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Introdução 

 A pesquisa sobre Temas da diversidade na escola e na literatura (RANGEL, 2011) tem 

evidenciado, através de análises comparativas, a ausência de percepções de professores sobre a 

diversidade de orientação sexual. A invisibilidade de homossexuais na escola já havia sido 

constatada por pesquisas como as de Rangel (2007) e Caetano (2005). A análise dessa invisibilidade 

leva, necessariamente, à análise do preconceito e suas consequências na desqualificação e baixa 

auto-estima dos alunos. 

A rejeição das diferenças, transformando-as em desigualdades, é um processo que se define 

e caracteriza como exclusão, que justifica e favorece a violência. A violência pela exclusão tem 

efeitos no indivíduo, na sociedade, no mundo, manifestando-se de diversas formas ou tipos, tanto 

nas relações interpessoais, quanto nas relações internacionais, como ainda, nas relações 

institucionais. 

 Realça-se, portanto, o princípio de que a ruptura com os fatores de aprisionamento e 

submissão de pessoas e grupos requer o acolhimento à diversidade e o enfrentamento de 

preconceitos. Essa ruptura é um processo difícil, complexo, mas indispensável à liberdade e à paz. 

Desenvolver e fortalecer a consciência desse princípio é uma finalidade e um compromisso que 

definem o significado humano e social do processo educativo. 

 Uma das análises das consequências do preconceito que justifica discriminações, 

desqualificação e exclusão social encontra-se na teoria do abuso. Nesse âmbito teórico, inclui-se, 

também, a atenção ao bem-estar subjetivo, afetado, significativamente, pelo estresse causado por 

ações, atitudes ou palavras abusivas. A concepção teórica do abuso explica o processo através do 
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qual, por palavras e ações, manifestam-se atitudes de menosprezo e desconsideração dos indivíduos 

em seus contextos sociais, de vida, convivência e trabalho, afetando sua auto-estima, sua 

integridade, sua saúde física e mental. 

 O conceito de abuso encontra em autores como Silver e Glicken (1990, p. 527) uma 

definição que focaliza “atos ou palavras negativas, desnecessárias e evitáveis, infligidos por uma 

pessoa a outra ou outras”. Costa (2003, p.16) compara, então, o sentido de abuso com o de maus 

tratos, para observar que o termo abuso inclui “prevalecer-se de, praticar excessos que causam ou 

podem causar danos”, assim como o uso de palavras para desqualificar, ridicularizar, fazer 

zombarias, injúrias, insultos, “usar mal ou incovenientemente de qualquer situação de superioridade 

de que se desfruta” e exceder-se em limites que ultrapassam o respeito pelo outro. 

 Quanto a “maus tratos”, a autora toma como referência a sua caracterização como “crime”: 

[...] Crime de quem expõe a perigo a vida ou a saúde de pessoa que se acha sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento 
ou cuidados indispensáveis, seja impondo-lhes trabalho excessivo ou impróprio, 
seja abusando de meios corretivos ou disciplinares (FERREIRA, apud COSTA, 
2003, p.16). 

 

 Assim, observa-se que o sentido de “maus tratos” possui uma conotação mais forte que 

abuso, supondo, inclusive, uma possível lesão física. Ressalta-se, desse modo, que o termo “abuso” 

refere-se a agressões que, mesmo não ferindo o corpo, ferem a sensibilidade, as emoções, a auto-

estima e desrespeitam a identidade e singularidade da pessoa atingida, causando transtornos ou 

desconforto emocional, que podem traduzir-se em manifestações psicossomáticas. 

 Nessa perspectiva, enfatiza-se a consequência de humilhações, que podem ser tanto ou mais 

traumáticas e de efeitos tão ou mais profundos do que a lesão física, no aspecto de que as cicatrizes 

poderão ser mais permanentes e os cortes mais profundos, porque atingem a alma, a valorização 

pessoal, a auto-confiança e a confiança no outro. O pensamento e as relações ficam prejudicadas 

pela vergonha, pela culpa, pelo medo, pelos bloqueios à auto-aceitação, causados pela introjeção de 

injúrias e discriminações, boatos maliciosos, oportunidades negadas, palavras pejorativas. 

 Reflexões dessa natureza são necessárias a que o cuidado com o tratamento da diversidade 

possa ser enfatizado na formação de professores e incorporado ao Projeto Político-Pedagógico da 
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escola, rompendo, então, o que Freire (1990) denomina de binômio opressores-oprimidos. A mesma 

preocupação com discriminações e preconceitos justificados pela rejeição às diferenças motivou a 

pesquisa de Caetano (2011).   

 

Problematização da diversidade de orientação sexual na pesquisa de Marcio Caetano 

(2011)  

A pesquisa sobre “Gênero e sexualidade: um encontro político com as epistemologias de vida 

e os movimentos curriculares” (CAETANO, 2011) propiciou dados e fundamentos à observação de 

que, nas atuais configurações da sociedade, os seres humanos são seduzidos por vários estilos de 

vida que lhes são propiciados pelas novas tecnologias – internet, biomedicina, técnicas sofisticadas 

de cirurgias plásticas, e outras, que possibilitam ampliar a visão de mundo e os significados das 

corporalidades. 

Nesse contexto social, os reconhecidos marcadores de gêneros, ainda que produzam 

desigualdades entre mulheres e homens, eles, por si, já não servem para legitimar e confirmar as 

expectativas anatômicas de nascimento e, tampouco, para desconsiderar a complexão das 

identidades. 

Assim, o diálogo com os estudos feministas e culturais permite problematizar os discursos 

sobre gênero e sexualidade humana que têm influído sobre concepções equivocadas, submetidas 

a incoerências e à falta de fundamentos eu constituem as regras heteronormativas. 

Com essa perspectiva, a investigação desenvolveu-se a partir das narrativas (auto) biográficas 

de professores e professoras que trabalham na educação básica pública. Com elas, buscou-se dar 

maior ênfase à vida profissional e às identidades de gênero, levando em consideração as 

interpretações pessoais sobre os diferentes ciclos de vida (infância, juventude, idade adulta, etc.) e 

seus ritos de passagem (início da vida sexual, matrimônio/união conjugal, início de atividades 

profissionais, etc.). 

Como resultado, foi possível enfatizar a importância de problematizar a produção discursiva e 

social das categorias de gênero, chamando a atenção para as configurações identitárias elaboradas 

em diálogo com os instrumentos educativos que ensinam formas de ser homem e mulher. 
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Nesse processo, percebe-se que a ‘masculinidade’ e ‘feminilidade’ têm sido ampliadas e o 

corpo anatômico não traduz ou define a essência da identidade de gênero. Os novos arranjos 

proporcionados pelas sexualidades e pelos gêneros improvisam outros arranjos identitários 

interagindo com os movimentos curriculares e produzindo tensões cotidianas na escola. 

Parafraseando Deborah Britzman (2005), as questões da sexualidade  compõem-se de 

pequenas ações cotidianas, mas de profundo significado na organização sociopolítica: o direito a 

conceber o ser como possibilidade, a lhe conceder o direito a expressar sua identidade, sua forma 

singular, o estar no mundo com dignidade, assim como o direito a ser atendido em sua condição de 

ser humano e cidadão, obtendo informações e respostas às suas perguntas, que advêm das tensões e 

frustrações da vida cotidiana, assim como da curiosidade sobre o desconhecido. Sobretudo, o ser 

humano tem o direito de amar e com o amor transformar os dogmas do mundo e os mitos que não 

correspondem ao real e justificam padrões de modelos hegemônicos, discriminando e punindo os 

que a eles não correspondem ou não se submetem. 

Para a análise dos impasses que se apresentam no campo da sexualidade, são requeridas 

condições básicas: comida, roupa, moradia, educação, saúde, democracia, cidadania, liberdade, 

auto-estima e satisfação... vida. Como advertiu Jerffrey Weeks (1998), 

[...] uma democracia sexual necesariamente implica un proceso  más amplio de 
democratización en que se desmantelen definitivamente las barreras que 
restringen el potencial y el crecimiento individuales:  las barreras de explotación 
económicas y divisiones de clase, opresión racial y desigualdades de género, 
autoritarismo moral y desventaja educativa, pobreza e inseguridad. Esto no 
implica que desaparecerán o deberian desaparecer las dificultades reales, las 
divisiones reales de necesidades e intereses, los conflitos reales de prioridad e de 
deseo. Al contrario, la meta deberia se lograr el máximo de medios por los cuales 
estas diferencias y conflitos pueden resolverse democráticamente (p. 121-122). 

 

A cultura escolar e as necessidades políticas sugerem uma relação com os movimentos 

curriculares, as ações pedagógicas e as necessidades sociais mais amplas dos sujeitos. A 

compreensão requer e propõe a reconstrução de sentidos, fundamentados no conhecimento que 

desvela o real, de modo consistente e sustentado em pesquisas sérias e de largo alcance. 
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A incompletude dos conhecimentos na área de sexualidade humana leva a refletir sobre a 

cidadania e os direitos sociais, incluindo a eleição de formas de realização pessoal e social. 

Entretanto, “la elección implica, en primer lugar, democracia” (WEEKS, 1998, p. 118). 

Como na política e na cultura, a sexualidade é uma das expressões da vida e também um tema 

que agrega os discursos sociais mais amplos. Porém, na cultura, na política e na sexualidade 

também coexistem espaços onde se abre a possibilidade de novas configurações de estar no mundo, 

sem que nossas diferenças sejam compreendidas à luz de preconceitos e por isso justifiquem 

processos de exclusão, que nos invisibilizem e silenciem. Essa mesma discussão é feita por Santos 

(2011). 

 

Problematização da diversidade de orientação sexual na pesquisa de Maximiano    

Santos (2011) 

 

A  problematização da homofobia na escola é necessária, pelo expressivo sofrimento que 

causa aos que são rejeitados por sua identidade sexual e pelas suas implicações nos processos de 

formação humana e nas aprendizagens. A homofobia se traduz em “ódio, aversão ou violência 

contra homossexuais” (MOTT apud LOYOLA, 2001, p.52).  

Em última instância, os sujeitos vitimados pela homofobia são levados à evasão escolar. 

Contudo, há tantos outros sujeitos que, mesmo vivendo situações de violência homofóbica, resistem 

e prosseguem seus estudos, até se formarem. Assim, encontram-se, também, na escola, ações de 

combate à homofobia, evidenciadas na pesquisa de Santos (Ibid.), através de depoimentos de alunos 

que questionam as discriminações e assumem, enfrentam e reivindicam o respeito à sua identidade.  

A investigação da homofobia entre as práticas escolares é recorrente a pesquisas como a de 

Caetano (2005), focalizando histórias de vida que contam como alunos têm seus gestos e palavras 

silenciados na escola, a fim de ocultar as diferenças de gênero.  
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Com Andrade e Silva (2005), através do estudo de representações de professores e 

professoras do Distrito Federal, foi analisada e discutida a exclusão dos homossexuais das próprias 

representações de exclusão na escola.  

Os dados do estudo de Loyola (2001) revelam que jovens de diferentes grupos de Fortaleza 

(CE) demonstraram que têm compreensão das diversas identidades no campo da sexualidade e que 

esse campo admite diferenças que devem ser acolhidas e respeitadas. Contudo, mesmo assim, esses 

jovens demonstram homofobia, ainda que através de atitudes veladas e pouco explícitas de rejeição 

e afastamento, discretas, mas perceptíveis. 

A homofobia combina estranhamento e aversão, que permeiam os processos de formação e 

expressão de preconceitos. Desse modo, as diferenças são traduzidas em relações sociais desiguais, 

assimétricas, nas quais determinadas identidades são favorecidas e consideradas, em detrimento de 

outras, discriminadas e excluídas. Nos estudos pós-estruturalistas, a diferença, compreendida no 

campo político, é socialmente produzida, discursiva, e nada tem de fixa, fechada ou estável, pois 

está sempre em movimento. A cultura é fator, processo e contexto que explica as questões de 

acolhimento das diferenças de identidade de gênero e orientação sexual (LOURO, 1997). 

Assim, propõe-se discutir como a diferença é projetada em corpos e discursos pelos 

estudantes, em relação a padrões hegemônicos de heteronormatividade, evitando, entretanto, fazer a 

apologia da diferença, ou enfatizá-la. 

A compreensão proposta para as diferenças aponta como as distinções são interpeladas por 

dicotomias e hierarquias. Nesse sentido, a discussão das diferenças pode incluir a das 

representações sociais, cujos conceitos, imagens, crenças e expectativas podem influir na 

valorização, ou não, de determinados grupos em relação a outros, dependendo da forma como 

correspondem, ou não, a padrões hegemônicos que orientam essa valorização.  

A forma como se entende e entranha a diferença revela também como, no complexo “jogo 

da verdade” e nos poderes que nele se estabelecem, na sociedade e no cotidiano escolar, encontram-

se sujeitos que não correspondem aos modelos idealizados e assumem a diferença; ao assumi-la, 

desafiam os sistemas que os oprimem.  
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Ainda, nesse mesmo “jogo da verdade”, presente nas práticas sociais, a diferença constitui, 

tanto fator que inferioriza, como, pelo oposto, fator que estimula a reação, a luta.  

Reafirma-se, então que, na dinâmica das relações sociais, algumas identidades e as práticas 

cotidianas, pessoais, singulares, que a elas possam ser associadas, são favorecidas, privilegiadas e 

frequentemente concebidas como modelos de normalidade. No âmbito da sexualidade, privilegia-se 

o modelo traçado pelos padrões heteronormativos. 

 

[...] uma forma de sexualidade é generalizada e naturalizada e funciona como 
referência para todo o campo e para todos os sujeitos. A heterossexualidade é 
concebida como ‘natural’ e também como universal e normal. Aparentemente 
supõe-se que todos os sujeitos tenham uma inclinação inata para eleger como 
objeto de seu desejo, como parceiro de seus afetos e de seus jogos sexuais alguém 
do sexo oposto. Conseqüentemente as outras formas de sexualidade vão sendo 
constituídas como antinaturais, peculiares e anormais. É curioso observar, no 
entanto, o quanto essa inclinação, tida como inata e natural, é alvo da mais 
meticulosa, continuada e intensa vigilância, bem como do mais diligente 
investimento (LOURO, 1997, p.17). 

   

 As histórias de vida na escola, contadas por sujeitos que não se adequam a expectativas 

heteronormativas, demonstram a vivência de processos que incluem formas, as mais variadas, de 

discriminação homofóbica, agredindo jovens por conta de sua orientação sexual, e especialmente 

por conta de seu desempenho de gênero.  

É preciso, portanto, analisar e discutir expressões de anseios, angústias, derrotas, vitórias e 

reivindicações de sujeitos cujos corpos e discursos demarcam diferenças em relação aos modelos 

idealizados de gênero e orientação sexual, socialmente aceitos e difundidos; propõe-se, portanto, 

que se registrem e valorizem as vozes de sujeitos oprimidos por suas diferenças.  

Os oprimidos são os sujeitos que resistem, lutam e inventam suas formas de sobreviver. 

Mesmo conhecendo casos de assassinatos homofóbicos, ainda é possível afirmar a ideia de que os 

oprimidos lutam, desafiam os sistemas que os oprimem e “as classes dominadas são, muitas vezes, 

capazes de fazer dos espaços e das instâncias de opressão, lugares de resistência e exercício de 

poder” (LOURO, 1997, p.33). 
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Entre essas histórias de vida, muitas vozes denunciam a homofobia que vitima os corpos e 

as mentes dos sujeitos em formação escolar e, também, apontam formas diferentes de se viver, de se 

conceber os sexos, os gêneros, as sexualidades, enquanto expressões próprias, naturais, dos corpos e 

das personalidades humanas. 

Assumir-se gay significa assumir uma identidade socialmente estigmatizada, considerada 

por muitos como errada, “antinatural”, repulsiva. Contudo, como alguém pode se assumir 

“antinatural”? E, como alguém pode fazer coisas consideradas repulsivas com seu próprio corpo? 

Como alguém pode desejar tornar-se repulsivo para sociedade? Por que fazer isso consigo mesmo? 

O processo de assumir-se gay envolve o sujeito em questionamentos que formula na relação 

consigo mesmo e na relação com a ordem social estabelecida. Nessa lógica, assumir-se gay 

significa tensionar os dogmas e verdades impostos pelo e para o controle social. O gay que se 

assume revê muitos conceitos que lhe são impostos desde cedo. Enfim, assumir-se gay é uma 

jornada no pensamento humano, na qual o sujeito questiona ele próprio e o mundo. 

As indagações, então, são muitas. Qual é o fundamento que oferece apoio e consistência à 

afirmativa de que ser gay não é natural do ser humano? Quais são os argumentos que sustentam 

essa ideia? Existem argumentos, ou essa ideia não precisa sequer ser discutida?  

Estudos, como os de Foucault (1979, 1984, 1985, 1988), questionam as verdades sobre a 

natureza humana e fundamentaram princípios como o de que assumir publicamente a sua identidade 

de gênero demanda resistência e enfrentamento de preconceitos, além de ser também uma estratégia 

política adotada pelos sujeitos, especialmente quando organizados em grupos, para o seu 

reconhecimento e inclusão social.   

Em diversos lugares do mundo, homossexuais lutam e conquistam espaços, resistem e 

enfrentam sistemas de dominação que pretendem lhes impor outra forma de ser. Entre esses 

sujeitos, alguns são participantes da escola e, portanto, também nesse ambiente de valorização do 

ser humano podem sofrer opressões e exclusão. 

Na atualidade, têm sido enfatizados e difundidos discursos de valorização de identidades 

historicamente desvalorizadas, que sofrem discriminações e violências: identidades que, nas 
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práticas cotidianas, esses sujeitos revelam, desafiando as opressões, problematizando seus fatores 

estigmatizantes e assumindo modos diferentes de pensar, sentir e viver. 

Ainda, a presença assumida de identidades diversas das que são idealizadas socialmente 

trazem questões que problematizam os preconceitos e reforçam a garantia de direitos 

constitucionais, pouco observados na prática, em ambientes da sociedade.  

Portanto, mais do que subverter normas ou padrões hegemônicos de identidade sexual, os 

estudantes gays que se assumem na escola formulam indagações e solicitam respostas. Qual é a 

função social da escola? Como a escola tem funcionado e quais são as expectativas sociais para esse 

funcionamento?  A escola admite (deve admitir) rejeições, ironias, desqualificação de seres 

humanos e os preconceitos que as justificam? 

A compreensão de que o preconceito gera e é gerado pelo desconhecimento, por isso é “pré-

conceito”, solicita que seja aprofundado o conhecimento sobre o que significa ser diferente e o que 

se associa também ao “novo”, cuja expressão causa estranhamento na sociedade e na escola. Por 

isso, é preciso investigar e discutir identidades que, historicamente, têm sido invisibilizadas, porque 

são “estranhas” e necessitam de novos padrões de compreensão. Esse é um dos motivos para 

realização das pesquisas: conhecer formas diferentes de pensar, de agir e de viver, pois “[...] ensinar 

exige aceitação do novo” (FREIRE, 1997, p. 35) e o “novo” é um dos motivos e motivações das 

pesquisas (SANTOS, 2011). 

 

Considerações finais 

 

Observa-se, sobretudo, nessas considerações finais, o quanto, em três pesquisas, pode-se 

enfatizar a relevância do enfrentamento da rejeição à diversidade de orientação sexual e dos 

preconceitos que a promovem. Os temas da diversidade e o princípio de seu acolhimento são 

relevantes à sociedade, à escola, ao currículo. Desse modo, compreendê-los em seus significados é 

essencial a pesquisadores e profissionais em vários campos de formação e práticas sociais, 

destacando-se as práticas educativas, pelo seu propósito de formação humana e seu conteúdo de 

conhecimento e valores. Assim, a análise da diversidade envolve questões paradigmáticas e 
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conceituais, que requerem, sobretudo, ressignificações. Nessa perspectiva, entende-se, também, a 

importância do reconhecimento das múltiplas características e expressões de significados, ao 

mesmo tempo singulares e plurais, construídos pelos sujeitos em seu contexto. 

Em meio a essa complexidade de questões, incluem-se, com forte influência nas percepções e 

condutas na sociedade e na escola, as representações sociais, assim como as próprias concepções da 

inclusão ou exclusão social, influenciadas pelas expectativas de desempenhos, papeis e condutas, 

que se associam à maior ou menor qualificação dos sujeitos, de acordo com as suas singularidades. 

Assim, as análises propiciadas pelas três pesquisas contribuem no sentido de fortalecer o 

empenho social, político e acadêmico na superação de preconceitos estigmatizantes, enfatizando a 

consideração aos termos da lei, que é auto-aplicável, por direito e definição, a Constituição Federal, 

incluindo-se, nesses termos, a determinação de que se assegure, através do acesso à cultura e à 

educação, o desenvolvimento pleno da pessoa e suas condições de vida cidadã (SZKLAROWSKY, 

2007). 

Os problemas suscitados pela rejeição às manifestações da diversidade e seus preconceitos 

abrangem as várias questões das diferenças socioeconômicas ou regionais, ou de linguagens, 

culturas, raças, etnias, de identidade de gênero, orientação sexual, e outras que merecem a 

consideração humana e social, incluindo as questões relativas a preconceitos que estão subjacentes 

às representações formadas na escola sobre os alunos, prejudicando sua auto-estima e seu 

aproveitamento escolar. 

A problematização do preconceito e seu alcance pessoal, social e institucional, assim como a 

problematização da diversidade requerem indagações de expressiva profundidade e abrangência. 

Portanto, é preciso que essas indagações cheguem à universidade e à escola: espaços de reflexão e 

inclusão. E inclusão requer, necessariamente, a educação para a diversidade e para a superação de 

preconceitos, de modo que seus temas recebam um especial cuidado na formação e ação dos 

professores. Por isso, frisa-se, mais uma vez, a importância de considerar os temas da diversidade e 

dos preconceitos na literatura, na escola e na formação docente continuada. 
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