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Resumo. Atualmente, vive-se no Brasil um alento às políticas de formação docente por parte do 
governo federal. No tocante à preparação para lidar com a questão da diversidade, há 
documentos e publicações advindos de órgãos responsáveis pela educação no país orientando 
estabelecimentos e profissionais da área educacional a abrir as portas da escola para temáticas 
antes proibidas, como sexualidades, relações de gênero, religiões de matrizes africanas… (cf. 
Parâmetros Curriculares Nacionais, v.10; Lei 10.639/2003 etc.), visto que essas questões 
influenciam a atuação do profissional de educação, em especial aqueles que estão em sala de 
aula, interagindo direta e constantemente com os alunos. Analisamos a proposta pegagógica 
publicada na revista Veja na Sala de Aula, ano 01, n.2, p.66, em julho de 2006, delineada a partir 
da combinação de imagens e enunciados lingüísticos, orientando o professor para desenvolvê-la 
em duas aulas com duração de 50min cada uma, voltadas para a utilização de estereótipos. Uma 
das perguntas condutoras da análise é: como o roteiro pedagógico em questão produz efeitos de 
sentido em torno de determinados corpos construindo, em consequencia, suas condutas de 
gênero e sexualidade? Logo, problematizamos e discutimos essa proposta pedagógica, que 
parece insuflar alguns julgamentos de des/qualificação ou efeitos de in/exclusão no contexto 
escolar. De outro modo, pretendemos analisar práticas discursivas produtoras de efeitos de 
sentidos em torno de gênero e sexualidade no contexto escolar. Com esse propósito, articulamos 
contribuições de autores como Bauman (1999), Michel Foucault (2001) e Butler (2003), acerca de 
construções identitárias, gêneros e sexualidades.  
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Introdução 

Atualmente, vive-se no Brasil um alento às políticas de formação docente por parte 

do governo federal. Nesse contexto, fazem-se relevantes debates interdisciplinares e 

caros à sociedade brasileira, a saber: o ingresso e a inclusão de diferentes sujeitos em 

contextos educacionais institucionalizados, seja em nível básico seja universitário; alunos 

oriundos de classes sociais distintas; estudantes que assumem posicionamentos 

identitários considerados não-hegemônicos. A fim de contribuir com esse amplo debate e 

capacitação profissional, existem documentos e publicações providos por pesquisadores 

e órgãos responsáveis pela educação no país orientando estabelecimentos e profissionais 
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dessa área a abrir as portas da escola para essas questões e para temáticas relacionadas 

(cf. Parâmetros Curriculares Nacionais, v.10; Lei 10.639/2003 etc.), visto que essas 

questões influenciam a atuação do profissional de educação, em especial aqueles que 

estão em sala de aula, interagindo direta e constantemente com os alunos.  

O professor pode promover debates qualificados em torno de questões ligadas à 

formação de projetos identitários e processos de subjetivação constantes em nosso dia-a-

dia. Dependendo da disciplina ministrada, as possibilidades são maiores. No caso da aula 

de línguas, além da aprendizagem de conhecimentos restritos ao funcionamento do 

idioma estudado, seja estrangeiro seja materno, o docente pode abordar saberes diversos 

através da fala, da escrita, da leitura e da escuta e, assim, viabiliza a construção de 

significados concernentes aos nossos modos de ser e estar no mundo contemporâneo. 

Inseridos numa sociedade e, por sua vez, participando de seus discursos de cultura, as 

práticas escolares, pedagógicas e curriculares convergem para a constituição de 

identidades sociais e culturais e, sobretudo, pode promover questionamentos, reflexões, 

elaborações e reelaborações discursivas por parte dos sujeitos integrantes do processo 

de ensino-aprendizagem, inclusive em relação a significados sociais em torno deles. 

Analisamos a proposta pegagógica publicada em Veja na Sala de Aula3, ano 01, 

n.2, p.66, em julho de 2006, delineada a partir da combinação de imagens e enunciados 

lingüísticos, orientando o professor para desenvolvê-la em duas aulas com duração de 

50min cada, voltadas para a utilização de estereótipos. Uma das perguntas condutoras da 

análise é: como o roteiro pedagógico em questão produz efeitos de sentido em torno de 

determinados corpos construindo, em consequência, suas condutas de gênero e 

sexualidade? 

Logo, problematizamos e discutimos essa proposta pedagógica, que parece 

insuflar alguns julgamentos de des/qualificação ou efeitos de in/exclusão no contexto 

escolar. De outro modo, pretendemos analisar práticas discursivas produtoras de efeitos 

de sentidos em torno de gênero e sexualidade no contexto escolar. Com esse propósito, 

                                                           
3  Veja na Sala de Aula é uma publicação mensal da Editora Abril numa parceria com a revista Veja e 
a Fundação Vitor Civita desde 1998. Esse suplemento da revista Veja é dirigido ao Ensino Médio e, com 
base em textos publicados na revista principal, divulga roteiros pedagógicos assinados por especialistas em 
suas áreas de conhecimentos. Conforme o diretor de redação Gabriel Pillar Grossi, um dos objetivos desse 
suplemento é aproximar o currículo escolar da realidade dos alunos e “oferecer ao professor idéias 
consistentes para exploração de temas polêmicos e relevantes do ponto de vista da aprendizagem”. 
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articulamos contribuições de autores como Bauman (1999), Michel Foucault (2001) e 

Butler (2003), acerca de construções identitárias, gêneros e sexualidades. 

O foco do nosso olhar e dizer 

Na edição de julho de 2006, Veja na sala de aula (p.66) apresenta um roteiro 

delineado a partir da combinação de imagens e enunciados linguísticos, para que 

docentes o desenvolvam em duas aulas com duração de 50min cada uma, com alunos de 

Ensino Médio, abordando o uso de estereótipos na criação de personagens-tipo em textos 

literários e publicitários. O texto recomendado como condutor dessas aulas é a 

reportagem Homem com h, o retorno (VEJA, 28/06/2006). O responsável pela proposta é 

o professor Angelo Masson Neto, da área de Linguística das Faculdades Integradas 

Alcântara Machado (FIAM), de São Paulo. Esse professor assume uma posição de sujeito 

legitimada institucionalmente e capaz de receber credibilidade por muitos leitores, sejam 

eles da área de educação sejam leigos nesse campo. A partir do seu olhar autorizado, 

procura inscrever formas legítimas de ver e de dizer os corpos de três personagens.  

Numa tentativa de apresentar o roteiro em questão, sintetizamos as orientações 

fornecidas ao professor, leitor-alvo. A primeira instrução é utilizar o referido texto como 

base para o estudo da recorrência de estereótipos e personagens-tipo na literatura e na 

cultura pop. Desde já, registremos o que se entende por personagem-tipo: segundo a 

proposta em questão, ele se caracteriza por pouca evolução, linearidade, tenuidade 

emocional e ações previsíveis durante a narrativa. Além disso, em geral, ele simboliza 

certo segmento social, e a ironia e a caricatura são recursos habituais no processo de sua 

construção. Em seguida, o linguista disponibiliza exemplos de personagem-tipo na 

literatura e num programa humorístico brasileiro. Para gerar um debate entre os alunos, 

ele alude a atitudes de machão expostas pela reportagem e sugere que o professor utilize 

um ensaio sobre o riso e o medo, produzido por ele e exposto na própria proposta 

pedagógica. 

Para a segunda aula, propõe-se explorar o seguinte quadro ilustrativo: 
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Com o título “Saia justa”, precede o quadro o seguinte enunciado: “De repente, 

quebra o elevador que transporta um machão, um gay e um metrossexual. O silêncio 

começa a tornar-se constrangedor. Como será a conversa entre eles? Dê asas à 

imaginação, recorrendo a todos os estereótipos a que você tem direito”. O linguista 

orienta o professor a distribuir cópias do referido quadro e solicitar de cada estudante a 

produção de uma peça humorística envolvendo as personagens. 

Esse roteiro pedagógico é o foco de nosso olhar e dizer neste trabalho. Nessa peça 

midiática e, ao mesmo tempo, pedagógica, afetada por uma variedade de regimes 

discursivos que se entrecruzam e provocam a atribuição de marcas que determinam, 

classificam e agrupam indivíduos, percebe-se o exercício do poder disciplinar através da 

mídia educativa através de práticas discursivas e não-discursivas que convergem para a 

constituição de sujeitos. Problematizamos e discutimos seus enunciados, que parecem 

insuflar alguns julgamentos de des/qualificação ou efeitos de in/exclusão no contexto 

escolar. 

Para eliminar ambiguidades e conduzir o olhar e o dizer sobre si e sobre o outro 

De acordo com Skliar (2002, p.105), “La esencia de la vida moderna constituye un esfuerzo 

para exterminar la ambivalencia, es decir, una intención voraz por definir con la máxima precisión 
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y para eliminar toda ambiguedad”. O estabelecimento de limites para a inclusão e aceitação do 

outro é uma prática moderna que repercute no quotidiano exercício da docência, percebido 

através das atitudes de professores e através de orientações didático-pedagógicas como a 

indicada por nós. Vemos a proposta da atividade pedagógica supracitada como um instrumento 

que conduz o professor a ver e a dizer o outro e, como resultado, conduz o professor a conduzir 

os seus alunos na mesma direção: a ver-se e dizer-se e a ver e dizer o outro. O roteiro constitui-se 

num operador ótico ou um operador projetivo, pois pode proporcionar a visibilidade dos sujeitos 

representados na imagem. Podemos pensá-la como um dispositivo para visibilizar o normal e o 

anormal em sala de aula e para tentar normatizar o que é permitido ou não pela sociedade. 

O linguista investe na eliminação de ambiguidades quando aponta, de antemão, quem é 

quem. O seu olhar, imposto ao docente e aos alunos, é um mecanismo discursivo produtor de um 

espaço e um tempo considerados aceitáveis para esses sujeitos. Opera-se um dispositivo que 

promove a visibilidade e a dizibilidade dos mesmos, inscrevendo-os na espacialidade e na 

temporalidade da interação representada pela imagem do roteiro. É importante não restringir essa 

espacialidade e temporalidade, categorias que, numa perspectiva foucaultiana, são marcadas pela 

contingencialidade e heterogeneidade. Mediante à orientação pedagógica em questão, esses 

sujeitos são inscritos no espaço e no tempo escolares quando já afetados por regimes de 

enunciabilidade exteriores a eles e à escola e, concomitantemente, associados à materialidade 

corporal dos mesmos. 

Para Larrosa (1994), os estereótipos são o resultado de uma combinação entre o que 

dizemos e o que sabemos para qualificar alguém. Eles são fabricados por sujeitos que os 

reproduzem ao longo da história para manter-se “diferentes” de outros. Na atividade em questão, 

o repertório linguístico utilizado por seu autor traduz efeitos de sentido acerca de como o professor 

apreende diferenças de gênero e sexualidade, a partir de marcadores identitários que perpassam 

os enunciados discursivos de que o expert se mune, tais como “um machão do gênero Bibelô, um 

homossexual mais que saído do armário e um metrossexual na linha David Beckham”. O que 

assegura que os apontados por ele se subjetivem de modo a ser identificados com esses nomes? 

O que é evidente? As roupas? O corpo? A revista? A barba e a barriga (de cerveja?)? Segundo 

Larrosa (1994, p.83), “O que é evidente […] não é senão o resultado de uma certa dis-posição do 

espaço, de uma particular ex-posição das coisas e de uma determinada constituição do lugar do 

olhar”. 

Os responsáveis por essa constituição do lugar do olhar e do olhar e dizer do lugar são 

tanto aqueles que participam da sociedade em condições privilegiadas para ditar a norma a ser 

seguida quanto aqueles que almejam compor o primeiro grupo. Uma explicação para essa 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

6 

imposição de certos regimes de enunciabilidade está relacionada à necessidade moderna de 

exterminação de ambiguidades (SKLIAR, 2002). A partir da sugestão do linguista do roteiro sobre 

a sensação desagradável daquela reunião no elevador, onde parece existir fronteiras fixas entre 

os sujeitos devido às identidades que lhe são atribuídas a partir de seus corpos, pode-se pensar 

que esse incômodo se dá à medida que as pessoas buscam interagir com donos de corpos 

idênticos aos seus, com o propósito de evitar “estresse, insegurança, incerteza e descontrole” 

(SANT’ANNA, 2005, p.129). Pensando nas academias de ginásticas, poderemos vislumbrar a 

formação de comunidades de corpos iguais, uma vez que os seus frequentadores se acautelam 

contra contatos desprazíveis com corpos alheios diferentes dos seus ou fora do padrão idealizado. 

Como comenta Miskolci (2006, p.684), “Fazer parte de um grupo ideal (e idealizado) é o principal 

objetivo dos praticantes de ginástica, musculação, dos consumidores de suplementos alimentares, 

esteróides anabolizantes e hormônios diversos”. 

Portanto, tomamos esse roteiro como uma ferramenta para eliminar ambiguidades e 

conduzir o modo como vemos e enunciamos o outro e a nós mesmos. No primeiro caso, as 

ambiguidades estão sendo eliminadas quando o próprio responsável pela atividade didático-

pedagógica rotula cada personagem com uma identidade atrelada à sexualidade e/ou ao gênero, 

resultado das práticas discursivas e não-discursivas que afetam a corporeidade4 dos três tipos 

presentes no elevador. Quanto a conduzir o olhar e o dizer, o roteiro não apenas induz o professor 

e os alunos a observar a ilustração, mas resvala na observação que agora serão capazes de 

realizar: a dos sujeitos representados por aqueles personagens. No caso, professor e estudantes 

estarão treinados (e constantemente se treinando) nesse exercício de observação de si mesmos e 

dos outros, no sentido de evitar o indesejável, o não considerado padrão. Esse não-padrão não é 

aquele que possui o corpo físico saudável, escultural, sexy, segundo exigências estéticas atuais à 

nossa sociedade ou mesmo às sociedades ocidentais. Esse não-padrão é avaliado e julgado com 

base em estereótipos de gênero e sexualidade concernentes ao machão e ao seu corpo.  

O surgimento dos histrões sob critérios heteronomartivos 

Um dos resultados desse processo de formação de comunidades de corpos idênticos é a 

produção dos histriões, não só para serem motivo de riso mas também para figurarem como mau 

exemplo devido a seus atos (e seus corpos) considerados abjetos. Na peça aqui analisada, o 

machão é posto no centro, funcionando como a norma, a lei imposta e a ser cumprida; o gay e o 

metrossexual, os histriões, a ameaça a ser contida. 
                                                           
4
 Concebemos aqui corporeidade em seu duplo sentido: aquele que compreende a estrutura física; e aquele que 

percebe a relação entre o corpo e o mundo que ele habita. 
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Alguns regimes discursivos passam a fabricar esses tipos com rótulos de gêneros e 

sexualidades tomados como indesejáveis de acordo com os critérios heteronormativos, misóginos, 

racistas... Parece que estamos diante de um procedimento com propriedades atribuídas ao 

grotesco. Os discursos cotidianos de verdade que matam e fazem rir e a maximização do poder 

traduzir-se-ão mediante a continuidade que alunos darão à narrativa cujas práticas discursivas 

potencializarão os efeitos de sentido dos estereótipos, seguramente espraiando-se para além do 

espaço do elevador. A esquete humorística elaborada pelos alunos deverão compor dispositivos 

pedagógicos de sexualidade e de gênero em que na construção do outro — um outro que “não 

queremos ser, que odiamos e maltratamos, que separamos e isolamos, que profanamos e 

ultrajamos, mais que utilizamos para construir nossas identidades” (SKLIAR, 2004, p.87). 

Percebemos o eufemismo da tolerância no uso de pré-conceitos sobre certos sujeitos, estratégia 

essa que serve para conservar cognitiva e socialmente hierarquias preestabelecidas. 

O debate em torno da questão da sexualidade constitui — já há algum tempo — uma 

questão que vem recebendo atenção por parte das instituições. A escola, como espaço 

sociocultural e da diversidade, tem como responsabilidade proporcionar uma multiplicidade de 

valores, saberes e conhecimentos. Mas o que acontece nos discursos da atividade em relação a 

sujeitos que transgridem a “ordem”, quando ao longo dos tempos os sujeitos vêm sendo 

indiciados, classificados e definidos pela aparência de seus corpos? Que discursos afetam os 

corpos dos protagonistas da atividade se, para Butler (2002), ler os gêneros e as sexualidades 

com base apenas nos corpos não parece prudente?  

As práticas discursivas e não-discursivas que convergem para a constituição da ordem 

sexo/gênero/(heteros)sexualidade (BUTLER, 2003) afetam aqueles que se negam a ser homem 

porque possuem pênis, a ser mulher porque possuem vagina, e, conseqüentemente, a ser 

masculino e feminino. Os saberes e as práticas que circulam em diversas instituições sociais 

concorrem para a imposição de certos comportamentos, de determinados usos da linguagem… 

baseados numa composição restrita do corpo social, concebendo esse como formado só pelos 

binários corpos-sexuados, homem e mulher. Mas, o que é uma mulher de verdade? O que atesta 

que um indivíduo seja homem de verdade? O que torna alguém homem? Que regras de conduta 

são adotadas pelo machão figurativizado pela proposta aqui preliminarmente analisada? Algumas 

respostas para tais questões apresentam um cunho essencialista, ratificando práticas que 

reiteram a ordem sexo/gênero/sexualidade. 

Os seres humanos — e os seus corpos — são afetados por discursos precedentes ao 

nascimento, quando ainda se encontram no ventre das mães. Butler (2003, p.26) alerta para o 

risco de um possível do determinismo cultural, certo determinismo de significados de gênero. 
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Pensar gênero como construção insinua a inscrição de certas práticas discursivas nos binários 

corpos-sexuados, os quais representam o destino final dessas práticas. Vale, então, perceber a 

importância do alerta de Butler. Caso se aceitem esses discursos de cultura como incontestáveis, 

os sujeitos que, através dos seus corpos — em especial, aqui poderíamos citar as travestis —, 

contestam as identidades impostas não terão espaço e tempo de existência.  

Os modelos de identidades e papéis de gênero são produzidos a partir de regimes de 

verdade que implicam efeitos de poder sobre corpos e vidas de indivíduos comuns. No entanto, 

essas práticas, originárias de uma matriz heterossexista e falocêntrica, não estão imunes à 

alteração. Essa matriz parece afetar, de modo unívoco, todos os sujeitos a partir da aparente 

coerência do gênero e do binarismo atribuído ao sexo e ao gênero. Essa univocidade, coerência e 

estrutura, conforme Butler (2003, p.59), “são sempre consideradas como ficções reguladoras que 

consolidam e naturalizam regimes de poder convergentes de opressão masculina e 

heterossexista”. Se a resistência é imprescindível para o exercício de poder, os sujeitos podem 

resistir, questionando essas identidades que lhes são impostas, tornando identidades claras em 

opacas, incertas, descentralizadas. É verdade que práticas discursivas e efeitos de poder 

continuam e continuarão a agir sobre as materialidades corporais, mas espera-se que não sejam 

somente os discursos e poderes em exercício noutros momentos históricos, pois, se esses ainda 

circularem em nossa sociedade, é necessário que aconteçam paralelamente a outros.  

Veja (a saia justa) na sala de aula: algumas considerações finais 

Esse texto insere num debate amplo e caro à sociedade brasileira: a convivência 

com/entre os diferentes. Acreditamos que “Questionar as premissas supostamente 

inquestionáveis do nosso modo de vida é provavelmente o serviço mais urgente que 

devemos prestar aos nossos companheiros humanos e a nós mesmos” (BAUMAN, 1999, 

p.11). Assim, pomo-nos aqui a ver e a dizer algo sobre essa saia justa em sala de aula, 

pois em que medida esse roteiro pedagógico orienta ou desorienta o professor a lidar com 

as diferenças em seu campo de trabalho? 

Os diferentes podem ser encontrados em diversos contextos institucionais; e a 

escola é um deles, por constituir-se num ambiente legitimado pela sociedade como 

próprio para que haja a aprendizagem daquilo considerado certo e errado para conviver 

em coletividade. Às vezes, esquece-se que é necessário relativizar o certo e o errado, 

principalmente quando mais e mais sujeitos vêm a público reivindicar novos sentidos para 
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as suas vidas, para as suas identidades, para os seus corpos. E, pensando em educação, 

o que pode ser considerado perigoso é quando, em vez de relativização, acontece a 

essencialização e quando certos indivíduos são indicados pela instituição como 

qualificados para falar sobre isso ou aquilo, classificando os normais e os anormais. 

Foucault (2001) mostra como, em diferentes momentos históricos, médicos e juristas 

apontavam e instituíam os monstros do seu tempo e elaboravam discursos sobre o 

“verdadeiro” sexo, a “verdadeira” identidade, em consonância com cada época. 

No caso da escola, hoje quem o faz são os experts, entre os quais se incluem 

pedagogos, especialistas, professores. A escola contribui para a escolarização dos corpos 

e das almas, instituindo e institucionalizando diferenças, governando a conduta de cada 

um. Na compreensão de que a escola constitui um cenário relevante para a circulação de 

práticas discursivas que podem legitimar ou não sentidos que reforçam e produzem o não 

reconhecimento à diversidade cultural, é imperativo pensar acerca de regimes de 

enunciabilidade norteadores da vida quotidiana, normalizadores de comportamento, tanto 

linguístico quanto corporal. Na análise que aqui propomos, percebemos que umas se 

imbricam nas outras. 

A circulação de tais práticas também se constitui alvo de documentos oficiais, entre 

eles os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que, nas seções destinadas aos 

conteúdos transversais, destacam a inserção de tais temas nas diversas áreas e chamam 

a atenção, sobretudo, acerca de como o trabalho com questões sociais requer dos 

professores aptidão para lidar com eventos in/esperados no cotidiano escolar, de forma a 

articular com coerência sua ação pontual ao conteúdo curricular sistematicamente 

desenvolvido com os alunos. Com efeito, o espaço escolar converge investimentos de 

regularização do dizível e do visível, advindos de campos especializados e dirigidos aos 

professores, que os imprimem aos alunos. Sucede aí a produção e o controle de regimes 

de discursividade, e esses atrelados a regimes de visibilidade. Através de atividades 

aparentemente simples, os alunos aprendem como ver a si próprios e como ver o outro 

(LARROSA, 1994).  
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