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RESUMO: O trabalho visa uma breve reflexão sobre o papel da escola na formação de jovens 

diante das diversas identidades presentes no espaço escolar, e da valorização de uma identidade 

em detrimento de outra, sobretudo quando se refere às diversas manifestações de ser homem e 

mulher neste espaço. A naturalização da heterossexualidade no currículo escolar e também na 

mídia provoca, muitas vezes, o sofrimento e a exclusão de alunos e alunas não heterossexuais. 

Dessa forma, as opções didáticas, os métodos, a experiência educativa devem privilegiar valores, 

atitudes, conceitos e práticas sociais capazes do indivíduo perceber a diversidade, a diferença 

como parte inseparável da singularidade do ser humano, devendo assim, evitar a exclusão, que é 

perversa, principalmente, por meio de modelos da mídia interessados em massificar a forma, o 

jeito, o comportamento do cidadão. 

Palavras-chaves: Escola, Diversidade, Identidade e Homossexualidade. 

 
O texto visa refletir sobre o papel da escola e suas prováveis intervenções para conviver com as 

diversas identidades presentes no espaço escolar, sobretudo, a partir de conflitos e questionamentos que, 

muitas vezes, excluem alunos e alunas homossexuais. Esta inquietação nasceu de minha experiência como 

professora da rede de ensino público e privado do ensino médio, fundamental e superior e nas diversas 

manifestações de preconceitos com os tipos classificados como “diferentes”, sobretudo os alunos e alunas 

com marcas consideradas fora do padrão da “heteronormalidade”, que são vítimas de constrangimentos, 

quando apelidados com adjetivos que ridicularizam a identidade homossexual ou quando comparados a 

personagens de tevê que reproduzem de forma negativa os estereótipos considerados gays e lésbicos. 

O processo educativo em geral e o escolar em especifico tem grande importância na naturalização 

de modelos, segundo Passos (1999), pois tanto a escola, quanto a mídia cumprem um papel de agentes 

socializadores na reprodução de modelos, que privilegiam a identidade heterossexual como a única forma 

permitida, saudável de viver a sexualidade e a homossexualidade em posição de inferioridade, 

transformando homens e mulheres não heterossexuais em sujeitos abjetos.  
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Dessa forma tanto a escola quanto a televisão, instituições presentes na formação cultural dos 

estudantes, reforçam o preconceito contra os homossexuais, que são sempre vítimas de chacotas dentro e 

fora da sala de aula, causando sofrimento e evasão escolar. A escola deveria ser o espaço de ampliação de 

experiências culturais e significativas para o aluno, é o que afirma Dayrell (1996): “Deslocar o eixo central 

da escola para o aluno, como adolescentes e adultos reais”. 

O perigo da falta de diálogo e da omissão de “temas reais”, como as variáveis de gênero, 

sexualidade, raça, etnia, geração, dentre outros, que não são trabalhados na  escola, e que continuam sendo 

tratados de forma hierarquizada e preconceituosa nos currículos e também nos produtos produzidos pela 

mídia, que com seu alcance espetacular cumpre um papel interessante, pois ao mesmo tempo em que 

aproxima o mundo com o risco de homogeneizá-lo, contribui para que se perceba a diferença de que somos 

feitos, argumenta Moita Lopes (2002).  

Outro ponto importante, que facilitaria o entendimento sobre identidade no espaço escolar, é a 

importância de se pensar a Globalização, não como um simples processo de homogeneização, mas de 

reordenamento das diferenças e desigualdades, como defende os autores Moita Lopes (2002), Hall (2000) e 

Canclini (2005): “não se pode mais pensar e agir deixando de lado os processos globalizadores, ou dito de 

outro modo, as tendências hegemônicas da urbanização e da industrialização da cultura” (Canclini, 2005, 

p.12). 

As novas identidades são construídas e socializadas a partir da lógica do consumo, principalmente do 

que propõe a televisão, ressaltando a importância da telenovela na vidadas pessoas, pois estas narrativas 

colocam em jogo o “drama do reconhecimento”, aparecendo uma nova forma de sociabilidade, defende 

Canclini (2005) e Hall (2000). Sendo assim, os alunos não querem pertencer á condição de “anormalidade” 

que a novela traz para o debate público, muitas vezes ou quase sempre estas condições são expostas com o 

objetivo naturalizar e eternizar os preconceitos, como é o caso dos diversos programas de humor, exibidos na 

tevê aberta com piadas que fazem rir através daquilo que pode causar sofrimento e dor àqueles considerados 

“esquisitos”. E neste contexto o gordo, o gay, o diferente sempre é o Outro, como argumenta Fischer (2005).  

Esta realidade foi vivenciada no meu trabalho de mestrado - “Vale a pena ver de novo: juventude, 

escola e televisão” (2007) - realizado em uma escola pública de Salvador, entre os anos de 2005-2006, no 

período havia um caso de um aluno evadido por não suportar “brincadeiras”,  que o comparava as 

personagens homossexuais da novela América, no caso Júnior (Bruno Gagliasso) e no Zorra Total _ Patrick 

(Rodrigo Fagundes) ambos veiculados na Rede Globo.  
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No período da pesquisa, o tema sexualidade era recorrente nas conversas e nas oficinas realizadas 

nas escolas. Como pauta de trabalho, exibi trechos de América e Zorra Total para análise do grupo, os 

resultados eram sempre polêmicos, existindo diferentes posicionamentos, um pequeno grupo ressaltava a 

importância de abordar na novela temas reais que existiam na sociedade, pois assim “a temática pode ajudar 

a muitos assumirem a homossexualidade para família”. Em contrapartida, um número maior de alunos 

declarava que nem a escola nem a televisão deveriam tratar da temática sobre orientação sexual, pois “dessa 

forma influencia aos alunos fracos a se tornarem bichas”. Outro aluno questionou ser uma aberração a 

televisão mostrar comportamentos homossexuais – “Como é que uma pessoa nasce homem e quer virar 

mulher?”  

Os meios de comunicação têm uma imensa responsabilidade em nomear os “diferentes” como: 

adolescentes violentos da periferia, jovens consumistas, loiras burras, gays afetados, professores 

incompetentes - Fischer (2002). Para a autora, a forma como a televisão apresenta determinados grupos 

como diferentes, pode fazer com que esses grupos sejam excluídos ou ganhem visibilidade social, tendo a 

sua situação de “anormalidade” normalizada. Pois para Fischer (2002), o dispositivo pedagógico da mídia 

enfatiza o modo como a mídia, neste caso a televisão, atua na produção de imagens, de saberes, de 

significados, que estão de alguma forma direcionada para “educação” das pessoas, ensinando-lhes os modos 

de ser e estar na cultura que estão inseridas, atuando na constituição de sujeitos e subjetividades da sociedade 

contemporânea.  

Logo a necessidade de questionar os processos de produção das identidades, pois é função da escola 

problematizar as mais variadas situações que acontecem no cotidiano, os meios de comunicação, por 

exemplo, aparecem como parte deste cotidiano do estudante. A escola é o espaço privilegiado para 

professores e alunos/as discutir, pensar o tempo real/atual, no tempo atual/real, a escola não pode mais só 

preparar para o futuro. Dessa forma, Silva (2001) argumenta, a identidade e a diferença devem ser 

questionadas como relações de poder e como essas relações se organizam. Isto significa problematizar os 

binarismos: feminino e masculino, homossexual e heterossexual, branco e negro, outros, pois estas 

dicotomias são organizadas para desvalorizar um dos elementos. É como cita Woodward (2000), “podem as 

mulheres ser diferentes dos homens sem ser oposta a eles?”  

Os membros de uma oposição binária não recebem peso igual, um é sempre mais valorizado, vai ser 

sempre a norma e o outro sempre o Outro, o diferente. Ao analisar como as identidades são construídas, 

coloca-se a diferença como crucial para compreender as identidades, pois é aquela que separa uma 

identidade da outra, afirmam Woodward (2001) e Silva (2001). A identidade é uma categoria política 

disciplinadora das relações entre pessoas, grupo ou sociedade, usada para transformar o Outro em estranho, 

igual, inimigo ou exótico como explica Sawaia (1999, p. 123). As identidades são fabricadas por meio de 
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marcação da diferença. E não funciona como o oposto da diferença. “A identidade depende (grifo da autora) 

da diferença” (Woodward, 2000, p. 39).  Logo a marcação da diferença pode ocorrer tanto por meio de 

sistemas simbólicos ou por meio de formas de exclusão dos sistemas classificatórios, quais elas se baseiam, 

podendo fornecer respostas às questões como: “Quem eu sou?” / “Quem eu quero ser?” 

Segundo Passos (1999), as sociedades têm expectativas sobre os seus membros e estabelecem rotinas 

que servem para categorizá-los e aproximá-los dentro de um padrão de comportamento. Para autora, as 

pessoas vão sendo classificadas, segundo seu sexo, criando estereótipos que desenvolvem a desigualdade e a 

discriminação. Esta construção decorre, “entre outros motivos, do modo como o mundo lhes foi apresentado, 

da educação recebida, da cultura dominante, das relações que trava de como é reconhecido pelo grupo e 

como conduz seus atos” (Passos, 1999, p. 105).  

A identidade de gênero é diferente da de sexo, Badinter (1993) apud Passos (1999), a última está 

relacionada com o lado biológico, enquanto a outra se refere à construção social que se faz a partir do 

biológico e as significações com que eles são revestidos socialmente, servindo para definir o que é ser 

homem ou ser mulher socialmente. Os indivíduos são transformados em homens e mulheres, através das 

relações de gênero, uma excluindo a outra. A identidade vai sendo assumida e construída a depender das 

circunstâncias, das associações que fazem com o grupo, das representações coletivas e da ideologia 

dominante.   

Roland (2003), no texto A adolescência homoerótica no contexto escolar: uma história de vida, 

afirma que se criou uma associação natural entre heterossexualidade e masculinidade, que legitima a 

hegemonia masculina nas relações com a família patriarcal, com a mulher submissa, criando um discurso 

binário que classifica, divide, separa e exclui. Assim, a sexualidade, para Roland (2003), é uma das 

identidades que marcam a subjetividade, e é vista como um conjunto complexo de processos sociais, 

culturais e históricos, que ao longo do tempo podem ser interpretados com significados diferentes. A autora 

analisa a construção da masculinidade homossexual na interação com as experiências escolares do 

entrevistado e demonstra que a construção da identidade masculina é um processo perverso de negação 

contínuo, pois nega três vezes para afirmar a identidade masculina: “não sou mulher, não sou bebê, não sou 

homossexual”. 

A reflexão sobre as questões relacionadas à identidade de gênero e de sexualidade, no currículo e nos 

processos de formação de professor torna-se importante, pois, como afirma Louro (2000), na constituição de 

mulheres e homens há um investimento continuado e produtivo deles próprios, para determinar as suas 

formas de ser ou “jeitos de viver a sua sexualidade e seu gênero” (Louro, 97, p. 26). A sexualidade também 

deve ser compreendida como produzida cultural e socialmente, pois as diversas formas de viver o prazer e os 
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desejos não estão dadas prontas pela natureza, há uma complexa combinação de sentidos, de representações 

que não são fixos e estáveis, afirma Louro (2000). Logo, a sexualidade, na escola e na sociedade, de um 

modo geral, não pode só ser vista como uma mera opção individual, pois sendo assim esta posição é até 

tolerada, desde que aqueles que vivem uma forma de sexualidade não hegemônica se mantenham discretos e 

escondidos. 

No livro Identidade Fragmentada, Moita Lopes (2002) levanta pontos importantes para a formação 

da identidade do aluno. O autor expõe a importância do professor em não se tornar cúmplice da reprodução 

de uma única identidade, segundo o autor, “quando um aluno não consegue se encontrar no mundo descrito 

pelo professor é como sua vida não existisse” (MOITA LOPES, 2002), estendendo esta reflexão também 

para mídia. O discurso da “neutralidade escolar” é bastante perverso, pois esta suposta neutralidade da 

escola, do professor, da mídia, sobretudo em relação á sexualidade é uma forma de manutenção das práticas, 

comportamentos, afetos hegemônicos, criando estereótipos e excluindo alunos que estão fora deste padrão de 

normalidade.  

Como a educação tem a preocupação, também, de “disciplinar” o indivíduo, reforço à necessidade de 

trabalhar com o conceito de diversidade, identidade para evitar a tendência da escola de normalizar os 

estereótipos, pois segundo Sposito (1996), o estereótipo além de anular todo o processo de autonomia desses 

jovens, deforma ou conforma a identidade quando aliado ao preconceito, atribuindo determinadas 

características ao aluno que podem levá-los a ser alvos de atitudes homofóbicas que levam ao bullying.  

Os conceitos de homofobia e bullying precisam ser compreendidos para que possamos combater a 

violência, a discriminação nas escolas. A homofobia é o medo, a aversão ou o ódio irracional aos 

homossexuais ou aquelas pessoas que se manifestam fora dos padrões heteronormativos hegemônicos 

exigidos pela sociedade. Segundo Neto e Saaved, (2003), bullying são todas as atitudes agressivas, 

intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotada por um ou mais estudantes, contra 

outro ou outros, causando dor, angustia, executadas em uma relação desigual de poder, tornando possível a 

intimidação da vítima. 

Partindo desse contexto da violência moral que, muitas vezes, são expostos os alunos e alunas 

homossexuais, a motivação para a prática de bullying na escola torna-se evidente, quando a 

heterossexualidade é vista como a “sexualidade normal”, e é concebida como a única forma “natural” de 

sexualidade. Nesta concepção os homens e mulheres homossexuais e bissexuais estão fora das normas, são 

desviantes, doentes ou pervertidos, abjetos. 
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Um dado preocupante desta “neutralidade escolar” é quando André Ramos cita em seu artigo a 

pesquisa divulgada pela Unesco, que aborda o tema violência nas escolas de ensino fundamental e médio 

de São Paulo. Um elemento grave na pesquisa é que 28% dos alunos entrevistados - não gostariam de ter 

homossexuais como colegas de classe.  Segundo Ramos, essa proporção aumenta se os entrevistados 

apenas forem os alunos do sexo masculino, pois 41% deles, não toleram colegas gays ou lésbicas. No artigo, 

Ramos cita Mary Garcia Castro, coordenadora da pesquisa da UNESCO. Ela acredita que a discriminação 

contra homossexuais, ao contrário das de outros tipos, não é apenas mais abertamente assumida, pelos 

meninos, como é valorizado por eles, o que sugere um padrão de afirmação de masculinidade, pois a 

homofobia pode expressar-se num tipo de terror de não ser mais considerado como um homem real, “de 

verdade”.  

Diante de tal constatação, torna-se necessário admitir a diversidade, pois não basta dizer que a escola 

aceita a diferença é preciso que ela “ensine” a conviver com a diversidade. Pois, muitas vezes, as questões 

de gênero e de sexualidade no currículo tradicional são tratadas apenas no âmbito biológico. Como afirma 

Silva (2001): 

Parece haver um modelo de currículo tradicional nas escolas brasileiras, que 

não contempla a diversidade. A partir das teorias críticas que defendem o 

currículo como um espaço de poder, o conhecimento corporificado nele, 

carrega as marcas indeléveis dessa relação, pois o currículo reproduz 

culturalmente as estruturas sociais de poder (SILVA, 2001, p.24). 

 

A Pedagogia e o currículo escolar devem ser capazes de oferecer oportunidades para que crianças e 

jovens desenvolvam a consciência crítica, compreendendo os sistemas e as formas dominantes de 

representação da identidade e da diferença. O multiculturalismo em educação não deve limitar-se, apenas, a 

atividades relacionadas com os temas transversais, em datas comemorativas como: “Dia Internacional da 

Mulher”, “Dia do Índio”, “Dia da Consciência Negra”, “Dia de Defesa do Consumidor”, outros. A escola 

não pode dedicar apenas um dia por ano à luta contra preconceitos e a marginalização. “Um currículo 

democrático e respeitador de todas as culturas é aquele no qual estão presentes estas problemáticas durante 

todo o curso escolar, todos os dias, em todas as tarefas e em todos os recursos didáticos” (Silva, 2001).   

O autor defende que o multiculturalismo não pode ser abordado como uma questão de tolerância e 

respeito com a diversidade cultural, pois estes sentimentos impedem que vejamos a identidade-diferença 

como processo de produção social que envolve relações de poder, deixando de analisar quais os mecanismos 

e as instituições que estão ativamente envolvidas na criação de uma identidade de prestígio e da sua fixação. 
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O projeto pedagógico da escola, como ponto de referência para definir a sua prática, deve orientar a 

operacionalização do currículo como recurso para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

alunos. Com as novas concepções de ensino, teoricamente, a escola deixou de voltar-se especificamente para 

o ensino-aprendizagem de conteúdos conceituais, e passou a preocupar-se, também, com a construção da 

cidadania, dos valores morais, dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e o 

princípio de participação política, pautados nos Direitos Humanos, devendo evitar a homofobia e qualquer 

outro tipo de preconceito. 

De tal modo, acredita-se em um modelo de escola capaz de criar instrumentos para promover o 

desenvolvimento, compensar e compartilhar as desigualdades sociais e culturais, a partir da construção de 

um projeto curricular com base em três aspectos considerados chaves: “Currículo como fator de mudança 

que favorece o processo de atenção à diversidade; o delineamento de currículo em nosso sistema 

educacional; e a proposta curricular para uma escola compreensiva” (González 2001, p.128). 

O Ministério da Educação (MEC) lançou em 1996 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). O 

documento entende que a relação educativa é uma relação política, por isso a democracia se apresenta para a 

escola como se apresenta para sociedade. Os PCNs incorporaram os Temas Transversais na organização do 

trabalho didático. A transversalidade não significa que se criou novas áreas curriculares ou disciplinas, mas 

que deve ser incorporado naquelas existentes e no trabalho educativo da escola as questões da Ética, 

Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, Consumo e Orientação Sexual. Embora este 

documento tenha pontos positivos, a sugestão de trabalho em Orientação Sexual limitou-se ao campo 

biológico, deixando de fora as discussões do âmbito cultural.  

Mas em 2005, foi instituído pelo MEC e outras secretarias de governo, a criação de grupos de 

trabalhos para acompanhar a implementação do “Programa Brasil sem Homofobia”. Em 2006, o MEC e a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos assinaram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

para fomentar a inclusão no currículo escolar das temáticas relativas a gênero, identidade de gênero, raça e 

etnia, orientação sexual, pessoas com deficiência, bem como, todas as formas de discriminações e violações 

de direitos, assegurando a formação continuada para os profissionais da educação.  Neste aspecto, 

considerando a educação como dever do Estado e da família; como direito fundamental, que precisa ser 

garantida a todos e todas sem qualquer distinção, promovendo a cidadania, a igualdade de direitos e o 

respeito a todos. Pois, segundo os Cadernos da SECAD, as pesquisas destacam os impactos da 

discriminação de gênero e orientação sexual nas escolas brasileiras, que continuam a reproduzir os modelos 

autoritários, preconceituosos e discriminatórios em relação aos homossexuais. 
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Nessa perspectiva, espera-se do currículo pautado na compreensão dos Estudos Culturais e dos 

fundamentos da identidade e da diferença que na seleção de seus conteúdos, a escola inclua questões que 

possibilitem a compreensão e a crítica da realidade, ao invés de tratá-los como dados abstratos a serem 

aprendidos apenas para “passar de ano”. Devendo, assim, oferecer ao aluno a oportunidade de apropriar-se 

deles como instrumento para reflexão e mudança da sua própria vida. 

As opções didáticas, os métodos, a organização do tempo e espaço devem garantir a experiência 

educativa que privilegie valores, atitudes, conceitos e práticas sociais capazes do indivíduo perceber as 

diversidades, as diferenças como parte inseparável da singularidade do ser humano, evitando a exclusão, que 

é perversa, principalmente, por meio de modelos da mídia interessados em massificar a forma, o jeito, o 

comportamento do cidadão. A contribuição da escola, portanto, é desenvolver um projeto de educação 

comprometido com o aprimoramento reflexivo do educando que lhe permita intervir na realidade para 

transformá-la em uma sociedade mais justa, em que a as diferenças não sejam apenas toleradas, mas 

respeitadas como parte constitutiva da diversidade humana. 
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