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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é colocar as conversas do cotidiano escolar como objeto 
de pesquisa. Tais conversas são ricas de significados e possibilidades para fazer avançar 
o debate sobre temáticas caras à contemporaneidade, como a sexualidade, além de fazer 
expandir o sentido de cidadania. Reigota (1999), que se utiliza das narrativas ficcionais, 
como suporte teórico para suas pesquisas, numa atitude ética, menos científica e mais 
criativa, Louro (2004), que discute a teoria queer e seus desdobramentos na educação e, 
Gallo (2006), que denuncia a escola e sua estrutura como poderosa produtora de 
subjetividades em série, são utilizados como base teórica para o trabalho. A criação das 
narrativas ficcionais a partir das conversas do cotidiano escolar, presenciadas em escolas 
de Sorocaba, interior de São Paulo, contribuem para a reflexão de como os corpos 
estranhos e personagens queers, situados às margens, driblam as marcas e imposições 
dos grupos que convivem e, utilizando-se de suas estranhezas e singularidades, rompem 
silêncios, transgridem fronteiras e perturbam a ordem, fazendo avançar questões e 
conceitos sobre educação, política, diversidade, justiça social, direitos humanos e 
democracia. 
 

Palavras-Chave: Narrativas Ficcionais; Cotidiano Escolar; Queer; Sexualidades; 

Cidadania. 

 

Margareth Rago (1999), ao prefaciar a obra Sexualidade(s) e infância(s): a 

sexualidade como um tema transversal, de Ana Maria Faccioli de Camargo e Cláudia 

Ribeiro, aponta para a observação de que no Brasil, o sexo é pouco problematizado, 

tendo em vista que, na grande mídia, na maioria das vezes, há apelação para imagens 

que exalam sexualidade para atrair a atenção do público sem, contudo, importar-se em 

como as sexualidades constituem-se nas diferentes faixas etárias, nem mesmo com a 

exposição que diariamente as crianças sofrem com essa apelação de imagens sexuais ao 

extremo e o que isso pode provocar em sua formação. 
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A historiadora explica que não há promoção do debate das questões relacionadas 

à sexualidade que procure refletir sobre os desafios que a temática vem provocando 

socialmente, Rago (1999, p. 9-10) afirma: 

 

As crianças continuam a aprender o silêncio sobre assuntos tabus, como 
masturbação, virgindade, relação sexual, homossexualismo, enquanto o 
aborto ainda é profundamente condenado e penalizado. As escolas 
relutam em introduzir assuntos referentes à educação sexual, enquanto 
manifestam comportamentos absolutamente retrógrados em relação às 
roupas de garotas e garotos [...] Não faz muito tempo, aliás, que discutir a 
transformação da sociedade, ou, em outras palavras, falar da “revolução 
social” implicava abster-se castamente dos temas da sexualidade, 
considerados irrisórios e secundários. 

 

Mais de dez anos se passaram desde a edição do referido livro e várias mudanças 

são notadas nesse período, assinalando um número cada vez maior de pesquisadores/as 

interessados/as em refletir e levar suas reflexões tanto para o interior da escola, quanto 

para outros espaços públicos, porém, percebe-se ainda, que a escola e família continuam 

com uma posição irredutível, demostrando certo desconforto ao ter de lidar com essa 

temática. Reflexo da teoria repressiva? Talvez, mas como diria Foucault (2007a, p. 18-

19), a teoria repressiva não passa de uma estratégia “que tem função local e tática numa 

colocação discursiva, numa técnica de poder, numa vontade de saber que estão longe de 

se reduzirem a isso”, pois se relacionam intimamente com a governabilidade dos corpos e 

das populações. 

O intuito do presente artigo é analisar como as questões do sexo, gêneros e das 

sexualidades, vêm sendo colocadas em pauta no cotidiano escolar sorocabano, pensando 

a partir de autores como Michel Foucault, Guacira Lopes Louro, Sílvio Gallo, Marcos 

Reigota, entre outros; também se pretende apontar algumas reflexões, a partir das 

narrativas ficcionais e a teoria queer, de como os enfrentamentos dos chamados corpos 

estranhos à margem, fazem extrapolar o sentido de cidadania e buscam viver suas 

sexualidades e questionamentos em torno delas, sem se deixar enquadrar pelos modelos 

historicamente construídos pelas sociedades ocidentais e divulgados amplamente como 

naturais.  

 

Gêneros e sexualidades: performance e múltiplas identidades 
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Hoje, há de se convir que, grande parte das pessoas, em diversas sociedades, 

como as ocidentais, vive sem maiores implicações seus papéis de homens masculinos ou 

de mulheres femininas, enquanto identidades de sexo e gênero distintos. 

Gestos podem ser observados desde os primeiros dias de vida de uma criança – 

quando o médico sentencia: é um menino! ou, é uma menina! – práticas que delimitam o 

que aquele menino ou aquela menina pode vestir e calçar, do que pode brincar, o que 

deve gostar. Dessa forma, azul é cor das roupas, dos brinquedos, do quarto e dos 

cadernos do menino e o rosa da menina; a boneca e a casinha são os brinquedos da 

menina e o carrinho e a bola de futebol, são os do menino; competição de força, lutas, 

violência fazem parte do mundo do menino e delicadeza, boa educação e 

comportamento, dotes culinários e prendas domésticas do mundo da menina. 

Afirma Foucault (2007a, p. 114), em A história da sexualidade: 

 

Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha 
por natureza e indócil por necessidade, a um poder que, por sua vez, 
esgota-se na tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa em dominá-la 
inteiramente. Ela parece mais um ponto de passagem particularmente 
denso pelas relações de poder; entre homens e mulheres, entre jovens e 
velhos, entre pais e filhos, entre educadores e alunos, entre padres e 
leigos, entre administração e população. Nas relações de poder, a 
sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados da maior 
instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras, e podendo 
servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias. 

 

Segundo o autor, as mulheres na Antiguidade Clássica, não pertenciam ao mesmo 

nível político e cultural que os homens. A elas era reservada a vida no espaço privado do 

lar, onde cultivavam o silêncio e os cuidados domésticos prevaleciam, enquanto aos 

homens, era atribuído o papel de cidadãos. 

Nos primeiros séculos de nossa era, mesmo com a valorização do matrimônio, 

onde se supunha um compartilhamento dos papéis entre os esposos, vê-se a 

sobreposição do papel masculino ao feminino (FOUCAULT, 2007c). 

Historicamente, muita coisa mudou – a partir do processo de industrialização na 

Europa e mais tarde, das outras áreas do planeta – viu-se a chegada, ou melhor, a saída 

da mulher do lar e sua adequação ao trabalho social, sem, contudo, deixar o trabalho 

doméstico e ainda, tendo menor remuneração que os homens. 
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Cria-se a patologia do corpo da mulher – qualificado e desqualificado (FOUCAULT, 

2007a, p. 115), ao que, Louro (2008, p. 4), acrescenta: 

 

Não é de se estranhar, que as mulheres tenham sido concebidas como 
portadoras de uma sexualidade ambígua, escorregadia e potencialmente 
perigosa; nem deve causar espanto que os comportamentos das classes 
médias e alta dos grupos brancos das sociedades urbanas ocidentais 
tenham se constituído na referência para estabelecer as práticas 
moralmente apropriadas ou higienicamente sãs. 

 

A partir do final da década de 1960, principalmente, o florescer dos movimentos 

minoritários, como o feminista, lutando por reconhecimento, igualdade, e contra sua 

subordinação aos padrões históricos e culturais. Essa foi a segunda onda do feminismo2. 

Nesse momento, não sem dificuldades, as mulheres começaram a tomar seu lugar, a falar 

sobre si e daquilo que lhes era salutar. Louro (2008, p. 5) escreve, 

 

As mulheres foram às ruas e ocuparam espaços públicos, criaram grupos 
de apoio, revistas, jornais, fizeram teatro e cinema, provocações e 
passeatas, reivindicaram direitos e salários iguais; foram também para as 
universidades e criaram núcleos de estudo e pesquisa, fizeram teses e 
livros demonstrando que suas questões, suas lutas e sua história tinham 
sido esquecidas ou ignoradas. As chamadas “minorias sexuais” (note-se 
que a expressão minoria, aqui, não tem nada a ver com quantidade ou 
número de indivíduos, mas sim tem a ver com a atribuição social de valor; 
refiro-me àqueles grupos que são tomados como minoria a partir da ótica 
do dominante), ou seja, os grupos organizados de gays e de lésbicas 
também “mostravam sua cara”, exigindo respeito e visibilidade; 
transformavam a vida cultural, construindo espaços de cultura, de lazer e 
de arte, proclamando sua estética e sua ética.  

 

Louro afirma, ainda, que tal postura não era neutra e que marcava 

significativamente os Estudos Feministas. 

 

Coloca-se, aqui, no meu entender, uma das mais significativas marcas dos 
Estudos Feministas: seu caráter político. Objetividade e neutralidade, 
distanciamento e isenção, que haviam se constituído, convencionalmente, 
em condições indispensáveis para o fazer acadêmico, eram 
problematizados, subvertidos, transgredidos. Pesquisas passavam a lançar 
mão, cada vez com mais desembaraço, de lembranças e de histórias de 
vida; de fontes iconográficas, de registros pessoais, de diários, cartas e 

                                                             
2 A primeira onda, segundo Louro (1997), teria sido na virada do século XVIII para o XIX, quando as 
mulheres lutaram e conquistaram o sufrágio universal. 
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romances. Pesquisadoras escreviam na primeira pessoa. Assumia-se, com 
ousadia, que as questões eram “interessadas”, que elas tinham origem 
numa trajetória histórica específica que constituiu o lugar social das 
mulheres e que o estudo de tais questões tinha (e tem) pretensões de 
mudança. (LOURO, 1997, p. 19) 

 

A principal questão em pauta é: as diferenças entre homens e mulheres podem ser 

explicadas apenas a partir da biologia? Se sim, então é correto pensar que um gay, é na 

verdade, uma suposta mulher? E uma lésbica não pode, em hipótese nenhuma, ser 

sensual e feminina? Isso seria muito simplista. 

É partir daí que os Estudos Femininos vão se debruçar para 

 

[...] demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas 
é a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 
aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o 
que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado 
momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de 
homens e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente os 
seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. 
(LOURO, 1997, p. 21) 

 

Assim, gênero passa a ser um conceito fundamental para o desenvolvimento do 

debate feminista. Segundo Louro, o conceito serve, 

 

[...] como uma ferramenta analítica que é, ao mesmo tempo, uma 
ferramenta política [...] O conceito pretende se referir ao modo como as 
características sexuais são compreendidas e representadas ou, então, 
como são “traduzidas para a prática social e tornadas parte do processo 
histórico”. (p. 21-22) 

 

Ou seja, o debate que pode justificar as diferenças entre homens e mulheres é 

colocado no campo social, onde se dão as relações e se reproduzem desigualdades entre 

eles, “nos arranjos sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da 

sociedade, nas formas de representação.” (p. 22) 

 

O conceito passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando que os 
projetos e as representações sobre mulheres e homens são diversos. 
Observa-se que as concepções de gênero diferem não apenas entre as 
sociedades ou os momentos históricos, mas no interior de uma dada 
sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, 
radicais, de classe) que a constituem. (p. 23) 
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É exatamente o oposto dos papéis de homem ou de mulher desempenhados de 

acordo com uma dada sociedade, como dito anteriormente, quando padrões arbitrários 

são traçados como formadores de verdadeiros/as homens e mulheres. 

 

A pretensão é, então, entender o gênero como constituinte da “identidade” 
dos sujeitos [...] Numa aproximação às formulações mais críticas dos 
Estudos Feministas e dos Estudos Culturais, compreendemos os sujeitos 
como tendo identidades plurais, múltiplas; identidades que se transformam, 
que não são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser 
contraditórias. Assim, o sentido de pertencimento a diferentes grupos – 
étnicos, sexuais, de classes, de gênero, etc. – constitui o sujeito [...] Ao 
afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito (assim como a etnia, a 
classe, ou a nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a 
algo que transcende o mero desempenho de papéis, a ideia é perceber o 
gênero “fazendo parte” do sujeito, constituindo-o. (LOURO, 1997, p. 24-25) 

 

Ou seja, as representações do senso comum, como cor de menino, cor de menina, 

brincadeira de menino, brincadeira de menina, devem ser superadas. 

É importante pensar ainda, que assim como uma identidade de gênero é 

construída continuamente na sociedade, na cultura e na história, sempre numa relação e 

nunca completa, também, da mesma forma, se constrói a identidade sexual. De certa 

forma, ambas – identidades de gênero e sexual –se articulam intimamente. 

Finalmente, pensar gêneros é compreender que cada pessoa, ao ser constituída 

dentro de uma dada sociedade e cultura, num momento histórico, atravessado por 

discursos diversos, signos, representações e vivências, ela estará investindo numa prática 

subjetiva. Assim, não se pode pensar gênero como a oposição masculino-feminino, muito 

menos, o masculino sobrepondo-se ao feminino, mas problematizando-os e 

desconstruindo tal binarismo, “demonstrando que cada um na verdade supõe e contém o 

outro, evidenciando que cada pólo não é uno, mas plural, mostrando que cada pólo é, 

internamente, fraturado e dividido” (p. 31). 

Dessa forma, não há apenas mulher e homem, feminino e masculino, mas muitas 

formas de se viver e se experimentar ser mulher e ser homem; como há também uma 

multiplicidade de feminilidades e masculinidades. 

 

O binarismo dificulta a compreensão de que, embora identidade de gênero 
se relacione com orientação sexual, dela se diferencia. A pluralidade, a 
multiplicidade e a dinamicidade das identidades de gênero e das 
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expressões afetivo-sexuais são próprias dos processos de construção de 
sujeitos e identidades nas sociedades contemporâneas e, também por 
isso, devem ser tratadas como direitos de todas as pessoas. (CADERNOS 
SECAD 4, 2007, p. 20) 

 

Talvez, aquelas e aqueles que vivem feminilidades e masculinidades diferentes do 

binarismo masculino-feminino, e não são reconhecidos/as como verdadeiros/as homens e 

mulheres, são os/as que podem fazer avançar tais compreensões. 

É essa a proposta de Judith Butler (2003), em Problema de gênero, quando 

desloca os conceitos tanto da biologia, que explica as diferenças entre os gêneros como 

consequência das diferenças naturais, fisiológicas entre homens e mulheres e também 

aquele que coloca a mulher como o outro gênero, mas tendo como referência e norma o 

gênero masculino.  

Para Butler, o conceito de gênero seria pensar o que é masculino e o que é 

feminino a partir daqueles que são desconsiderados socialmente, os seres abjetos – 

travestis, transexuais, hermafroditas etc –, que transgridem as fronteiras das 

normatividades e não se situam na dicotomia heterossexual produzida socialmente. E, 

portanto, ao embaralharem tais noções, fazem avançar o conceito e as noções de gênero 

como performances. 

Ou seja, da mesma forma, como por exemplo, uma travesti se cria, a partir do 

vestuário, maquilagem, sapatos, entre outros adereços, criando num ato performativo, 

isso também ocorre com os gêneros. 

Assim, gênero deve ser compreendido como um ato performativo, que se cria, se 

encena publicamente com significações já estabelecidas socialmente, fundando e 

consolidando, assim, o sujeito. Quando se usa uma camisa azul, porque é coisa de 

homem, é um ato performativo cotidiano que ajuda a manter a dicotomia dos gêneros, 

assim como quando uma menina que gostaria de brincar com carrinhos, mas pelos pais é 

obrigada a brincar com bonecas. 

Para Butler, a noção de gênero, está numa mesma relação, onde cada qual possui 

um ato performativo. 

Ricardo Timm de Souza (2007, p. 50), ao discutir a articulação entre ética e 

política, compreende-a como “a construção do sentido da vida humana desde o encontro 

com o outro”. Dessa forma, o “outro” assume o papel de diferente já que é o único saber 
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que se tem a seu respeito, conhecê-lo, mais que um desafio carregado de insegurança, é, 

antes de tudo, a possibilidade para um novo começo.  

O encontro, única forma de conhecer o outro verdadeiramente, pode e deve ocorrer 

com “uma outra racionalidade, diferente daquela que eu normalmente uso para lidar com 

as coisas e os conceitos – a racionalidade ética” (p. 52), permitindo assim, que se 

compreenda o verdadeiro sentido da vida humana: a relação com o outro. 

Nessa concepção, aqueles e aquelas que hoje são tidos como corpos estranhos – 

ao desconstruir a noção de que sexo anatômico, identidade de gênero, desejo e prática 

social necessitam uma coerência entre si –, passam a vigorar como outros e outras, com 

identidade de gênero difusa, complexa, fluída, ininteligível, mas, porém, com existência 

legítima e a necessidade de reconhecimento como cidadãos e cidadãs em suas 

especificidades. 

 

A cena homossexual em Sorocaba 

 

Segundo dados de Luiz Mott (2009), Sorocaba foi a primeira cidade do interior do 

Brasil a fundar um movimento organizado por e pelos homossexuais. De acordo com 

Mott, a acanhada história do grupo SOMOS/Sorocaba, só despontaria na formação de um 

novo grupo, no limiar do novo milênio, com parcas informações.  

Mott traz alguns dados sobre eventos específicos, visando à diversidade sexual, 

em Sorocaba, como o Festival de Filmes da Diversidade Sexual, integrado ao Festival Mix 

Brasil, ocorridos nos anos de 2003 e 2004, que ao contar com boa divulgação da 

imprensa local, foi sucesso de público, nas duas edições. 

A violência contra homossexuais também está presente no texto de Mott. Na 

maioria dos casos, a agressão é cometida contra transgêneros. Vários registros apontam 

homicídios de travestis, como uma em 2002, com 24 anos, morta a pauladas, nas 

proximidades de sua casa e, em 2003, os corpos de duas travestis – uma de 24 anos e a 

outra de 23 anos –, foram encontrados numa estrada rural, com tiros na cabeça. Em 

2001, foi um ataque de vandalismo homofóbico contra uma recém inaugurada casa 

noturna, a Santa Mix. 
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Verificando jornais atuais, pode-se constatar que a violência continua a vitimar 

homossexuais de forma brutal em Sorocaba. Em 16 de julho de 2009, conforme o Jornal 

Cruzeiro do Sul, de 18 de julho de 2009, uma travesti de 18 anos, foi assassinada com um 

tiro na cabeça e outra, de 25 anos, foi baleada nas costas. O crime ocorreu após um 

desentendimento sobre o valor do programa feito por uma delas. 

Aliás, jornais locais e também de grande circulação nacional, têm registrado 

inúmeras informações, debates e reflexões em torno dos temas LGBT, em diversos 

contextos, da e na cidade de Sorocaba: 

 Jornal Bom Dia, de 29 de novembro de 2006: “Agora, ficamos todos mais iguais. 

Projeto de lei tipifica discriminação contra homossexuais como crime” (CAMPOS, 

2006, p. B-1). A matéria noticia o projeto proposto pela então deputada federal Iara 

Bernardi (PT), que na época, também coordenava a Frente Parlamentar Mista pela 

Livre Expressão Sexual. Em destaque, três fotos dividem a página com a notícia, 

uma da própria deputada, outra de Paulete, da ONG Girassol de Sorocaba – hoje 

extinta – e, a última, da parada do orgulho LGBT de Sorocaba, realizada naquele 

ano. 

 Jornal O Estado de S. Paulo, de 24 de agosto de 2008: “Construtoras miram gays e 

evangélicos. Lançamento de condomínios voltados a públicos específicos ganham 

adeptos em Rio, São Paulo e outros Estados; inspiração é européia” (THOMÉ, 

2008, p. C6). A notícia traz em destaque menor: “Sorocaba será a primeira cidade 

do Estado de SP a abrigar um empreendimento imobiliário voltado para o público 

GLS (gays, lésbicas e simpatizantes)” (THOMÉ, 2008, p. C6). 

 Jornal Cruzeiro do Sul, de 25 de agosto de 2008: “Festa colorida – uma multidão 

participou ontem da Parada Gay, em Sorocaba. Muita gente levou às ruas colorido 

e excentricidade. Três trios elétricos animaram a festa, que começou no centro e 

terminou no Campolim” (FESTA..., 2008, p. A1).  

O evento da “Parada do orgulho LGBT”, realizado desde 2003, na cidade, teve em 

2008 por tema: “Expressão com Responsabilidade”. Dados da Guarda Municipal 

estimaram a participação de cerca de três mil pessoas. O evento foi organizado pela casa 

noturna Blanko em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura. 
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A curiosidade a respeito do evento girava em torno de questões como: sendo 

Sorocaba uma cidade com ares provincianos, quem estará na parada? Quais os motivos 

que levaria uma pessoa a participar do evento? O que os/as participantes pensam sobre o 

tema “Expressão com Responsabilidade”? 

Ao conversar com os organizadores da parada, ficou evidente a preocupação de 

promover o evento para dar maior visibilidade àqueles que, muitas vezes, tem direitos 

básicos como educação, negados e, afirmaram, ainda, como a escola falha ao não 

trabalhar temas da diversidade sexual, o preconceito, as identidades de gênero.  

Sobre o tema da parada, ressaltam que a ideia é fazer as pessoas pensarem se 

cada um/uma está dando o devido respeito a si mesmo e aos outros/as. 

 

Narrativas ficcionais3 do cotidiano escolar sorocabano 

 

A partir dos dados coletados, outras questões passaram a nos inquietar: o que 

chega sobre tais notícias e informações às escolas de Sorocaba? ou, se não chega, por 

que isso acontece?, e ainda, se chega, como os/as professores/as abordam essas 

notícias e informações com suas turmas?; qual o contexto das abordagens?; será que 

esse tema – “Expressão com responsabilidade” – para a parada não pretende normalizá-

la e torná-la, assim como seus participantes também normatizados? 

Através dos fragmentos de narrativas ficcionais a seguir, tem-se a possibilidade de 

pensar tais questões e avançar, compreendendo-se, por exemplo, em que intensidade as 

práticas cotidianas impõem ou não os dispositivos para a afirmação e manutenção da 

scientia sexualis – nos dizeres de Foucault (2007a, p. 66) – e os investimentos, para a 

constituição dos sujeitos normativos e seus corpos dóceis. Como também se pode 

perceber quanto os chamados corpos estranhos estão se distanciando de tais 

normatividades e passam a percorrer outras vias, fazendo-os, eles próprios, como 

também a outros, romper com padrões ossificados pelas sociedades em que vivem. 

 

                                                             
3 Segundo Reigota (1999, p. 73), o uso das narrativas ficcionais nos dão a possibilidade de preservar nossos 
informantes, em uma postura ética e mais criativa, porém, não menos etnográfica de pensar e avançar 
sobre questionamentos da contemporaneidade. 
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Gayse estava com trinta e cinco anos quando me contou que queria seguir a carreira 

judiciária, pois assim, poderia defender as pessoas que como ela, eram injustiçadas pelos 

mais diferentes motivos, como o preconceito contra travestis, por exemplo. 

E não é que o seu sonho está se tornando realidade? Em 2006 Geyse ingressou no 

curso de direito de uma das faculdades de Sorocaba, foi a primeira travesti do curso e da 

instituição. Logo-logo estará se formando e claro que vai brilhar muito, sempre defendendo 

aquilo em que acredita. 

*** 

Thiago sempre se esforçou para ser um bom aluno e além do mais ter a aceitação 

dos colegas. Com dezessete anos, Thiago se sentia homossexual e seu maior receio era 

sofrer represálias por parte dos alunos da escola. 

Como representante do grêmio escolar, estava bastante envolvido com os trabalhos 

de melhorar a situação dos jovens daquela escola, principalmente no quesito cultura. 

Porém, durante um problema que ocorreu com a caixa d’água da escola, Thiago, 

juntamente com seus colegas do grêmio resolveram fazer uma reivindicação sobre 

melhorias que eram necessárias serem implementadas. 

Chamaram o jornal local, que foi proibido de entrar na escola pelo diretor. Mesmo 

assim, com seus celulares multifuncionais, conseguiram tirar fotos e enviá-las aos 

jornalistas, que estamparam quase uma página toda com  denúncias da escola. 

Por causa disso, Thiago ouviu não dos alunos que tanto temia sofrer preconceito por 

sua sexualidade, mas do próprio diretor, que o acusou de baderneiro e em alto e bom tom 

sentenciou “essa sua atitude Thiago, não é de homem, isso é coisa de viado”.  

*** 

Nós estávamos preparando os cartões para o dia das mães que se aproximava. 

Todos os alunos e alunas estavam bastante empolgados, querendo fazer o mais bonito, pois 

diziam que a mãe merecia mais do que tudo. Alguns recortavam revistas, outros coloriam, 

outros ainda, insistiam em fazer um coração redondinho. Até purpurina levaram para escola, 

era brilho para tudo quanto é lado. 

Até que em certa altura da atividade, Manoela me chamou de canto e questionou-me 

sobre sua situação. A garotinha é criada por duas mulheres, sua mãe biológica e a 

companheira dela. Manoela queria saber para quem dar o cartão ou se deveria fazer mais 

um. Pode imaginar qual não foi meu embaraço diante do fato? Ainda bem que na hora, me 

deu um “start” e aproveitei para conversar com toda a classe sobre os tipos de família que 

hoje em dia estão se formando e que tem o mesmo valor daquelas em que convivem o pai, 
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a mãe e os irmãozinhos. São famílias diferentes, mas que tem o mesmo amor para com 

seus filhos e filhas. E isso é o mais importante, ter pessoas que cuidem da gente e que nos 

dê muito carinho, atenção e amor. As combinações dependem de cada pessoa, elas não 

estão erradas, é só a forma de amar de cada um e cada uma. Quanto ao cartão da 

Manoela, sugeri que colocasse o nome das duas mães no mesmo cartão. 

*** 

Aterrorizava-me a ideia de simplesmente encontrar aquela mal encarada diretora. Ela 

era alta, loira, de olhos tão arregalados, que pareciam que iriam saltar de seu rosto a 

qualquer instante. 

D. Diva, esse era seu nome. Filha de um coronel reformado, só faltava exigir que os 

alunos batessem continência ao cruzar com sua figura pelos corredores da escola. 

A escola, aliás, mais parecia um quartel. Ninguém podia sair da sua sala, a menos 

que fosse muito necessário.  

O certo é que cada um de nós tínhamos nossas artimanhas para driblar as normas e 

impor nossas vontades e marcas. Algumas meninas cortavam as camisetas do uniforme, 

transformando-as em estilo “baby-loook”, quase mostrando a barriga. Nós, meninos, 

colocávamos chinelo de dedo com meias coloridas, fazíamos da calça uma bermuda, 

púnhamos camiseta do nosso time por cima do uniforme, tingíamos o cabelo de cores 

chamativas. 

A diretora devia nos odiar. Proibia tudo o que fazíamos e muitas vezes chamava 

nossos pais, dava-nos suspensão por alterar o uniforme oficial. E sempre ressaltava quando 

nos encontrava com alguma transformação, isso que vocês fazem é coisa de viado. 

*** 

O aluno Harrison nunca foi exemplar, gostava de passear pela escola, cabulando as 

aulas, quando estava na sala, ou aproveitava para tirar uma soneca ou conversava sobre 

um ou outro assunto que lhe era importante no momento: os resultados do futebol da 

semana; a menina que estava paquerando; a última treta do intervalo. 

Porém, uma atividade despertou o interesse de Harrison e não é que ele deu um 

show de cidadania para toda sua turma? 

Ao pedir um trabalho, o professor de filosofia, explicou que gostaria que os/as 

alunos/as apresentassem um texto como sugestão para um projeto de Lei e, que após 

avaliação, um seria escolhido dentre todos para ser enviado ao Parlamento Jovem Paulista, 

desenvolvido pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 
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Entre os vários entregues, o de Harrison, causou surpresa para o professor. Seu 

projeto era sobre direitos humanos. O texto pedia a criminalização de atitudes 

preconceituosas em relação aos homossexuais.  

O danado do Harrison explicou como argumento principal que cada um tem o direito 

de ser feliz, como quiser, vivendo como qualquer outra pessoa, e deve ser respeitado, 

sempre.  

 

Tais narrativas agiram para um emaranhado de outras tantas questões: Qual o 

significado de uma personagem como Geyse para a cidade de Sorocaba? Quais são as 

atitudes dos/as professores/as diante dos fatos ocorridos nas narrativas ficcionais? Será 

que eles/elas estavam mais ocupados em vencer a série de conteúdos determinados no 

currículo, ou se importaram com os fatos e vivências cotidianas dos/as alunos/as como 

Geyse, Harrison e tantos/as outros/as?  Sugeriram a reflexão de temas como sexualidade 

em suas reuniões e encontros pedagógicos? Discutiram sobre um projeto de sexualidade 

que inclua todas as formas de vivenciá-la ou continuaram com o velho e conhecido 

projeto que aborda apenas prevenção à DSTs/AIDS e a gravidez na adolescência? 

Debateram com as turmas de alunos e alunas o que significa uma mobilização como a 

parada gay, que reúne, hoje, mais de um milhão de pessoas em São Paulo e pelo menos 

três mil, na cidade de Sorocaba? 

 

Corpos e personagens queers4 produzindo novos significados no/do/com cotidiano 

escolar 

 

Com essas diferentes narrativas, podemos vislumbrar a escola como um espaço 

diverso, que os corpos estranhos, por encontrar resistências e sofrer com os preconceitos 

e a intolerância de outros personagens que convivem nesse espaço, acabam encontrando 

nas frestas, espaços para viver suas sexualidades e, assim, conseguem extrapolar as 

marcas divisórias da sociedade e um exemplo disso é conhecer a vida, as crenças, lutas 

                                                             
4 Louro (2004, p. 38) apresenta uma tradução para queer: “Queer pode ser traduzido por estranho, talvez 
ridículo, excêntrico, raro, extraordinário. Mas a expressão também se constitui na forma pejorativa com 
que são designados homens e mulheres homossexuais [...] a força de uma invocação sempre repetida, um 
insulto que ecoa e reitera os gritos dos muitos grupos homofóbos, ao longo do tempo, e que, por isso, 
adquire força, conferindo um lugar discriminado e abjeto àqueles a quem é dirigido.” 
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de uma travesti como a Geyse, que após passar uma infância sem família, viver na 

prostituição, dá uma reviravolta que a coloca dentro de uma universidade. Quando Geyse 

ou outros personagens queers, relatam suas trajetórias, muito mais do que vê-los como 

travesti, lésbicas, homossexuais etc, é possível visualizá-los como seres humanos. 

O poder que possuem aqueles/as que estão às margens tem-se confirmado, pois 

eles/as fazem de seus corpos e de sua subjetividade o rompimento dos silêncios, a 

transgressão das fronteiras e a perturbação da ordem, fazendo avançar conceitos como 

política, justiça social, direitos humanos, democracia, para no final, contemplar – não sem 

sofrimentos e desgastes –, a ampliação do sentido de cidadania. 

O que dizer da postura e atitudes de personagens como o diretor da escola de 

Thiago e da D. Diva? Para esses, os corpos estranhos que convivem no cotidiano escolar 

devem ser pasteurizados no interior da escola, pois são de má índole, socialmente 

desviados e, que muitas vezes, receberão a sentença de que os pais precisam buscar 

ajuda de especialistas. Quantos não são marginalizados todos os dias na escola, sem ou 

com muitos constrangimentos, não provocando maiores reflexões sobre as identidades 

que cada um pode assumir em sua experiência enquanto sujeito de uma cidadania, com 

gostos, preferências e experiências diferentes em seu contexto? Muitos, pois fazem com 

que as noções de gênero que povoam o senso comum dos grupos sociais que estão 

inseridos entrem em conflitos, causando confusões e desestabilizando aquilo que tais 

grupos tinham como verdade.  

A postura assumida pelos personagens queers, contribui para fortalecer os 

embates das minorias5 que requerem visibilidade e a ampliação do sentido de cidadania 

como extensão e direito de todos e todas, independente da sexualidade, da identidade de 

gênero, da formação, do status social ou cultural, ou seja, 

 

[...] o aspecto frágil, fugidio e imprevisível do discurso que sustenta as 
identidades pós-modernas traz consigo a possibilidade de desestabilizar as 
identidades e discursos conservadores. Encontra-se, na sua aparente 
fragilidade, a sua força criativa de possibilidades políticas, sociais e 

                                                             
5 De acordo com Louro (2004, p. 28), as minorias não devem sem compreendidas com o valor que lhes é 
atribuído. Não se trata de inferioridade numérica, mas podem ser traduzidas como maiorias silenciosas 
que, quando se politizam, passam a utilizar seus espaços, posição e os preconceitos, para visibilidade de 
sua causa e a luta por seus direitos e pela pluralidade sexual. 
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pessoais não-exploradas, inovadoras, não-conformistas e revolucionárias. 
(REIGOTA, 1999, p. 88)  

 

É importante ressaltar que, concomitante a dificuldade colocada por muitos/as para 

a permanência de um corpo ou personagem queer num dado lugar, há outros, 

inteiramente abertos a sua compreensão e por isso mesmo, acabam por efetivar práticas 

pedagógicas comprometidas com mudanças que, segundo Reigota, “contrapõem os mais 

diversos sujeitos”, ora considerados nos papéis diferenciados do professor(a) e aluno (a), 

ora compreendidos na condição de diferentes diante de uma história comum” (REIGOTA; 

POSSAS; RIBEIRO, 2003, p. 9). 

Fazer da escola um espaço para o diálogo talvez contribua para resolver uma série 

de questões que tumultuam os diferentes espaços e cotidianos que a perpassam. Falar 

de diversidade sexual possibilitaria, nesse caso, tanto aos professores/as, gestores/as, e 

aos/às alunos/as que avançassem em suas ideias engessadas sobre verdades da 

sexualidade, contribuindo, inclusive, para desmistificar que todos os homossexuais são 

assim e não de outra forma e se comportam da mesma maneira e não outras. 

Uma escola que oferece momentos para a reflexão de temas caros para a 

contemporaneidade, como as sexualidades e principalmente as homossexualidades, 

deixaria de presenciar ações preconceituosas por parte de professores/as, diretores/as, 

alunos/as, e se voltaria para um cotidiano em que se prezasse práticas pedagógicas que 

valorizariam seus/suas alunos/as e demais personagens do cotidiano e bagagens 

culturais.  
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