à legitimidade/autenticidade dos gêneros, do “ser homem” e do “ser mulher”. 

 Percebi na escola uma vigilância e uma censura do gênero reguladora das 

sexualidades, se mostrando mais acintosa quando direcionada ao sexo masculino, no 

sentido de possuírem um teor mais explicitamente vexatório. Não estou afirmando, com 

isso, que existam mais práticas gayfóbicas do que lésbofóbicas, muito menos que a 

identidade sexual lésbica é “mais aceita” nesse espaço, e sim que as possibilidades de 

nuances em relação ao que se é normativamente esperado das identidades de gênero dos 

                                            
22 O inspetor Ramon sempre reclamava do hábito que o estudante Marcelo tinha de fumar na grade que 

dividia a parte interna da parte externa da Escola, apesar de o próprio inspetor fazer o mesmo.  
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indivíduos do sexo masculino me pareciam mais estreitas do que as esperadas em 

relação aos indivíduos do sexo feminino.  

 De acordo com Borrillo (2010), essa impressão de menor intensidade com 

relação às práticas lesbofóbicas está ancorada no fato de elas aparecerem de forma mais 

dissimulada, contudo, não menos violenta. Com o olhar mais atento, pude perceber, 

neste contexto escolar, que insultos de teor homofóbicos e as ridicularizações 

começaram a parecer não só naturalizados como institucionalizados. 

 No final do ano letivo de 2017, momento em que há certa correria em relação ao 

fechamento das notas e à entrega dos resultados, enquanto eu me direcionava à sala de 

aula, o professor de Biologia estava na porta, distribuindo as suas provas finais 

corrigidas. Concomitantemente, ele anunciava os aprovados e os em recuperação final. 

 Em meio à entrega, um estudante indagou o porquê de o professor ter escrito na 

sua prova, ao lado da nota, a palavra “boiola”. O professor respondeu, de forma jocosa, 

dando a entender que aquela era uma “brincadeira”, que fazia parte do trato entre ele e 

os estudantes do sexo masculino. Não muito depois desse ocorrido, outro estudante da 

mesma turma entrou na sala dos professores procurando o mesmo professor de 

Biologia, ambos se referiram ao outro pelo termo “viadinho”.  

 Acredito que as questões de gênero e sexualidades sejam temáticas de 

importância cabal para a educação, pois são constituintes, estão e sempre estarão 

presentes na vida de todos os indivíduos, e, especialmente, dentro do ambiente escolar. 

Mesmo que a instituição educacional se negue a tratar do assunto, ele transborda, 

aparecendo na maioria das vezes sob a forma de discriminação e intolerância, criando 

uma rede de excluídos e invisibilizados.  

 Por esses motivos, decidi pensar não mais a partir da escola, mas através das 

práticas, discursos e experiências do(as) estudantes LGBTQI+, investigando como se 

enxergam dentro deste espaço escolar, quais estratégias de convivência são traçadas por 

eles(as) e como disputam espaço de existência. Para tal, optei por utilizar o método de 

pesquisa narrativa, pois entendo ser o que melhor possibilita a coletivização das 

experiências vividas e ressignificadas por estes(as) estudantes no ato das entrevistas.    
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3 A RESITÊNCIA É O “SAPABONDE” 

 

 Para justificar a escolha da narrativa enquanto método, recorri ao célebre texto 

de Benjamin “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”(1994). Ao 

percorrer os caminhos da narrativa, o autor afirma que aquele que narra – o contador de 

histórias – recorre à experiência (própria ou àquela relatada pelo outro) o que conta. 

 A narrativa é descrita pelo autor como uma forma artesanal de comunicação, 

pois nela o narrador deixa impressas as suas marcas, como um ceramista ao manusear a 

argila do vaso. No entanto, essa não é uma via de mão única. Se, ao manusear o vaso, o 

ceramista projeta e imprime as suas marcas, dialeticamente, a argila também dele se 

apodera. 

  O autor vai mais a fundo ao dizer que o narrador só dá vida à coisa narrada, 

porque esta mergulha e embrenha nele para, então, retirar-lhe a vida. Nesse mergulho, 

as marcas produzidas são as marcas das experiências vividas e revividas coletivamente 

pelos narradores-ouvintes que, ao transmitirem através das palavras as suas experiências 

narrativas, atualizam a condição eminentemente coletiva que possuem. 

 Corroborando com o conceito benjaminiano, Bondía (2002) afirma que a 

experiência não pode ser entendida como algo que em um determinado momento 

aconteceu, mas como algo que nos aconteceu, ou seja, que nos afetou. O sujeito da 

experiência será sempre um sujeito tombado, que perdeu o seu poder, pois foi por ela 

apoderado, formado e transformado. Essas experiências são formativas e, enquanto tal, 

compõem a biografia do(a) narrador(a). Dessa forma, o que se narra não é um mero 

relato do passado, mas a rememoração de uma experiência vivida que, ao ser 

transportada ao passado-presente, é revivida e ressignificada, em um movimento de 

reflexão e autorreflexão. As narrativas são tanto uma forma de compreender as 

experiências quanto um meio de produção de si. 

 A intenção inicial desse trabalho era pesquisar, dentro do contexto escolar 

apresentado, a produção da diferença em relação às identidades de gênero e sexualidade. 

A pesquisa, com isso, tornaria um espaço de fala daquelas(es) que possuem uma 

identidade sexual não heterossexual, realizando, para isso, entrevistas com estudantes 

que se autoidentificassem LGBTQI+ e que, voluntariamente, quisessem participar.  

 Elegi, para tal, estudantes concluintes das duas turmas de 3ª série, por acreditar  

que por possuírem mais idade a proposta seria compreendida sem ruídos e também pelo 
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fato de, em uma das turmas, estudar a Roberta. Roberta é uma estudante lésbica e 

politicamente combativa em relação aos interesses das(os) estudantes dentro da escola e 

muito bem quista pelas(os) professoras(es). Era meu interesse entrevistá-la e eu 

acreditava que, pelo seu perfil, ela desejaria participar.  

 Após comunicar a pesquisa aos estudantes das duas turmas de 3ª série, fui 

procurada por 3 alunas, sendo uma delas a Roberta. Ela disse que tanto ela quanto sua 

namorada, Carla, cursante da 2ª série, gostariam de participar.  O fato de somente as 

alunas terem demonstrado interesse me despertou algumas questões. Acredito que por 

eu ser mulher, de alguma forma, tenha influenciado - como se houvesse uma 

cumplicidade subjacente à nossa existência e identidade. Todavia, me parecia também 

sintomático que, dentro daquele contexto, essas fossem as que se posicionassem. 

Parecia que, apesar de todas as práticas de silenciamento a que são submetidas, havia 

espaços a serem disputados. E elas o faziam. 

 Uma vez estabelecidas as vozes da pesquisa, me pus a ouvi-las. Combinei com 

as estudantes que faríamos as entrevistas em duplas. Acreditei que nessa situação 

(menos intimista, talvez menos constrangedora) estaríamos, tanto eu quanto elas, mais 

resguardadas. Além disso, como eu possuía pouco tempo para realizar as entrevistas 

(pois estávamos próximos ao fechamento do ano letivo e, muito provavelmente, aquelas 

estudantes não estariam lá no ano seguinte), este parecia ser o melhor método. 

 É importante posicionar que todas as quatro estudantes entrevistadas se 

autoidentificaram negras, três delas de identidade lésbica e uma pansexual.23 

 

3.1 Roberta e Carla: quando a rua é um alívio 

 

 Começamos a entrevista ao término da última aula do turno da manhã. Ela durou 

aproximadamente uma hora e quarenta minutos. Percebi, pelo afã das meninas, que elas 

queriam, precisavam, falar. Pouco tempo depois de começarmos, o celular da Roberta 

tocou. Era a sua mãe.  

 Roberta mora a 5 minutos da escola e sua mãe queria saber o motivo de não ter 

chegado ainda. “Estou fazendo um trabalho com a professora de Sociologia sobre 

escolarização”. Ao ver o meu estranhamento em relação a sua resposta, ela confessou 

                                            
23 Pansexuais são pessoas que se relacionam com todas as identidades sexuais e de gênero existentes. 
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que se falasse o tema da minha pesquisa, a mãe ia querer “me matar”. Algum tempo 

depois, sua mãe ligou novamente. 

 Carla usa o anel de compromisso que as duas compraram para celebrar o 

primeiro ano de namoro. Roberta não. A mãe da estudante possui o hábito de mexer em 

suas coisas e, assim, encontrou o anel juntamente a outros relicários do namoro (como 

desenhos, escritos e presentes) e atirou tudo ao lixo.  

 A família de Roberta não aceita a sua identidade lésbica. Ela sofre repressão, em 

maior grau, por parte da mãe e do padrasto, com quem mora. Ela fica com o pai 

quinzenalmente. Apesar de ele também não aceitar a lesbianidade da filha e o seu 

namoro, Roberta deixa transparecer que a relação com ele e com sua família é menos 

violenta. 

 A vigília e controle praticados por sua mãe foram o motivo de a própria ter 

descoberto a homossexualidade da filha. Aos 13 anos, quando ainda era emo,24 tinha os 

cabelos tingidos de azul e cortados no estilo “Joãozinho”. Vestia roupas de banda e 

usava boné. Ouviu a mãe dizer que preferia ter descoberto uma gravidez. 

 Posteriormente, em uma tentativa de extirpar a homossexualidade e imputar a 

heterossexualidade à filha, a mãe da Roberta teria lançado mão de dispositivos 

generificadores que reafirmam estereótipos sexuais para engendrar um processo de 

feminilização do corpo de Roberta, matriculando-a em um curso de moda para que 

aprendesse a andar de salto, a se maquiar, a “ser mulher”. 

 Sobre isso, Borrillo (2001 apud VIANNA e CAVALEIRO 2015, p.14) afirma 

que 

[...]a LGBTFobia tem a ver, num primeiro momento, com policiar a 

identidade de gênero, em vez de se relacionar diretamente com a sexualidade. 

É por essa razão que as pessoas homossexuais não são as únicas vítimas da 

LGBTFobia. Esta se dirige a todos/as que não aderem à ordem de gênero: 

travestis, transexuais, bissexuais, mulheres heterossexuais que têm 

personalidade forte ou que tenham gestualidade “menos delicada”, homens 

heterossexuais “de maneiras delicadas” e mulheres homossexuais. Entende-se 

que a homofobia é igualmente a negação das relações entre mulheres que não 

correspondem à definição tradicional de feminilidade, ou seja, a lesbofobia 

“que constitui uma especificidade no cerne de outra: a lésbica sofre uma 

violência particular advinda de um duplo menosprezo pelo fato de ser mulher 

e ser homossexual”. Um menosprezo, uma espécie de indiferença que 

permite aproximá-la da ideia da “fase”, “algo que vai passar”. 

 

 Mesmo impulsionada por motivos torpes, essa iniciativa, para Roberta, teria sido 

positiva, pois, ao entrar para o curso de moda, manteve contato com várias pessoas 

                                            
24 Emo ou emocore é como são designadas as pessoas que apreciam o gênero musical emocore - também 

conhecido como emotional hardcore. A musicalidade deste gênero é caracterizada pelo contraste do peso 

das guitarras com canções melódicas e letras confessionais de teor emotivo. 
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diferentes, inclusive, homossexuais; pôde entender melhor a sua negritude, aprendendo 

a usar os cabelos crespos de diversas formas e a superar a “fase emo” – a qual recorda 

com certo constrangimento.  

 A parte não tão positiva estaria no fato de sua mãe depositar na mudança da 

expressão de gênero da filha - em que teria se tornado “mais feminina” – o sucesso do 

seu intento, conforme transcrição da entrevista que segue: 

A minha mãe achou que eu virei hétero depois que eu mudei o estilo de me 

vestir. Porque eu fiz curso de modelo, eu comecei a entender mais de moda, 

etc.[...]Comecei a botar vestidinho para as festinhas que eu tinha que ir, e 

todo mundo ficou falando ‘ai, que alívio, ela virou hétero’. E tipo, eu só tava 

usando uma roupa. O que isso influencia? 

 

 A atitude da mãe de Roberta é um exemplo de como as percepções sobre gênero 

estão ancoradas no binarismo; nele as formas de masculinidade e feminilidade são 

encaradas como fixas e opostas, relacionando-se à sexualidade. Dentro dessa lógica, a 

sexualidade e expressão de gênero da filha eram entendidas como uma negação da 

mulheridade. À medida que a sua expressão de gênero sofre mudanças e são 

reconhecidas nela características ditas “femininas”, a mulheridade, anteriormente 

negada, agora é também reconhecida e carrega consigo a expectativa normativa de que 

na condição feminina o seu desejo sexual esteja inclinado ao sexo “oposto”.   

 A estudante narrou que após a descoberta dos objetos pessoais e afetivos do 

namoro, houve uma das maiores brigas até então. A mãe ameaçou agredi-la até que 

ficasse “toda quebrada” e tivesse que ser internada no Azevedo Lima,25 tendo também 

ameaçado de morte a Carla.   

 Roberta interpreta a reação da sua mãe, em parte, movida pela sua religião. A 

família materna sempre fora religiosa, já tendo pertencido à Assembleia de Deus e, 

agora, à Igreja Socorrista Evangélica.26 

  Ela caracteriza a sua família como praticante de “um misto de racismo e 

homofobia muito louco”, pois acusaria a Carla de ser traficante simplesmente por morar 

“na parte de cima da favela” em que eles já moraram antes de se mudarem para a parte 

mais baixa.  

 Roberta também é frequentadora da mesma Igreja, às vezes compulsoriamente, 

às vezes por vontade própria. Acredita em Deus, mas não é devota de uma religião 

específica.   

                                            
25 Um  hospital estadual situado no bairro.   
26 A estudante conta que, como possui ovário policístico e suspeita de endometriose, certa vez ouviu de 

sua mãe que tais condições seriam sintomas de um câncer enviado por Deus como castigo.   
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 Por sua vez, Carla e seus pais são adeptos de uma religião internacional, de 

origem japonesa, denominada “Perfeita Liberdade”. Ela descreve a religião como tendo 

um de seus pilares calcado na crença de que “tudo é e existe para a paz mundial”. A 

partir dessa perspectiva, não existiria a ideia de aleatoriedade nos acontecimentos, mas 

de uma teleologia, cujo desfecho não se poderia questionar. 

 Para Carla, a religião não se configurou como reafirmação de um discurso 

proibitivo e reprovador da sua identidade sexual, mas de aceitação. Quando contou a 

sua mãe sobre sua homossexualidade e seu namoro com Roberta, a religião se tornou 

um auxílio para que encontrasse apoio. Ambas foram acolhidas por essa família. 

A religião tem pontos de partida, preceitos, tipo ‘tudo é e existe para a paz 

mundial’ parece muito vago, mas, por exemplo, se tu quebrou o seu telefone, 

foi porque precisou quebrar[...] tudo acontece por um motivo, sabe? A minha 

mãe aceitou por isso. Ela teve esse embate. Quando ela foi para a Igreja para 

reclamar...ela não teve para onde correr. Onde ela ia colocar a culpa, falou 

para ela que ela não poderia. 

  

 Roberta foi minha aluna desde a 1ª série do Ensino Médio, na escola X. Durante 

as minhas aulas, costumava ser muito participativa e questionadora. Acredito que se 

mantivesse assim em muitas outras disciplinas, pois, não raramente, era apontada nos 

conselhos de classe como o “destaque da turma”.27 Foi eleita representante em todas as 

turmas do Ensino Médio, desde a 1º série - quando se matriculou na escola.  

 Como dito anteriormente, conheci Carla através da Roberta, no momento da 

entrevista. À época, ambas namoravam há 1 ano e 4 meses, contudo, se conheciam há 

muito mais tempo. Encontraram-se quando Roberta cursava o 9º ano e Carla o 8º ano, 

em outra escola próxima à X.  

 Nessa época, Carla frequentava a casa de Roberta. Conta que era bem recebida 

por sua mãe, mas que tudo mudou quando parou de usar o tênis de florzinha, e de 

relaxar os cabelos – momento em que passou por uma transição capilar, assumindo os 

cabelos crespos e curtos. De acordo com a sua fala, ela passou a ser reconhecida 

enquanto potencialmente lésbica, já que para a sogra seus cabelos novos eram um signo 

de masculinidade.  

 Moradoras do mesmo bairro em que X está situada, matricularam-se nela no ano 

seguinte para cursarem, respectivamente, a 1ª série do Ensino Médio e o 9º ano do 

Ensino Fundamental. 

                                            
27 Os destaques da turma, apontados pelas(os) professoras(es) nos conselhos de classe, são as(os) 

estudantes que apresentam as maiores notas, assiduidade, participação etc.  
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 Nunca tiveram episódios de evasão durante as suas vidas escolares. Em 2016, 

quando estava na 1ª série, Carla se desvinculou de X e se matriculou em uma escola 

grande e tradicional, situada na Zona Sul de Niterói. Permaneceu somente até o término 

do ano letivo, pois o trânsito caótico da manhã a obrigava a acordar muito cedo para não 

chegar atrasada, ou, fatalmente, a chegar atrasada. Ainda assim, afirmou ter gostado 

muito da escola, do ensino, e, principalmente, do “vale”.28  

 No início desse mesmo ano, Roberta também se desvinculou da escola X, e se 

matriculou em um grande Liceu, localizado no Centro de Niterói.29 A estudante 

considerou o ensino do Liceu “mais puxado”, tendo em vista que, diferentemente de X, 

o Liceu não atende exclusivamente a um público “menos assistido”. Afirmou que estava 

gostando da escola, contudo, como essa mudança ocorrera em meio à greve dos 

profissionais de educação, tinha poucas aulas por dia e a sua mãe, sem lhe comunicar, a 

retirou e a rematriculou em sua antiga escola.30 

     Quando perguntei a elas sobre a presença de estudantes LGBTQI+ da escola 

X, foi interessante notar que ambas fizeram um comparativo com as experiências que 

tiveram nas escolas citadas anteriormente. Pontuaram que há, sim, algumas alunas 

lésbicas e bissexuais na escola, mas que esse quantitativo se configuraria mais como um 

“bonde” do que um “vale”, comparado às outras realidades em que viveram. 

Salientaram também a presença de Grêmios combativos e de coletivos LGBTQI+ em 

ambas as escolas.  

 Na visão dessas estudantes, X não possuiria, portanto, uma comunidade 

LGBTQI+, diferentemente das outras escolas em que estudaram brevemente, tampouco 

a narrativa delas é convergente com a que escutei dos outros atores sociais que 

pontuaram haver “muitas estudantes lésbicas”. Esse fato reitera, como dito 

anteriormente, que a simples existência da vivência de sexualidades não-heterossexuais 

dentro desse espaço escolar é entendido como excesso, impulsionado pelo discurso de 

que a sexualidade, principalmente a não-heterossexual, é algo de foro íntimo, devendo 

estar distante do espaço público. 

                                            
28 O termo “vale” é utilizado para  identificar a existência de uma comunidade LGBTQI+. 
29 Lembro quando Roberta e mais 3 alunas da 1ª série, todas consideradas “destaques”, me abordaram 

perguntando sobre duas escolas da rede em que eu já havia lecionado Sociologia.  Elas demonstravam 

desejo de sair da Escola X, e assim todas fizeram. Somente a Roberta retornou. 
30 À  época em que a secretária comunicou o retorno da Roberta aos professores e eu a indaguei se sabia o 

porquê do retorno, ela informou que havia sido um pedido da mãe, pois a menina estaria “se envolvendo 

com quem não deveria”.  
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  Apesar das estudantes não enxergarem a presença de uma comunidade 

LGBTQI+, há, entre as alunas lésbicas e bissexuais, um senso de comunidade, uma rede 

de apoio, que aparecem em suas narrativas quando identificam as meninas como sendo 

mais unidas.  

 Com relação aos estudantes gays, estes seriam minoria. Elas localizavam dois 

estudantes que se identificam como gays na escola. Um deles era o Marcelo e o outro 

um estudante da turma da Roberta, que, segundo elas, “às vezes diz que é, às vezes diz 

que não é”.31   

 As duas pontuaram que os meninos não são unidos como as meninas. Quando 

acontece algo com alguma delas, é costume se juntarem para ajudar, defender, 

reivindicar. “A gente fala que aqui tem o ‘sapabonde’, elas são mais unidas. Tem 

bi[ssexual], tem menina que não se define, mas a gente está sempre perto da outra para 

ajudar”.  

 Narram que quando os dois estudantes gays sofreram perseguição, elas não se 

posicionaram, pois interpretaram a atitude deles indefensável. Nesse caso, teriam 

assediado outros estudantes do sexo masculino, e, um deles, invadido a privacidade dos 

mesmos. De acordo com o que foi relatado, Marcelo teria escrito nas paredes do 

banheiro masculino e pela rede social twitter o nome dos meninos a quem desejava e o 

que desejava fazer com eles.32 Já o outro estudante teria criado um perfil feminino, em 

uma rede social, adicionado os meninos a quem desejava, pedido e obtido nudes.33 

 É importante pontuar que o banheiro assume, nesse contexto escolar, o papel de 

ser um espaço próprio à realização dos atos de resistência do alunos/as não-

heterossexuais. Lugar em que, apesar da espreita, é possível burlar as regras impostas e 

vivenciar a sexualidade – no caso das meninas que namoram no banheiro, como 

revelado na fala do ex-diretor, e destes dois alunos que se utilizaram do espaço para 

expressar as suas sexualidades. 

 As ameaças sofridas pelos dois estudantes, principalmente pelo Marcelo,  

soaram menos como uma repressão ao assédio e mais como uma retaliação por uma 

masculinidade ferida. Como se o simples desejo deles, por ser um desejo homoafetivo, 

fosse motivo de vergonha, de inferiorização, a quem dele se torna objeto.  

                                            
31 Na mesma hora em que escutei esse relato delas, me veio à lembrança uma de nossas aulas em que este 

estudante disse que a sua mãe morria de medo que ele fosse homossexual. 
32 Essa mesma história eu escutei de outros estudantes.  Marcelo estaria sendo ameaçado, por tal atitude, 

e, supostamente, teria saído da Escola por medo. 
33 São denominados nudes foto ou vídeo em que se mostra um corpo inteiro nu ou as partes socialmente  

erotizadas. 
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 As meninas contam que o Marcelo, em dado momento, tentou usar o banheiro 

feminino (por medo ou por preferência), mas que fora impedido pela orientadora 

pedagógica, alegando a necessidade de documentação para tal. Neste instante, elas 

trouxeram à memória o fato de uma aluna transexual ter sido matriculada na escola, que 

a mesma possuía toda a “papelada”, que utilizava o nome social, mas que fazia uso do 

banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais – localizado entre o 

masculino e o feminino. Elas frisaram que não sabiam se o motivo do uso desse 

banheiro partiu da própria aluna ou da escola. 

 Quando perguntei sobre a relação delas com os outros estudantes, 

professoras(es) e funcionários, disseram não sofrer nenhum tipo de preconceito ou 

prática discriminatória dos estudantes, afirmando haver uma relação respeitosa 

estabelecida, até mesmo com aqueles que são “de igreja”. Com estes, quando 

presenciavam uma conversa com detalhes mais íntimos, de cunho sexual, ou cujo teor 

reprovassem, simplesmente se retiravam dela. A mesma coisa quanto aos professores, à 

exceção de alguns funcionários.  

 A principal funcionária mencionada foi a inspetora Vivian. A mãe da Roberta já 

teria procurado a inspetora para reclamar sobre o namoro das duas dentro da escola. Ela 

seria a pessoa que, dentro da escola, mais lançava mão de práticas lesbofóbicas contra 

as duas (apesar dessas práticas não se direcionarem exclusivamente a elas). 

 Contaram que já foram constrangidas por estarem sentadas abraçadas, no pátio, 

ao mesmo tempo em que um casal heterossexual o fazia, mas que este não teria sido 

separado ou chamado atenção.  Que a Carla já havia sido colocada para fora da escola 

para que não ficasse esperando a Roberta para irem embora juntas. De acordo com elas, 

a Vivian utilizava o seu poder para excluí-las e separá-las. 

 Já o inspetor Ramón, que conhecia a mãe da Roberta, e sabia de toda a história, 

não agia da mesma forma. Nunca as tinha excluído ou perseguido. Pelo contrário, 

sempre as cumprimentava. O relato das estudantes reafirma a divisão sexual binária 

existente entre os inspetores.    

  Certa vez, procuraram a orientadora pedagógica reclamando do comportamento 

de Vivian contra as duas, mas obtiveram a resposta de que dentro da escola há uma “lei” 

que proíbe o excesso de contato físico entre os estudantes.  Quando contra-

argumentaram o fato de a repreensão existir somente contra estudantes não-

heterossexuais, a orientadora afirmou que nem os heterossexuais poderiam e que 

deveriam relatar se e quando ocorressem esses excessos.  
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 De acordo com ambas, essa mesma prática teria sido exercida pela própria 

diretora da escola. No momento do intervalo, quando ainda existia a rádio, os estudantes 

dançavam funk, quando a música foi trocada por um pagode romântico. Neste instante, 

Roberta e Carla começaram a dançar abraçadas, até a diretora-geral bater no braço de 

uma delas dizendo “separa porque está demais”. 

 As estudantes pareciam acatar a existência de tal regra interna, mas 

questionavam a diferença de tratamento lançado a elas, pois existiriam casais 

heterossexuais na escola que não sofriam as mesmas represálias. 

 De acordo com Roberta, na escola, o policiamento do gênero e da sexualidade 

exige discrição daqueles que possuem uma identidade não-heterossexual. Todavia, essa 

discrição exigida não se revela somente em seu sentindo lato de não chamar atenção, e 

sim enquanto silenciamento e negação de si. 

Tem essa, se você é discreto é aceitável. Se você faz tudo para se esconder, 

não expor[a sexualidade], tá tranquilo.[...] Eu sou super discreta. A gente não 

sai por aí andado e gritando ‘sou sapatão’. Mas, independentemente, se eu 

estivesse fazendo isso ou não eu teria que ser respeitada. O pessoal tem disso 

com o menino. Se o gay é tranquilão, ok. Se ele é afeminado, dizem que tá 

fazendo isso pra chamar atenção.[...] Tem essa deles não aceitarem, se você 

expor a sua identidade em um nível que para eles não é aceitável. 

 

 A estudante conta que a sua mãe, em um dado momento, procurou a assistente 

social da escola, em busca de ajuda. A partir desta conversa com a assistente, tanto a 

filha quanto a mãe teriam sido convidadas a conversar com o psicólogo. É importante 

frisar que a escola não possui psicólogo, mas que, pelo descrito, o atendimento teria 

sido feito por um professor que possui formação na área. Roberta teria conversado com 

ele, e isto a ajudado bastante, mas a sua mãe recusara o convite. A expectativa da mãe 

era a de que o psicólogo “desse um jeito” na homossexualidade da filha. 

 Quando pergunto sobre o futuro, Roberta, que estava para se formar, diz que 

precisa começar a trabalhar para sair de casa, pois a sua situação era insustentável. 

Conta que os momentos em que está na rua são os seus momentos de alívio.  

Eu nunca quis afrontar eles, desde criança, em momento nenhum. Quando era 

criança eu passei uma infância muito difícil, porque eu não me aceitava nem 

como menina negra, nem com o cabelo crespo, nem como gordinha - na 

época eu era gordinha e tive distúrbio alimentar por isso - e também não 

aceitava a minha sexualidade. Eu fazia de tudo para me camuflar e de tudo 

para tentar ser “normal” para agradar a eles, porque eu tinha a nítida noção de 

que eles não iam aceitar isso. [...]Mas eu também não vou deixar de viver a 

minha vida. Se eu não posso ser eu dentro de casa, eu vou ser eu na rua[...]. 

Os meus amigos não entendem como a minha mãe pode ser assim comigo 

dentro de casa, e como eu sou uma pessoa diferente dentro de casa. A rua é 

um alívio para mim. 
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 Ela deixa transparecer, no decorrer da sua fala, que a rua é tudo o que está para 

além da sua casa e do entorno dela - são aqueles lugares em que não consegue sentir a 

presença da sua mãe. A rua passa a ser também a escola, que, mesmo com toda a 

vigilância da inspetora, perseguição ao casal e à expressão da sexualidade lésbica, é um 

lugar onde Roberta consegue ser ela mesma - uma mulher negra, comunicativa, 

combativa e lésbica, e que hoje tem orgulho da sua identidade. 

 

3.2 Rafaela, Marta e a negação dos afetos  

 

 Rafaela e Marta são duas meninas aparentemente tímidas, cujos tons de voz, de 

tão baixos, dificultaram o entendimento do áudio de suas entrevistas. Marcamos de nos 

encontrarmos durante o intervalo. Como elas não teriam aulas depois, esse seria o 

momento ideal para conversarmos. E o fizemos por, aproximadamente, 50 minutos.  

 Marta chama a minha atenção por vestir o capuz de seu casaco, escondendo um 

pouco do seu rosto. Ela foi minha aluna quando cursava a 1ª série. Está na escola X 

desde o 7º ano, quando saiu de uma escola estadual de grande porte, localizada na Zona 

Sul de Niterói, a qual caracterizou como sendo “o mundo”.  

 Em seu histórico escolar, nunca houve episódio de evasão ou retenção em série 

alguma.  

 Mora no mesmo bairro em que a X está situada, gosta de jogar futebol e faz 

parte dos times que disputam o “racha das meninas” - torneio de futebol promovido 

uma vez por semana, após as aulas do turno da manhã. 

 Marta se autoidentifica lésbica. Diz que acreditava ser bissexual, que tentou 

“ficar” com meninos, e até ficou “tentando namorar um por três anos”. Contudo 

identificava esse relacionamento como sendo movido mais por uma amizade do que por 

um sentimento romântico, e que isso era reconhecido pelos demais amigos que possuía. 

 Revela que a sua mãe, com quem mora, sabe de sua identidade sexual, que a 

respeita, mas que “se virasse hétero[ssexual] ela ia adorar”. Conta que revelou sua 

orientação sexual para a mãe através de mensagem enviada por whatsapp. Impulsionada 

pelo desejo de tê-la participando mais de sua vida, Marta contou por mensagem que 

estava namorando uma menina e que queria levá-la em casa para apresentá-la. A mãe da 

estudante teria permitido a ida da namorada a sua casa, no entanto, nunca comentado ou 

conversado com a filha sobre o seu namoro ou sobre a sua sexualidade, tratando as 

namoradas como se fossem amigas. 
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  A reação da mãe de Marta reafirma o que Vianna e Cavaleiro (2015) apontaram 

em relação às especificidades das práticas lesbofóbicas. Em uma sociedade machista e 

patriarcal, em que o desejo sexual da mulher é constantemente negado e silenciado, a 

lesbianidade sofrerá um duplo preconceito fruto de uma dupla negação – a da existência 

do desejo sexual feminino e a da vivência de uma sexualidade não-heterossexual. No 

caso de Marta, estes elementos funcionaram como uma forma de aprendizado sobre si: 

silenciar-se como se fosse abjeta. 

 Rafaela é uma das poucas estudantes novas das turmas de 3ª série. Estudava, até 

a série anterior, na mesma Escola Estadual em que leciono Sociologia, na cidade de São 

Gonçalo, onde também é moradora. 

 Apesar de ter estudado nessa escola desde o 5º ano, nunca fora minha aluna, mas 

afirmou me conhecer. A mudança de instituição ocorrera por conta do horário do seu 

curso de pré-vestibular, e da proximidade existente entre ele e a escola X.  

 Tal como Marta, Rafaela nunca evadiu ou ficou retida em alguma série. Ela 

narra a sua sexualidade como um processo de descobertas em construção ao dizer “Eu 

me considerava bissexual, mas eu comecei a ficar com um menino trans, agora eu acho 

que sou pansexual”. Quando pergunto como foi para ela experienciar essas mudanças, 

confessa que não se deram sem estranhamento: 

Foi muito estranho. Primeiro eu considerava que só gostava de meninas...aí 

eu fiquei com um menino(cisgênero)34...mas até hoje eu gosto mais de 

meninas. Foi difícil, quando eu fiquei com o menino trans, eu não conhecia 

bem a transexualidade. 

 

 Os depoimentos de Marta e Rafaela relacionados às suas sexualidades, ilustram, 

tal como afirma Louro (2014), não só a constituição dinâmica das identidades sexuais, 

como também o fato de nenhuma delas existir sem negociação ou construção. Ilustrando 

também que nenhuma identidade sexual, nem mesmo a mais normativa, pode ser 

considerada autêntica, automaticamente imputada ou facilmente assumida. 

 Os pais de Rafaela são separados e ela mora com a mãe. Sua mãe já lhe 

perguntou, diversas vezes, se era lésbica. Rafaela sempre negou que fosse. Mesmo antes 

de iniciar o atual namoro, ela negou a sua identidade, por medo de não ser aceita quando 

a revelasse, tendo em vista que sua mãe já havia lhe proibido de falar com uma amiga 

lésbica e de andar com os amigos gays.  

A minha mãe já perguntou, mas eu disse que não. Ela perguntava direto, só 

que eu tenho muito medo, aí eu digo que não. Quando ela descobriu da minha 

                                            
34 Diz-se cisgênero aquele que não é transgênero, pois se identifica com o gênero que lhe fora imputado 

ao nascimento. 
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amiga, ela mandou eu para de falar com ela; a mesma coisa com os meus 

amigos gays[...] A minha mãe é muito minha amiga, mas nessa parte ela é 

muito fechada. 

 

 Conta que sua família é religiosa, pertencente à religião evangélica e que esse 

dado dificultaria a relação. A sua irmã, por parte de pai, é lésbica, e a ela Rafaela diz 

conseguir ser mais próxima, podendo conversar e dividir as suas questões.  

 Relata que até bem pouco tempo atrás essa entrevista seria impossível, pois mal 

conseguia olhar nos olhos das pessoas, quiçá falar com elas sem começar a chorar. Aos 

15 anos foi diagnosticada com sintomas de depressão e recorreu à terapia - apesar de tê-

la ajudado muito, hoje Rafaela encontra dificuldades para continuar o tratamento.   

 A estudante adjetiva a sua vida na antiga escola, em São Gonçalo, como 

“complicada”. Afirma que nela quase não havia estudantes LGBTQI+, e era 

constantemente vítima de bullying e perseguição, por parte dos estudantes 

heterossexuais, principalmente os do sexo masculino – caracterizados, por ela, como 

machistas e homofóbicos. Diz que, se a vissem com uma menina, já começavam a fazer 

piadas. Em contraposição, tem a percepção de que na escola X há mais estudantes 

LGBTQI+, especificamente, mais mulheres lésbicas ou bissexuais. 

  Afirma nunca ter sofrido ou percebido nenhum tipo de exclusão ou 

discriminação relacionado à sexualidade, mas relativiza essa percepção pelo fato de 

ainda não se sentir tão entrosada com os demais estudantes e por ser aluna nova. 

 Marta, que está há 5 anos na escola, se posiciona de uma forma diferente de 

todos os relatos até então. Conta que já ouvira comentários preconceituosos de 

estudantes de ambos os sexos. Desde os de cunho machista e sexista lançados pelos 

estudantes do sexo masculino que consideram a homossexualidade feminina um 

“desperdício”, pois não concebem a existência de uma sexualidade que independa da 

existência de um homem; até os que situam a bissexualidade no limbo da indecisão, 

renegando-a enquanto identidade ou situando-a enquanto perversão sexual.   

 Relata que, por ser lésbica, algumas meninas heterossexuais acham que estão 

sempre sendo olhadas por ela, e que tal fato já lhe causou uma situação constrangedora 

com a qual, à época, não soube lidar. Antes da aula de Educação Física, as meninas 

foram ao vestiário para trocar de roupa e uma delas teria dito que ia esperá-la sair para 

se despir. Marta afirma que, apesar de ter sido em tom de “brincadeira”, aquilo a deixou 

extremamente constrangida e sem uma reação para além do choro escondido.    
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 Quando pergunto se ela já conversou com alguém da escola sobre esses 

ocorridos, afirma que não, que tem vergonha, mas que, juntamente a outras estudantes 

lésbicas e bissexuais, já havia pedido aos diretores que promovessem ações afirmativas. 

Contudo, o máximo conseguido foi uma palestra não obrigatória sobre homofobia.  

 Nesse momento, Marta revela certa consternação pela não obrigatoriedade desta 

palestra, em específico. Diz que já foram obrigadas a “assistir palestra de tudo”, até 

mesmo “de policial”. Mas quando o assunto é gênero e sexualidade não existe essa 

obrigatoriedade e os funcionários que, de acordo com ela, deveriam assistir, não o 

fizeram.  

 Para ela, há uma nítida vigília sobre as estudantes lésbicas, revelando o 

panoptismo (FOUCAULT, 1987 apud RIBEIRO e GAGLIOTTO, 2017) lançado às 

suas ações e corpos. Este panoptismo produz um estado consciente e permanente de se 

estar sendo vista e vigiada, como forma disciplinar de evitar que expressem qualquer 

signo que denote a lesbianidade.  

 Marta explica esse fato dizendo “ela é lésbica e eu também sou, se eu sentar no 

colo dela já vão ficar me vigiando. Entendeu? Se eu entrar no banheiro com ela, vão 

ficar vigiando, observando o banheiro.”  

 A estudante explica que a palestra citada só teria ocorrido em resposta a um caso 

de lesbofobia praticado pela inspetora contra ela e outra estudante.  Marta teria dado um 

beijo do tipo “selinho” (quando os lábios se encostam rapidamente) nessa outra 

estudante, identificada por ela como amiga, no momento em que estavam no auditório 

da escola, e a funcionária teria visto. A partir de então, Vivian teria começado a gritar 

com as estudantes, repreendendo-as. Quando a amiga contra-argumentou dizendo que 

os heterossexuais se beijavam, ela teria respondido “hetero[ssexual] pode”. 

Posteriormente, se corrigindo, disse: “nem hetero[ssexual] pode”.  

 O controle dos afetos expressados entre as estudantes era legitimado 

discursivamente pela escola através da proibição regulamentar daquilo que seria 

considerado uma troca excessiva de carícias. Apesar de não haver, nos relatos das 

estudantes, um questionamento sobre o porquê dessa proibição, há a clara noção, posto 

que vivido na pele por elas, de que a troca de afetos se tornava um exagero ou um 

escândalo – como no caso narrado anteriormente – quando desafiava a 

heteronormatividade.  

 Concordo com Vianna e Cavaleiro (2015, p.8) quando afirmam que 
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[...] o estigma da proibição do beijo sugere que as garotas faziam algo que 

não deveria ser realizado em público e nem deveria ser percebido. A 

suposição da heterossexualidade constitui, por si só, uma violência simbólica 

cotidiana contra aqueles e aquelas que não partilham desse sentimento 

presumidamente comum. A sexualidade não-heteronormativa se constituiu 

em um “problema” na medida em que as garotas requisitavam visibilidade e 

pertencimento social diante de posturas que afirmavam a LGBTFobia na 

escola. Um jogo sutil dos discursos autorizados para ensinar que a 

experiência dos beijos (e dos afetos) deve ser ocultada[...] Materializada em 

mecanismos de interdição e controle das relações amorosas e sexuais, 

percebe-se os efeitos da matriz organizativa da heterossexualidade 

compulsória [BUTLER, 1990, 2005] ou da LGBTFobia. A cumplicidade da 

escola com a heteronormatividade explicita, sem titubear, que sofrerão a 

depreciação diante dos outros. Se não aprenderem a silenciar sobre si 

mesmas, a rejeitar e ignorar os próprios desejos resta-lhes o preconceito. 

 

 A amiga de Marta, consternada com tamanha exposição e constrangimento, teria 

chorado muito na hora e contado aos seus pais (que sabem sobre sua sexualidade), 

posteriormente. Como a estudante tinha o apoio da família, os seus pais, em resposta, 

foram à escola reclamar do constrangimento sofrido pela filha afirmando que iriam 

processar a instituição. Muito provavelmente levaram a ameaça à outra instância, pois 

nessa mesma época a inspetora fora afastada para um CIEP desativado, localizado atrás 

da escola X.  

 Os diretores não expuseram os motivos do afastamento aos outros funcionários, 

deixando-nos acreditar que se tratava de ordens da SEEDUC, visando desestruturar e 

fechar a escola (em meio a todo o espectro de municipalização que a rondava).  Depois 

de uma semana de afastamento, a inspetora retornara.35  

 A forma como a escola tratou o acontecimento narrado por Marta e aqueles 

narrados por Roberta e Carla desnudam a maneira como os seus agentes lidam com as 

diferenças de gênero e sexualidade dentro de seus muros – discriminando e 

transformado essas diferenças em desigualdade.  

 Ao negar o direito de reconhecimento das identidades destas estudantes, como 

bem afirmam Vianna e Cavaleiro (2015, p.15), a escola viola os direitos humanos (o 

direito a não-discriminação) e nega o “direito à educação, que inclui, entre outros, o 

direito legítimo de reconhecimento dessas garotas – com seus beijos, afetos e 

sentimentos – no ambiente escolar” 

 Tanto Rafaela quanto Marta deixam transparecer, em suas falas, que suas vidas 

foram atravessadas por grandes momentos de solidão e isolamento. Marta conta, ao 

final da entrevista, que uma nova amiga (caracterizada como alma-gêmea) lhe 

                                            
35 Esse mesmo acontecimento fora relatado por Roberta e Carla. De acordo com elas, depois de retornar, 

Vivian parou de repreendê-las com gritos e passou a fazê-lo com o olhar reprovador.  
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proporcionou o ineditismo de poder compartilhar tudo o que sente. Já para Rafaela, os 

momentos de solidão foram interrompidos pelo encontro com um amor inesperado. 

Amor recente, mas que é e nasce enquanto luta pela existência. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A preocupação inicial deste trabalho foi investigar a produção da diferença  em 

relação às identidades de gênero e sexualidades, sendo descortinadas práticas e 

processos de exclusão que transformam as diferenças de gênero e sexualidade, existente 

entre os estudantes LGBTQI+ da escola X, em desigualdade. Sabendo que esta era uma 

escola que possuía como “marca” o fato de nela haver “muitas alunas lésbicas”, percebi, 

nesta marca, a estigmatização desta identidade e, em contrapartida, a resistência destas 

estudantes, o que fazia emergir a representatividade e o protagonismo lésbico dentro da 

instituição. 

 Pude perceber, por observação e pelas entrevistas com as estudantes, que tais 

práticas, dentro das especificidades do campo pesquisado, seguem uma divisão sexual 

binária tendo como seus principais agentes os inspetores Ramon e Vivian. Que elas se 

tornam mais latentes quando estes(as) estudantes expressam uma identidade de gênero 

não-binária, como no caso de Marcelo, e/ou quando expressam a vivência de uma 

sexualidade não-heterossexual através da troca de afeto, como beijos, abraços, carícias 

etc. A LGBTQIfobia praticada pela escola,  ao estigmatizar tais identidades e persegui-

las para privar de serem vividas na sua integralidade, produzem e reforçam nos âmbitos 

discursivos e práticos a não-aceitação e a segregação social a tudo o que foge à 

heteronormatividade  

 Ao entrevistar as estudantes pude perceber, em suas narrativas, que a ausência 

de apoio dentro das redes familiares é um dos fatores determinantes para a legitimação 

do exercício da lesbofobia por parte dos agentes escolares, como no caso da família de 

Rafaela. Contudo, se em casa, sozinhas, elas pouco podem fazer, sendo obrigadas a 

silenciar as suas sexualidades, na escola, unidas, elas encontram brechas para a disputa 

de poder e espaço. Reivindicando a existência da identidade lésbica e dando visibilidade 

à mesma ao se autodeclararem, ao enfrentarem as regras que lhes foram impostas, seja 

através da denúncia formal ou de pequenos atos subversivos. 

 Gostaria de salientar a importância de pesquisas sobre o tema da lesbianidade 

nas escolas, posto que essa identidade precisa ser visibilizada. Assim como a 

importância da atuação de professoras(es) na luta contra as práticas homofóbicas dentro 

das instituições educacionais e, inclusive, dentro das salas de aula, visto que quando na 

presença delas silenciamos, nos tornamos cúmplices e mais um(a) a negar, as nossas 

alunas e aos nossos alunos, o direito à diferença e à existência.   
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