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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar como viria se representando dinâmicas de 

vulnerabilizações, proteção e construção da autonomia no ambiente escolar. Destaca-se a 

complexidade de valores sociais sistematizados por códigos culturais fundados, na lógica 

hierárquica de gênero e na diferenciação anatômica entre os sexos, colaborando para a 

negação de direitos humanos homo afetivos, ou reconhecimento da alteridade e das 

potencialidades criativas para as relações sociais da sexualidade, empobrecidas pela forma 

como é transmitida, silenciada, e conjugada a violências. 

 

Palavras chaves: Vulnerabilizações. Ambiente escolar.  

 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the dynamic representation of increasing 

the vulnerability, protection and construction of autonomy in the school environment. It’s 

detached the complexity of social values, systematized by cultural codes based on the logic of 
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hierarchical gender and anatomical differentiation between the sexes, contributing to the 

denial of homosexual rights or recognition of otherness and the creative potential of social 

relations sexuality, impoverished by the way it is transmitted, silenced, and bound to violence.  

 

Keywords: Vulnerability. School environment.  

 

 

Apresentação 

 

 A consideração de crianças, adolescentes e jovens como “sujeitos vulneráveis” tem 

acolhida na sociedade e encontra legitimidade em vários saberes, em especial, no de senso 

comum, prescrevendo uma cultura de proteção que em tese apelaria para a co-

responsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado - artigo 227 da Constituição-2, mas na 

pratica fica por conta de cada uma dessas, o que permite a leitura que instituição básica em 

trajetórias dessa população, como a escola deveria se orientar também por tal equação: 

vulnerabilidade/proteção. 

Contudo o conceito de vulnerabilidade, mais destacando oportunidades materiais, 

sociais, condições objetivas de vida (vulnerabilidade social ou vulnerabilização) ou mais 

orientado para refletir “riscos” (PAIVA, 2000, entre outros) ou indicar fragilidades 

existenciais, próprias do eu no mundo (NUSSBAUM in GOLDSTEIN, 2011), assim como o 

conceito de proteção, entendido como cuidar, “evitar riscos”, podem sugerir 

incompatibilidades com outro conceito básico, se o foco são também crianças, adolescentes, e 

jovens, suas trajetórias e impulsos, qual seja, o de modelação e exercício da autonomia, no 

                                                 
2 Tema explorado em  Castro e Ribeiro 2011 



3 

 

tempo presente e no vir a ser; a busca de ser sujeito tanto de direitos, com o direito a inventar 

direitos e principalmente ser sujeito de desejos e prazeres.  

Tal conjugação conceitual, entre vulnerabilidades, proteção e autonomia mais se 

complica quando se aterrissa no debate sobre sexualidade e nessa se destaca um tipo de 

orientação que encontra resistências, na tradição cultural brasileira, sua herança mediterrânea 

e em um de seus aparatos ideológicos básicos, a religião, qual seja a homo afetividade (ver 

pesquisas apresentadas em VENTURI e BOKANY, 2011; HEILBORN, AQUINO, BOZON, 

e KANUTH, 2006 e CASTRO, ABRAMOVAY e SILVA, 2004 e análises em HEILBORN, 

2004).   

Por que a grita recente de representações religiosas, por exemplo, no legislativo contra 

o que ficou conhecido como “kit anti homofobia nas escolas”?3 Polêmica que teve muito mais 

repercussão mediática, provocando inclusive o recolhimento do material educativo pelo 

executivo que o também recente reconhecimento das uniões de pessoas do mesmo sexo, pelo 

Supremo Tribunal Federal?4  

                                                 
3 O Projeto Escola Sem Homofobia, apoiado pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (MEC/SECAD)  vem sendo construído há muito e por vários atores  da sociedade 
civil e política. Segundo o anunciado oficialmente pelo Governo, em janeiro  de 2011, o Projeto  teria como 
objetivo “contribuir para a implementação do Programa Brasil sem Homofobia pelo Ministério da Educação, 
através de ações que promovam ambientes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos e da 
respeitabilidade das orientações sexuais e identidade de gênero no âmbito escolar brasileiro”.(In 
portal.mec.gov.br/index.php?...sem-homofobia... ) O “Kit anti homofobia” foi elaborado para professores e é  
constituído por cartilhas, vídeos,  e outros materiais de cunho pedagógico. É parte básica desse Projeto.  

Pressionada em particular por bancadas   no Congresso, com filiação religiosa,a Presidenta vetou o “kit”  
justificando que ,”baseada no que teria visto na televisão” como sendo supostamente parte do material a ser 
enviado às escolas. Para ela, vídeo, parte do “kit” “propagandeava uma opção sexual” e isso seria inaceitável” 
(Carrano in  “O Globo” 08/06/2011 às 12:00 Artigos e Resenhas- “Ou o sal não salga, ou....” 

4 Cita-se o julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, em que se discute a equiparação da união estável entre 
pessoas do mesmo sexo à entidade familiar, preconizada pelo artigo 1.723 do Código Civil (CC), desde que 
preenchidos requisitos semelhantes. 

De acordo com o site do STF: A ADI 4277 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) com 
pedido de interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 1.723 do Código Civil, para que se reconheça 
sua incidência também sobre a união entre pessoas do mesmo sexo, de natureza pública, contínua e duradoura, 
formada com o objetivo de constituição de família. 
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Uma hipótese, ou melhor, premissa, já que não objeto especifico deste trabalho, é que 

a sociedade absorve melhor uma lei relacionada à sexualidade e costumes, mesmo que essa 

contrarie a norma cultural tradicional, do que uma possível ingerência  educacional-cultural 

que  venha dar lastro à legitimação social dessa lei e colaborar para o questionamento da 

norma, ou seja da tradição.  

Esperem-se reações várias a ‘des-socializaçoes’, ‘re-socializaçoes’ culturais, ou seja, 

intervenções simbólico-culturais, que possam provocar turbulências nos modos de pensar e 

agir, induzir a que se questione a redução da sexualidade a um tipo sancionado como ideal, 

normal, a heteronormatividade, aceita para a reprodução, e não necessariamente questionada 

em relação a desejos não mapeados.  Mas, as leis necessitam de base material/cultural, para 

serem aceitas, acatadas e se transformarem em construtos de uma nova cultura. A educação é 

um dos construtos básicos de tal base. 

Gagnon discute sexualidade por uma “dialética em três vias, reunindo os sistemas 

simbólicos culturais, a vida de fantasia dos indivíduos e as normas de interação social” 

(ESCOFFIER in GAGNON, 2006, 26). Ora o debate sobre a homossexualidade na escola, 

não necessariamente teria o poder que lhe é atribuido pela Presidente - de ser uma importante 

propaganda sobre tal orientação (ver nota 3), mas questionaria direta ou indiretamente o 

reducionismo como a scientia sexualis (FOULCAULT, 1988)  é apresentada.  Ou seja, levar o 

debate sobre sexualidades, em suas multiplas modelagens simbólicas e relacionais para a 

escola, seria também subversivo por estimular o pensamento crítico. Ponto que mais nos 

referimos quando acessamos o pensamento de Nussbaum (2010) sobre a perspectiva Socrática 

de uma educação que estimule a pensar criticamente. 

Sérgio Carrano em artigo sobre o veto da Presidente ao “kit anti homofobico”  bem 

argumenta contra a declaraçao da mesma, seu temor que educação sobre sexualidade na 

escola possa despertar a criança e o adolescente  para outras orientações que não a 
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heterosexual, e chama atenção como as campanhas contra homofobia, seriam necessárias, mas 

que podem  também ser discriminadoras, pois avançariam apenas até a tolerância ao 

considerado ‘diferente’: 

[...]no caso de mulheres, negros e populações indígenas, condenar a desvalorização social a 
que são submetidos ou valorizar a diferença que os torna objeto de injúria seriam apenas 
caminhos diferentes que conduziriam ao mesmo resultado. Combater a homofobia não 
significa reconhecer a homossexualidade como orientação sexual tão digna de respeito quanto 
a heterossexualidade?  Mas esse raciocínio não parece se aplicar em relação à declaração de 
Dilma. Quando afirma que o governo “combate a homofobia, mas não propagandeia qualquer 
opção sexual”, parece dizer que a homossexualidade é uma espécie de defeito, uma 
desventura, um infortúnio; que não há nada de positivo nela. Como outros “deficientes”, 
homossexuais devem ter seu “problema” tolerado. Mas dizer que não se trata de um problema, 
como parece fazer o material do Ministério da Educação, seria incentivar a homossexualidade.  
Não estaríamos aqui apenas frente a uma espécie de tradução laica do mantra 
esquizofrenizante repetido  ad nauseam por pastores e padres segundo o qual o pecador deve 
ser amado, mas não o pecado, ou seja, que homossexuais devem ser acolhidos, mas não a 
homossexualidade? (CARRANO, Sergio in “O Globo” 08/06/2011 às 12:00 
artigos e resenhas- Ou o sal não salga, ou....”.) 
 
Além de contribuir para inserir no Brasil na comunidade de nações democráticas 

quanto a costumes e liberdades individuais de jure, ou seja, no campo do direito, a decisão do 

Supremo Tribunal Federal legitimando a união estável entre pessoas do mesmo sexo colabora 

para tornar publico o que há muito se sabe por pesquisas e vozes de movimentos sociais em 

relação a instituições como escolas  e  famílias, e  ao estado cultural da população, ou seja que 

somos lamentavelmente um país em que não somente a homofobia vigora de factum, como é 

reproduzida, e indireta ou diretamente apoiada  por tais instituições, entre outras. Não ao azar, 

o deputado Bolsonaro tentou mobilizar a opinião pública contra  o debate do projeto de lei 

que tipifica como crime a homofobia, apelando para o argumento que o governo viria a 

estimular alunos do primeiro grau a serem homossexuais. O alvo seria a mobilização da 

família contra uma possível modernização das escolas, via ensino sobre diversidade, gênero, 

respeito ao outro, à outra, às suas formas de ser, de parecer ou se comportar, ou seja, se insiste 

normatizadora de desejos, de escolhas. 

Mas o deputado em questão infelizmente não tem sobre o que se preocupar, pois o 

mais comum nas escolas, nas famílias, é a discriminação, a cruel recusa por acolher, respeitar 



6 

 

e compreender os/as que se orientam pela homo afetividade. Ironicamente, são vários os 

testemunhos de dor de jovens codificados como ‘diferentes’ sexualmente pelo sofrido nas 

escolas, que comumente consideram como ‘brincadeiras’ os apelidos homofóbicos, e também 

aqueles de cunho racista e narrativas sobre violências domésticas quando recusa a se 

comportar como se espera de um macho, ou ela sugere que não vai seguir o modelinho 

imposto e esperado de uma menina. 

A escola é o principal pontos de encontro, socialização entre as crianças e jovens, e 

para muitos de ansiado reconhecimento e afeto pela“pró,” pelos colegas. Nesse espaço as 

crianças vão aprender que as relações sociais podem ou não ser baseadas em preconceitos e 

discriminações.  

O caso recente, em que uma vice-diretora chamou um aluno de 11 anos de ‘indecente’ 

e o acusou de assedio a um colega por esse demonstrar afeto por outro, do mesmo sexo (in 

Jornal A TARDE 14.3.2011), é emblemático de vários abusos de poder, de reproduções de 

violências e socialização negativa por parte da escola, alertando que muito há que se trabalhar 

na sociedade e nas escolas sobre a diversidade da vivencia, da afetividade e da sexualidade.   

Mas, nesse caso da escola na Bahia algo de novo aconteceu, a vice-diretora foi exonerada, e a 

mãe do menino vitimizado, acusado de indecente, se revoltou e protestou. O que sugere que 

muitas mães e pais vêm se dando conta que proteção não indica repressão, mas acolhimento 

aos caminhos de seus/as, filhos/as e mesmo que timidamente, as autoridades no campo da 

educação viriam saindo da posição avestruz, de não ver, não reconhecer e não punir casos de 

homofobia nas escolas. 

Que mensagem passou a vice-diretora para seus alunos e para a sociedade? Em 

primeiro lugar, que existe uma sexualidade correta, a heterossexual e uma incorreta a 

homossexual e que se deve reprimir a afetividade entre pessoas do mesmo sexo.  Em segundo 

lugar, que a escola não tolera demonstrações de carinhos entre criança. Em terceiro lugar, que 
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estigmas não ferem, não são violências, nem traumatizam crianças que não sabem nem de que 

são acusadas. 

A prática de violências contra homossexuais é antiga, os insultos, xingamentos 

homofóbicos, são encontrados constantemente nas escolas, “biroba, bicha, barbie girl, maria 

macho, maria joão” entre outros. (ver pesquisas sobre violências nas escolas, e. g. 

ABRAMOVAY, CUNHA e CALAF, 2009 e ABRAMOVAY e RUA, 2002;). São formas de 

desprestigiar aqueles e aquelas que saem da heteronormatividade social validada  nas escolas, 

seja por trejeitos, maneira de falar, de se vestir. A violência verbal e humilhações reproduzem 

a ordem moral da sociedade, mostrando que há sujeitos de primeira e segunda categoria,  

reforçando o sofrimento e comprometendo o presente e  o futuro de crianças e adolescentes. 

A urgência de uma educação anti homofóbica, anti lesbofóbica e anti transexofóbica 

na escola se impõe, considerando a dor que práticas de ódio vem causando em tantas crianças, 

adolescentes e jovens, inclusive para que as leis bem intencionadas de respeito a direitos  civis  

dos homossexuais encontrem acolhida  no imaginário social, assim como  se faz necessário 

que tal educação se paute por enfoques de gênero, ressaltando singularidades inclusive de 

identidades no lesbianismo e a reprodução de divisões sexuais e hierarquias, e reflexão sobre 

sexualidade, é perspectiva que conta no Brasil com reconhecida literatura no campo das 

humanidades (ver em  CITELI 2005 uma revisão critica dessa literatura no período de 1990-

2002.). 

Contudo, sexualidade, mas também, homofobia, lesbofobia, gênero, assim como 

racismo entre outras expressões que implicam em relações sociais pautadas em ajuizamentos 

hierárquicos de humanidades, subalternizações do outro, da outra, pedem ousar mais em 

radicalidade crítica sobre o modelo civilizatório ocidental capitalista, questionar como a 

educação silencia sobre as raízes politico-culturais de tais expressões e não colabora em 

construí-las, por estar refém da lógica do mercado, preocupada em produzir sujeitos para 
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projetos economico-desenvolvimentistas, cérebros produtivos e geradores de lucro (no que 

também vem sendo questionada em termos de êxito e suficiência, considerando as taxas de 

desemprego crescente entre jovens hoje na Europa e nos Estados Unidos).  

Nussbaum autora de alinhamento a correntes filosófico liberais, que mais exploramos 

na primeira parte deste texto, em seu livro com o sugestivo título “Não é para o lucro. Porque 

a Democracia necessita do Ensino de Humanidades” (2010:5), debate que no Ocidente viria 

se desenrolando uma ‘crise silenciosa’ minando a possibilidade de construção da democracia 

e o desenvolvimento de seres mais fraternos e com uma vida mais criativa, arriscando   

explorar escolhas não impostas, ou seja com mais autonomia: 

 Mudanças radicais estão ocorrendo e nas sociedades ditas democráticas  se continua a ensinar 
aos jovens, sem refletir sobre tais processos.  Ansiando por lucro, sair-se bem na competição 
entre nações, seus sistemas educacionais estão deixando de lado habilidades que são 
necessárias para que a democracia seja aprimorada. Se tal tendência continua, as nações em 
todo o mundo estarão produzindo gerações de máquinas úteis, e não cidadãos, e cidadãs 
completos, que possam pensar por si, criticar tradições e entender o significado das 
realizações, formas de ser e o sofrimento  dos outros. O futuro da democracia no mundo está 
em suspenso (Original em Inglês.) 
 
A escola viria deixando de lado o desenvolvimento de capacidades por um “sentir 

pensante”5 crítico, que colabore no fazer escolhas  que combine o reconhecimento de 

vulnerabilidades e a importância de proteção  amiga, não castradora, considerando-se que  o 

exercício de  autonomia requer tanto ambiências protegidas de vulnerabilidades sociais como 

que oportunizem a  liberdade e  a capacidade de se fazer escolhas. 

Com tais preocupações apresentamos um texto skhiz, (de dissociação, divisão, ou 

cisão), ou seja, composto de duas partes que se movem em altitudes discursivas dispares e que 

não necessariamente se integram. Mas e o país, o Brasil, não está também em um momento 

que tende ao esquizofrênico?   O judiciário, o legislativo e o executivo não se comunicam, ou 

melhor, se modelam pela não dialógica, como a adoção de sinais desencontrados sobre 

                                                 
5 Expressão de Eduardo Galeano   sobre a necessidade de um  conhecimento latino americano que reúna a 
reflexão intelectual, emoções e empatia em relação a dor do outro/a- s.r.b. 
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direitos humanos, e entre esses, sobre os direitos a humanidades LGBT. Programas aprovados 

pelo executivo, como o Brasil sem Homofobia e o Escola sem Homofobia, leis por direitos 

civis dos homossexuais, não são acompanhados por uma cultura crítica que os legitimem. 

Jardim Pinto destaca a ênfase em tolerância, nos programas por reconhecimento de 

direitos humanos, observando que: 

 Ao findar o século XX parece não haver duvidas de que é moralmente correto ser tolerante. A 
tolerância, o respeito às diferenças, a garantia de espaços para manifestações de novas 
identidades são princípios compartilhados pela maioria dos pensadores do fim do século e 
estão presentes em muitos programas de partidos políticos o redor do mundo, fazem parte de 
inúmeras declarações resultantes de reuniões de cúpulas[...].  A noção de tolerância está 
muito associada à multiplicidade de identidades novas e antigas que buscam espaços de 
legitimidade para suas praticas especificas 
 

A autora alerta para “os limites da noção de tolerância para dar conta do complexo 

cenário multicultural do fim do século”, ressaltando que o conceito é curto para discutir a 

questão da inclusão e da exclusão, já que não ameaça o poder de grupos e saberes e não 

incorpora o outro, a outra,  não ameaçando ou  alterando  hegemonias  dos tolerantes: 

 A inclusão não é simplesmente um ato de soma. As identidades e as diferenças subvertem a 
doxa; a inclusão pode tanto reorganizar alguns de seus elementos a fim de encontrar lugar para o 
seu próprio conteúdo. A incorporação não se faz sem dor, sem exclusão, sem morte. A 
radicalidade da incorporação é o limite da tolerância\, tanto pela intolerância que expressa o ato de 
excluir como pelo rompimento da relação de poder que a inclusão pressupõe e que tira do antigo 
incluído o poder e/ou direito de tolerar (Jardim Pinto 2000:52) 
 

Defendemos que há que mais investir na crítica estrutural à cultura ocidental de 

hegemonias, domesticação da sexualidade, da criatividade, embotamento do pensamento 

critico e marginalização da arte, ou seja, por outra educação. 

 

Contribuições de Martha Nussbaum para uma discussão subjacente a Direitos e 
Homoafetividade.  Por uma educação critica e criativa para o exercício da autonomia 
 

Nussbaum (2010) faltaria uma orientação educacional nas escolas que reúna 

perspectiva defendida por Sócrates, qual seja de formar cidadãos e cidadãs críticos, criativos e 
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orientados para argumentar, e a filosofia educacional de Rabindranath Tagor - premio Nobel 

de Literatura em 1913 e autor de perspectiva inovadora em educação. Tagore destacava o 

objetivo de ‘empoderamento’ dos jovens por sua exposição a diversas culturas e inserção da 

musica, belas artes, teatro e dança em todo o currículo, como linguagem expressiva de formas 

de ser no mundo, em que o corpo, o desejo, o afeto, os valores de solidariedade, de interesse e 

respeito ao outro a outra, fossem estimulados. 

Nussbaum discute contribuições de Rousseau, no século XVIII, John Dewey, Froebel, 

Pestalozzi, Allcott e Montessori, entre outros, que de comum compartiam o principio de que 

“educação não é uma assimilação passiva de fatos e tradições culturais, mas tem a ver com o 

desafio de tornar as mentes ativas, competentes e criticas em um mundo complexo” 

(NUSSBAUM 2010:18), argumento que remontaria a Sócrates. Mas tal perspectiva pediria 

programas em artes e humanidades em todos os níveis. 

Para Sócrates uma vida que “não se auto examina, não se auto questiona não é digna 

de ser vivida por nenhum ser humano” (in NUSSBAUM op. cit.:p 47). Para a autora um 

problema é que as pessoas que não se auto questionam, são altamente influenciáveis, 

autoritárias e ‘intolerantes’ com os ‘diferentes’, cidadãos e cidadãs ideais para uma cultura 

política que se apóia em conformismos e subserviências. 

Nussbaum adverte, entretanto que a perspectiva de Sócrates, insistindo na razão 

critica, na responsabilidade dos indivíduos em relação aos seus atos e no auto questionamento 

ainda que importante como antídoto contra uma educação tradicional, autoritária, repressiva e 

reprodutora de repressores,   seria parcial, já que daria pouco espaço para a emoção e a 

imaginação, o que lhe faz recorrer à combinação entre humanidades e arte, apelando para 

Tagore, romancista, teatrólogo, filosofo e educador indiano, que fundou uma escola 

considerada não convencional, em que as aulas eram dadas ao ar livre, por debates e cujos 

currículos misturavam artes com matemáticas e ciências biológicas, entre outras. Os 
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estudantes eram estimulados a deliberar sobre o dia a dia da escola e a organizar encontros de 

debates: Tagore, entretanto ficou mais conhecido do grande publico internacionalmente como 

o grande coreografo e dançarino de movimentos “sinuosos, andróginos”. 

Tagore foi também um impressionante filosofo cujo livro  ‘Nacionalismo’ (1917) é uma 
grande contribuição ao pensamento sobre o Estado moderno e que na ‘Religião do Ser 
Humano’ (1930) argumenta que a humanidade só pode progredir, cultivando sua capacidade 
para uma simpatia mais inclusiva e que tal capacidade só pode ser cultivada por uma educação 
que compreenda a cultura global, artes e a perspectiva Socrática de auto critica....Para ele as 
artes seriam básicas para o desenvolvimento da personalidade  (NUSSBAUM 2010: 68). 
(Original em inglês.) 
 
A perspectiva critica e a irreverência da educação por sentidos e arte poderia ser 

acionada para desestabilizar a tendência a um “desprezo projetivo” que NUSSBAUM destaca  

como parte de  um imaginário comum  ou seja, o de ser  contra um ou vários grupos 

subordinados-“nos EEUU  os afro-americanos, os judeus, as  mulheres,os  homossexuais,  os 

pobres  e na Índia, também  os considerados de castas inferiores” NUSSBAUM 2010: 33. 

Seriam projeções do que se teme possa ameaçar verdades que alicerçam poderes, incrustações 

em identidades assumidas. “O desprezo, como enfatizam várias pesquisas em psicologia está 

pleno de pensamento mágico, irracional. Não sendo de estranhar o medo da contaminação”, 

(op.cit, p 34) considerando que a diferença envergonharia, produziria ansiedades, indicaria 

vulnerabilidades do modelo seguido, devendo  portanto ser estigmatizada. A autora frisa que o 

eixo da patologia do desprezo é a dicotomia do mundo em ‘puros’ e ‘impuros’-a construção 

do “nós que somos os certos, sem mácula, herdeiros da tradição, da verdade, e  “eles” os 

sujos, os contaminados, os doentes.  Discute Nussbaum como a capacidade de empatia (o que 

vai alem da tolerância, pois pede comunicação, contacto questionamentos)  implica no uso da 

razão critica, a habilidade de “ver o mundo a partir do ponto de vista de outras criaturas” 

(op.cit, p 36). 

A autora reconhece que a escola é apenas uma das instituições que educam e que a 

família, a mídia e a cultura de pares também são importantes. Mas ela aposta na escola como 
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instituição que pode inclusive capacitar para o diálogo critico com as demais instituições, o 

que implica em rever não somente currículos, mas também pedagogias.  

A seguir resumimos, a partir de interpretação própria, algumas indicações de 

NUSSBAUM (2010; 45) sobre como a escola poderia vir a contribuir para uma democracia 

que não somente se paute por relações sociais de respeito à dignidade humana  dos outros mas 

também em escolhas  próprias, mais autônomas, criativas:  

• Desenvolver a capacidade dos estudantes compreenderem e analisarem a 

perspectiva do outro, principalmente quando esse é socialmente codificado por 

subalternidades; 

• Discutir diferenças entre vulnerabilidades sociais que implicam em 

subalternidades sociais e que correm por injustiças, por desigual distribuição de 

riquezas e reconhecimentos de vulnerabilidades existenciais, essas próprias do 

ser humano, mas não necessariamente fraquezas ou desvios; 

• Combater estereótipos através da apresentação de diferentes formas de ser, 

culturas, versões da historia,questionando a oficial;  discutindo bases das práticas 

do desprezo e do estigma; 

• Desenvolver sentido de responsabilidade e deveres para com princípios éticos de 

convivência; 

• “Com vigor promover um pensamento critico, a habilidade e a coragem 

necessária para se apresentar como uma voz dissidente”(NUSSBAUM 2010, 26), 

o que interpretamos como investir no ‘empoderamento’ dos  discriminados, e de 

contra culturas. 

Nossas leis, e currículos decolariam da necessária preocupação com  vulnerabilidades  

mas apelam para uma noção de proteção,  que facilmente se confunde com controle e 
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repressão,  e  se afastam de um dos princípios mais caros, em particular aos jovens, qual seja o 

de  autonomia, ou que de fato possam vir a ser tanto sujeito de direitos, sujeitos de desejos, 

como sujeito criador, criadora de formas diversas de vivenciar  sexualidades 

 

Vulnerabilidade, Proteção e Autonomia 

 

Traz-se a seguir, também de forma simplificada, algo do pensamento de Nussbaum 

sobre vulnerabilidade e autonomia, recorrendo a Goldstein (2011), após algumas 

considerações sobre o conceito de vulnerabilidade social, em particular no léxico Cepalino, 

que tem como referencia as desigualdades sociais na América Latina. 

O conceito de vulnerabilidade é polissêmico. Assim vulnerabilidade social seria 

entendida como resultado negativo da relação entre a disponibilidade de recursos materiais ou 

simbólicos e acesso a oportunidades sociais (Abramovay, Castro et  al 2002) 

Já em tal nomeação, descarta-se a sociologia espontânea, ou o sentido comum de 

associar estar vulnerável como o ser vulnerável, ou seja, a carências individuais. 

Vulnerabilidade social é socialmente imposta, sendo mais pertinente falar em 

vulnerabilizações, o que se aplicaria tanto para bens materiais, serviços não redistribuída 

como para representações sobre o outro.  

Mesmo entre autores que se restringem a elaborações no plano da economia política, a 

advertência de que o conceito de vulnerabilidade pede recorrência a diversas unidades de 

analise- referindo-se a indivíduos, domicílios e comunidades, além de se recomendar que se 

identifiquem cenários e contextos (tese desenvolvida por autores da CEPAL, comoVignoli 

2001, Arriagada 2001 e Hilgueira 2001, entre outros, in Abramovay e Castro 2000). Pede por 

tanto, diferentemente do sugerido pela noção de exclusão, olhar para múltiplos planos, e, em 

particular para estruturas sociais vulnerabilizantes ou condicionamentos de vulnerabilidades. 
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Durante la década de los noventa, el desarrollo del marco ‘activos-vulnerabilidad’ o del  set-
vulnerability-framework, para expresarlo en su terminología original, se volvió una de las 
ideas más novedosas de la literatura que estudia el fenómeno de la pobreza en las sociedades 
contemporáneas y en particular, en los países de la periferia. En su concepción inicial, el 
nuevo marco estuvo orientado por el interés en demostrar las potencialidades de un abordaje 
acerca de los recursos que pueden movilizar los hogares o los individuos, sin circunscribirlo a 
la noción de capital en términos exclusivamente económicos o monetarios....Recorre a 
diversas disciplinas, como la sociología, la antropología y la psicología social.... con la 
preocupación de diseño e instrumentos de políticas sociales (por ejemplo, de combate a 
pobreza).....identifica activos relevantes para el desempeño de los individuos, como el ‘capital 
social’....(FIGUERA, 2001: 2) 
 

Consideramos que as reflexões de Filguera não se aplicam somente ao caso dos 

pobres, mas de outros grupos subalternizados e que pouca atenção tem sido dada no combate 

a discriminações, a importância de ambientes amigáveis em que tais grupos e indivíduos se 

sintam a vontade, mas não em guetos. Como escolas preocupadas com a convivência 

(ABRAMOVAY, CUNHA e CALF 2009) 

Com o debate sobre vulnerabilidade se pretende sair de analises de posições, 

morfologias estáticas, e reconhecer processos contemporâneos; remodelações de relações 

sociais, nas quais, sublinhamos a cultura e a subjetividade não seriam nem superestruturas, 

nem ‘serendipities’, turbulências laterais. Por outro lado, tenta-se compreender, de forma 

integral, diversidade de situações e diversidade de sentidos para diferentes grupos, indivíduos, 

tipos de famílias ou domicílios e comunidades. Implícitas, estariam às transformações tanto 

por conta de novos perfis do mundo do trabalho, ou do não trabalho, como, referencia mais 

ampla, de tempos em que modernidade, diversidade e insegurança se combinam, e em que, 

por outro lado, múltiplos sistemas de adscrições se entrelaçam, mas guardam identidades 

próprias.  

Ademais, recorrem vários autores, como os citados, por exemplo, ao conceito de 

vulnerabilidade para tentar desconstruir sentidos únicos e identificar potencialidades de 

acionar atores e atrizes para resistir e enfrentar situações adversas. 
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 Avança-se, no texto de Vignoli (op.cit.), por exemplo, no reconhecimento de que o 

enfoque de diretos s humanos, e neste, o de direitos específicos em face de existência de 

específicos sistemas de discriminações, assim como de especificas linguagens quanto a 

sentidos, não deveria ser congelado como figura de retórica no discurso político, ou principio 

abstrato.  Tende-se em estudos sobre vulnerabilidade que acessam os indivíduos, as famílias e 

grupos na comunidade, a trabalhar com o esperado em diferentes sistemas de linguagens, 

reconhecendo a força da subjetividade, do desejo, e a distancia entre o vivido e o esperado 

quanto a direitos humanos.  

Contudo, há que mais pesquisar sobre ambientes, ou “inseguranças e incertezas” 

(Vignoli 2001 e CEPAL 2000) e como se refere  Hanna Arendt, no debate sobre cidadania,  o 

reconhecimento do direito a ter direitos (In Duarte 2001), mas, insiste-se, recorrendo a 

diversos planos analíticos. 

Já Nussbaum (in GOLDSTEIN 2011) se move no plano da defesa da liberdade do 

individuo, por princípios liberais questionando a incompatibilidade entre a ‘moral da 

autonomia’ e a ‘ética da vulnerabilidade’ que pede cuidados, proteção. 

  

Deve o Estado intervir para garantir a felicidade dos cidadãos ou deve antes de tudo 
salvaguardar a liberdade individual? Martha C. Nussbaum se recusa a escolher entre tais 
exigências aparentemente contraditórias. O agente moral e político deve ser considerado como 
vulnerável e autônomo (GOLDSTEIN 2011:5) (Original em frances.) 
 
Ela recorre ao “enfoque das capacidades” de Amartya Sen, que por sua vez se acerca 

do liberalismo de Rawls, mas com as ponderações críticas do feminismo, que ressalta que as 

vulnerabilizaçoes impostas às mulheres, não lhes permitem recorrer às suas potencialidades e 

uso da liberdade, sem capacidades e proteção do Estado, questionando, portanto separações 

entre o publico e o privado, principio caro aos liberais. 
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Mas reconhecendo a complexidade da articulação entre “razão, desejo e 

solidariedade”, Nussbaum buscaria conciliar um eudemonismo político6, pelo qual caberia ao 

Estado oferecer capacidades, de varias ordens, para que os indivíduos possam ser felizes, com 

a defesa da autonomia pessoal, ou o direito a escolhas. 

Aceita que todos os seres humanos seriam vulneráveis, “seres de necessidades” 

(reflexão já em Platão) –“o desejo nos torna vulneráveis”-e, portanto com direito à proteção, 

mas não às castrações de vontades.  

Através do enfoque de capacidades, ou seja, tornar alguém, em particular crianças, 

adolescentes, jovens, os socialmente subalternizados, capazes “do exercício da razão”, de 

fazer escolhas, seleções, que não sejam negativas para si nem para os outros, a coletividade, 

 

[Martha Nussbaum] se esforça por reabilitar os ‘elementos afetivos’ de nossa vida, 
ressaltando o seu valor. Ela não considera propriamente a vulnerabilidade uma virtude, 
mas não a nega. Pois seria uma contradição, já que a vulnerabilidade, independente da 
vontade, seria comandada pelo ‘destino’.  O que não necessariamente  implica em 
renunciar  à razão e à autonomia. A passividade da resposta não exclui a atividade. É 
complexo, mas necessário buscar articular desejo e razão em nossas ações e combinar 
razão e emoção em nossos julgamentos (GOLDSTEIN 2011: 24. Original em frances.) 
 

 A autora distingue uma “má vulnerabilidade” de uma “boa vulnerabilidade”. A “má 

vulnerabilidade seria de fato a fragilidade humana que dificulta a felicidade (eudaimonia-ver 

nota 5- e que deveria ser socialmente reduzida inclusive por ação do Estado. A “boa 

vulnerabilidade’ se relacionaria à sensibilidade-reatividade, às respostas “que nos permite agir 

de maneira flexível e aberta” (NUSSBAUM in GOLDSTEIN 2011, 149). Para GOLDSTEIN, 

a filosofa-jurista-educadora-feminista aposta na potencialidade do julgamento emocional e 

considera que esse pode ser objeto de um exame critico. E reflete: 

                                                 
6 Eudemonismo-“doutrina filosófica ou sistema ético que considera a felicidade como bem supremo” in Grande 
Dicionário Sacconi,, 2010 
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Assim, ela [Martha C. Nussbaum] abre um imenso campo de reflexão sobre o lugar 
das emoções na ação publica e em particular na educação e no direito. Defende uma 
forma de racionalidade emocional que deveria ser cultivada a traves de uma ‘política 
da humanidade’ que implica insistir no ensino das ‘humanidades. Já recorrendo à 
teoria das ‘capacidades’ permite ampliar a noção de ‘direitos’ aos direitos econômicos 
e sociais sem, contudo sacrificar as liberdades-uma vez que ‘as capacidades’  
deveriam ser concebidas como liberdades e entre  essas, destaca, a capacidade de 
escolha como a essencial...... 
Para fazer justiça aos considerados como  vulneráveis, há que tomar em conta sua vocação 
para a autonomia (GOLDSTEIN 2011, 151. Original em Frances.) 
 
Nesta parte em muito simplificamos o ideário de Martha C Nussbaum, advertindo que 

nos trabalhos consultados o caminho de desenvolvimento desses é bem mais tortuoso e 

informado criativamente em filosofia, pedagogia e direito.  

Mas, o nosso propósito é indicar que há elaborações que consideram que há que 

investir em uma educação que combine razão e emoção, e ações no campo em prol dos 

direitos humanos que de fato ousem ‘alem da tolerância’ (PINTO, 2000). A leitura de 

Nussbaum nos sugere que é possível combinar proteção, ou melhor, desenvolvimento de 

capacidades, para que os indivíduos, em particular adolescentes e jovens se protejam e 

possam exercer a autonomia de vontades, informadas, criticamente pensadas. Autonomia seria 

capacitar os indivíduos a fazer frente de algumas vulnerabilidades, sendo que essas combinam 

fortunas (boas e más) e exigem condições de não estarem, eles/elas, sujeitos a 

vulnerabilizações sociais. 

Mas, se outra educação é possível para a diversidade, as escolhas e respeito à 

humanidade dos subalternizados, no plano das utopias, como anda o cenário que deveria dar 

chão a tais vontades? No próximo capítulo algo sobre homofobia nas escolas brasileiras e 

capacidades docentes quanto à sexualidade. 

 

CONSIDERACOES FINAIS 

 



18 

 

A humanidade está sempre pensando, agindo e propondo algo segundo paradigmas 

que podem ser entendidos dentro da concepção moderna como um conjunto de regras, 

normas, crenças, valores e princípios partilhados por um grupo, mas até um determinado 

momento (MANTOAN, 2003). Quando esses paradigmas não corresponderem ou não derem 

respostas satisfatórias aos novos problemas existentes no grupo, surgem os conflitos. A 

problemática da homofobia nas escolas requer mudanças de paradigmas porque surge a 

necessidade de se repensar situações, romper com certezas e evidenciar necessidades e buscas 

de alternativas, ou outras formas de interpretação sobre sexualidade e, insiste-se ir alem do 

debate sobre o “diferente” e mais insistir em lógica critica, capacidades, relacionando razão e 

emoção (NUSSBAUM 2010).   

Pensar o papel da educação e a função do espaço escolar na construção e 

desconstruções de culturas é questionar como no senso comum a sexualidade é codificada e 

vivenciada.  Códigos são passados para/pela educação e através da formação de professores, 

dos conteúdos pré-estabelecidos de forma linear e dos materiais didático-pedagógicos 

selecionados para cada série específica.  Esses padronizam linguagens que justificam as 

desigualdades entre os sexos ou marginalizam o que é considerado “diferente”. Valendo-se do 

silêncio, as escolas alimentam o preconceito, a discriminação e a violência física e simbólica 

quando não denuncia ou capacita os seus profissionais para o combate de práticas homofóbica 

no seu interior e principalmente capacitam para discussões, criticas sobre tradições. 

A homofobia seria a um determinado nível uma vulnerabilização, já que o individuo 

LGBT é representado pela sociedade, por estigmas o que pede tanto a desconstrução por leis 

contra a homofobia, educação simpática a ‘diferenças’, mas também, o que pouco se fala o 

‘empoderamento’ de movimentos sociais e dos indivíduos que circulam por homo 

afetividades e sexualidades contra hegemônicas. Ou seja, nessa linha as identidades 

subalternizadas não seriam vulneráveis, mas vulnerabilizadas e as diferenças desconstruídas 
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ou reconstruídas como diversidades, mas não pautadas por desigualdades e necessitam 

proteção, que não castre a autonomia da escolha, ou proteção para uma socialização que 

permita escolhas. 

Recorremos neste trabalho à perspectiva de Martha Nussbaum (2010 e em 

Goldstein,2011), filósofa  e professora de direito na Universidade de Chicago, de orientação 

liberal, destacando suas reflexões sobre os conceitos de vulnerabilidade e autonomia e critica 

ao modelo de educação ocidental, cada vez mais voltado para o mercado e menos adequado à 

construção de cidadanias criticas criativas que recorram a humanidades e artes, para um sentir 

pensante, propício ao aflorar de autonomias.   

Que essa bela peça vá além dos autos, colabore para decolar conhecimentos, 

“empoderar” jovens. Leis se alimentam de direitos, e direitos não somente se legitimam em 

leis, mas precisam de construções ou desconstruções de culturas, como as que regem a 

sexualidade que por sua vez decolam de uma educação que hoje alimenta sexismos, 

hierarquias nos sistemas de gênero, violências, reprodução acrítica de tradições, sujeitos 

domesticados. 
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