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[M]uch in education remains unknown and underexplored, including
perspectives that can significantly contribute to, critique, and offer
alternatives to existing theories and practices in antioppressive
education. Educators, therefore, have an ethical responsibility not only
to learn and use the troubling or discomforting research already in
existence, but also to engage in further troubling or complicating that
research by looking beyond the theories and methods that we already
know (KUMASHIRO, 2002, p. 09).
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RESUMO
PRÁTICAS DE LETRAMENTO QUEER NA SALA DE ILA:
DISCURSOS E PERFORMANCES IDENTITÁRIAS EM FRICÇÃO
Alvaro Monteiro Carvalho
Orientadora: Branca Falabella Fabrício
Resumo de Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Linguística
Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística Aplicada.

Esta dissertação tem os seguintes objetivos: a) analisar os efeitos da implementação de
procedimentos de letramento queer em minha sala de aula de inglês como língua estrangeira;
b) investigar as performances identitárias encenadas por mim e meus/minhas alunos/as
durante a implementação desses procedimentos. Os dados apresentados foram gerados por
meio de procedimentos etnográficos no ano de 2011, em uma turma de 9º ano de uma escola
municipal localizada em uma cidade do estado do Rio de Janeiro. O estudo, que se alinha ao
paradigma qualitativo-interpretativista de pesquisa, é norteado por uma visão queer de
educação, linguagem, identidade e letramento. Os dados, abordados de acordo com a
microanálise sociolinguística, mostram que não houve redescrição total de significados, mas
apenas momentos fugazes e sutis de desestabilização e/ou renegociação de sentidos. No
entanto, podemos dizer que esses micromovimentos podem constituir passos potenciais para
agência e mudança.

Rio de Janeiro,
Agosto de 2013
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ABSTRACT
QUEER LITERACY PRACTICES IN THE EAL CLASSROOM:
DISCOURSES AND INDENTITY PERFORMANCES AT PLAY

Alvaro Monteiro Carvalho
Advisor: Branca Falabella Fabrício

Abstract of MA thesis submitted to the Interdisciplinary Program of Applied Linguistics at
the Federal University of Rio de Janeiro as part of the requirements for obtaining a Master’s
Degree in Applied Linguistics.

The purpose of this MA thesis is two-fold: a) to discuss some of the effects of the
implementation of queer literacy procedures in my English as a foreign language class; and b)
to investigate identity performances enacted by participants during the implementation of
such procedures. The data presented here were generated through ethnographic procedures in
2011, in a 9th grade class of a public school situated in a city in the state of Rio de Janeiro.
This investigation, following a qualitative-interpretative research orientation, draws on a
queer perspective on education, language, identity and literacy. The data, approached
according to sociolinguistic microanalysis, do not indicate that total redescription was going
on in the class mentioned, but only fleeting and subtle moments of meaning destabilization
and/or renegotiation. However, it is argued that these movements constitute significant steps
towards agency and change.

Rio de Janeiro,
August, 2013
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CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO

/
//
[ ]
=

Micropausa
Pausa
Colchetes
Sinal de igual

.
:
>texto<
<texto>
°texto°
TEXTO
↑↓
(texto)
[texto]

Ponto
Hífen
Dois pontos

Maiúsculo
Setas
Parênteses
Colchetes

Indica até 1 segundo de ausência de fala.
Indica ausência de fala superior a 1 segundo.
Indica sobreposição de vozes.
Indica fala colada. Não espaço temporal entre as falas de
interlocutores engajados/as na interação.
Indica entonação descendente e final.
Indica interrupção da fala em curso.
Indica alongamento vocálico.
Indica fala mais rápida.
Indica fala mais lenta.
Indica tom mais baixo de voz.
Indica tom mais alto de voz.
Indica aumento ou diminuição da entonação.
Trecho deduzido por mim.
Indica comentário do pesquisador.

Adaptado de Marcuschi (2000) e Schnack, Pisoni e Osterman (2005)
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1. INTRODUÇÃO

A presente dissertação versa sobre a implementação de práticas de letramento queer na
sala de aula de inglês como língua adicional1, de uma turma de 9º (nono) ano do Ensino
Fundamental, em que eu atuava como professor no ano de 2011, visando à abordagem das
temáticas de gênero e sexualidade. Mais especificamente, propus-me, a partir da
implementação de tais práticas, a criar inteligibilidade sobre os efeitos de sentido da
intervenção em relação a percepções de gênero e sexualidade que circulavam naquele
contexto interacional específico: a sala de aula de língua adicional de uma instituição escolar
pública localizada em um município do interior do estado do Rio de Janeiro.
As motivações para a elaboração e aplicação dos mencionados procedimentos são
diversas, e as divido em dois eixos. Enquanto o primeiro diz respeito ao modo como
compreendo o papel da instituição escolar em relação à temática da sexualidade, o segundo
está mais diretamente conectado à minha experiência em sala de aula como aluno e,
posteriormente, professor – mais especificamente, como professor da turma 902 (novecentos e
dois), classe em que a presente pesquisa foi desenvolvida.
Em relação ao primeiro eixo, meu entendimento sobre o papel da escola no que diz
respeito aos temas gênero e sexualidade parte de um paradoxo: ao passo que, hoje, início da
segunda década do século XXI, os discursos que atravessam o mundo social estão, cada vez
mais, pluralizando sentidos que dizem respeito às performances identitárias, tal pluralização
tem acarretado práticas de preconceito nas mais diversas instituições – entre as quais está
incluída a escolar.
1

Neste trabalho, utilizo a denominação língua adicional, ao invés de língua estrangeira, com base na discussão
proposta nos Referenciais Curriculares da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul (disponível em
http://www..educacao.rs.gov.br/dados/refer_curric_vol1.pdf. Acesso em 11 de junho de 2013). Seguindo
Schlatter e Garcez (2009), creio que a distinção tradicional nativo/estrangeiro não dá conta das intensas trocas
transnacionais que caracterizam a comunicação contemporânea. Além disso, o termo “adicional” entende o
aprendizado de uma língua como um acréscimo ao repertório que o/a aluno/a já possui, valorizando-o.
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Para ilustrar a diversidade de discursos sobre a sexualidade, tomemos a mídia como
exemplo. Há, nesta segunda década do século XXI, uma grande quantidade de atores/atrizes
que interpretam o papel de pessoas homoeróticas em novelas brasileiras: enquanto alguns
personagens são construídos de modo estereotipado, outros parecem trazer o apelo de respeito
pela diferença. Também são, frequentemente, noticiados movimentos mundiais em prol do
reconhecimento jurídico da união homoafetiva. Além disso, estamos vivendo um intenso
processo que vislumbra a criminalização da homofobia pelas esferas jurídicas nacionais, tema
que está na pauta em muitos meios midiáticos e em algumas agendas políticas. Dentre as
propostas dessas agendas políticas, está o projeto “Escola sem homofobia”. Tal proposta visa
à formação crítica de professores/as de modo que esses/as profissionais tenham subsídios para
abordar temas como gênero e sexualidade na escola2.
Dentre as mídias, a televisão – por meio das novelas e dos noticiários – não é a única a
trazer discussões nesse âmbito. Jornais e revistas impressas e/ou online também trazem
regularmente diferentes reportagens permeadas por diversos discursos que abordam a questão
do gênero e da sexualidade.
Devido a essa grande circulação de discursos que, sob múltiplas perspectivas, abordam
questões da vida social, cada vez mais se torna necessária a ênfase na diversidade como
questão fundamental para se entender o momento contemporâneo. Porém, paradoxalmente, ao
mesmo tempo em que a diversidade identitária, em geral, e sexual, em particular, é abordada
pela/na mídia, cresce o número de crimes de ódio contra pessoas que se constroem e/ou são
construídas por outros como homoeróticas3, por exemplo.
2

Confira o site da ECOS - Comunicação. Disponível em << http://www.ecos.org.br/projetos/esh/esh.asp>>
Acessado em: 07 de outubro de 2012.
3

Veja, por exemplo, a notícia vinculada pelo sitio eletrônico Amambai Noticias que afirma que atitudes
vinculadas pela mídia de políticos como os deputados federais Jair Bolsonaro (PP-RJ), Marco Feliciano (PSCSP) e de integrantes da chamada Banca Evangélica do Congresso podem ter incitado um aumento de 31% no
número de crimes contra cidadãos homoeróticos. Disponível em:
<<http://www.amambainoticias.com.br/brasil/intolerancia-crimes-contra-gays-crescem-31>>. Acessado em 05
de setembro de 2012.
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Para citar um caso específico, no ano de 2011, vários meios midiáticos noticiaram a
história de pai e filho que foram espancados apenas por estarem abraçados em uma feira
agropecuária na cidade de São João da Boa Vista, São Paulo. Segundo o pai, o grupo
responsável pelo ato em questão os confundiu com um casal gay4.
O aumento da criminalidade contra pessoas homoeróticas, e casos como o do pai e
filho retratado acima me levam, como educador, a buscar de alternativas para o problema
apresentado. Dessa forma, considerando a importância que a escola – e a educação, de modo
geral –, tem na formação de cidadãos, questiono-me: como podemos, na instituição escolar,
problematizar questões que levariam nossos/as alunos/as ao reconhecimento e respeito por
práticas plurais de se viver performances identitárias? Qual é o papel da escola frente à
realidade que retratei?
Constantemente, reflito sobre o papel social da escola nas vidas dos/as alunos/as que
por lá passam, em média, 11 anos de suas vidas. Em consonância com a proposta dos Temas
Transversais descrita nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), penso que a instituição
escolar deveria atuar arduamente na coconstrução de um projeto de cidadania que
possibilitasse a participação crítica dos/as alunos/as na ordem social na qual estamos
engajados. Em uma proposta como essa, que colocasse a educação para a cidadania como
eixo norteador das práticas escolares, está, então, a possibilidade do desenvolvimento de
princípios e perspectivas necessárias para a participação social efetiva (BRASIL, 1997, p. 23).
Ainda segundo os Parâmetros, “A educação para a cidadania requer [...] que questões
sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos alunos” (BRASIL, 1997, p.

4

Confira uma das notícias sobre o caso vinculado no sítio eletrônico G1. Disponível em:
<<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2011/07/confundidos-com-casal-gay-pai-e-filho-sao-espancadosem-sao-paulo.html>> Acessado em: 22 de junho de 2012.
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25). Como uma das questões propostas para a concretização da plenitude da cidadania 5, a
sexualidade – abarcada no tema transversal Orientação Sexual – deveria ser incluída nas
atividades escolares por se tratar de uma questão social (BRASIL, 1997). O grande problema
é que a escola ainda não está preparada para responder a essa ordem social: a maior
visibilidade da pluralidade sexual (BRITZMAN, 2000; LOURO, 2004).
Essa discussão, quando trazida para a sala de aula, torna-se um terreno extremamente
inseguro para professores/as (BICKMORE, 1999) justamente por não saberem lidar com tal
temática. Tendo em vista esse cenário, William Pinar (2000) argumenta sobre a necessidade
urgente de implementação de novos modos de se pensar a vida social nas/durante as práticas
escolares. Esse novo olhar proposto pelo autor pode ter um grande potencial de mudança na
medida em que o “novo” conhecimento que se produzirá na sala de aula poderá ser
“utilizado” como forma de promover mudanças sociais quando “acionado” também fora da
escola.
A grande questão é o fato de nossos/as alunos/as precisarem ser educados/as, não no
sentido disciplinador apenas, mas também no sentido de serem capazes de compreender, em
algum nível, a complexidade das chamadas identidades sociais (MORRIS, 2000, p. 27). Desse
modo, nós, professores/as, poderemos entender como parte de nossas funções lidar com
questões relacionadas ao preconceito em geral (linguístico, cultural, sexual, de gênero, de
classe etc.). No caso do meu contexto de trabalho específico, mostrou-se necessário
problematizar a homofobia, crimes de ódio etc. Julguei imperativo - por razões que explicito a
seguir e no capítulo 5 – mostrar aos/as alunos/as que o homoerotismo, por exemplo, não é
uma doença ou pecado, conforme abordagens fisiológicas e/ou religiosas nos fizeram – e
ainda fazem – crer.

5

O documento aponta que Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultura e Trabalho e
Consumo devem perpassar, de modo transdiscursivo e transdiciplinar, a base de toda e qualquer disciplina
escolar, possibilitando, dessa forma, o movimento de construção do projeto de cidadania (BRASIL, 1997).
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Infelizmente, essas concepções – fisiológicas e/ou religiosas – sobre a sexualidade
ainda são predominantes na instituição escolar. A ciência desse fato – motivada, sobretudo,
por minha experiência como aluno e professor – leva-me ao segundo eixo de minhas
motivações.
Frequentei a escola regular de 1991 a 2006, e, em 15 anos de vida escolar, o assunto
homoerotismo, por exemplo, nunca foi abordado ou discutido. Falava-se sobre sexualidade,
porém, sob a perspectiva da norma heterossexual: as discussões eram ligadas às aulas de
Biologia quando o “conteúdo” estava voltado para o corpo do ser humano e para a questão da
reprodução – em especial, a gravidez na adolescência – e/ou a prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis.
O curioso dessa trama escolar é o fato de o homoerotismo não ter existido enquanto
parcela integrante do discurso oficial da/na escola, como algo que merecesse atenção por
parte da equipe pedagógica. Porém, paradoxalmente, estava presente na minha vida e na de
todos/as alunos/as que circulavam nessa instituição: o homoerotismo era invisível, sem o ser.
Mais interessante que esse paradoxo é o fato de nem eu, como aluno – e nenhum/a outro/a
aluno/a –, aparentemente, ter percebido a não tematização de tal questão. Acredito que essa
não percepção é resultado de uma navegação apenas por discursos que reproduzem a
heterossexualidade.
Posteriormente, em 2009, comecei a me interessar pela temática das identidades
quando tive a oportunidade de ler estudos já realizados acerca do assunto ao cursar a
disciplina Linguística Aplicada na graduação. Na época, interessei-me pelo tipo de pesquisa
desenvolvido pelo professor Rogério Casanovas Tílio em sua dissertação de mestrado e,
posteriormente, publicado em forma de artigo na coletânea Discursos de Identidade,
organizada por Luiz Paulo da Moita Lopes, em 2003. Por essa razão, decidi realizar uma
pesquisa com objetivos semelhantes – estudar e analisar os diversos posicionamentos
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mobilizados por um sujeito homoerótico em uma narrativa de vida gerada por meio de um
estudo de caso – porém, em uma monografia, isto é, em um trabalho de conclusão de curso de
graduação.
A partir desse interesse inicial, comecei a ler sobre o assunto e, ao mesmo tempo,
deparei-me com textos que articulavam estudos sobre identidades e contextos educacionais, o
que me fascinou ainda mais por esse campo de pesquisas. Entretanto, na ocasião, tive de me
ater ao meu projeto inicial. Afinal, não havia muito tempo para a conclusão do trabalho e uma
mudança de rumo naquele momento poderia acarretar na perda do prazo de defesa.
Uma semana após a defesa, comecei a ler novamente alguns textos com os quais eu já
havia interagido para a redação de minha monografia e busquei outros, a partir das referências
bibliográficas dos textos que já tinha, que focalizassem estudos identitários em contextos
educacionais. Meu objetivo, naquele momento, era a construção de um pré-projeto para a
seleção de mestrado no Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística
Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quanto mais eu lia os textos a que tive
acesso naquela época, mais interessado e instigado ficava pela possibilidade de mudança que
eu poderia promover em uma sala de aula.
Depois de delinear algumas ideias, conversei com a professora Branca Falabella
Fabrício, que foi bastante receptiva e demonstrou interesse no projeto que eu planejava
apresentar ao programa. Em razão disso, a professora me enviou, por e-mail, um texto que
havia escrito juntamente ao professor Luiz Paulo da Moita Lopes (2010) no qual
apresentavam uma pesquisa semelhante a que eu queria desenvolver, permitindo-me o tracejo
de um caminho.
A princípio, meu objetivo era desenvolver o projeto em uma sala de aula de uma
professora que conheço e que se mostrou interessada pela proposta. No entanto, em 2011,
uma de minhas turmas de inglês da escola municipal em que trabalhei começou a se
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demonstrar muito engajada em discussões atuais, inclusive em questões que tocavam a
problemática da sexualidade: durante uma das aulas, fui interpelado por um aluno com a
seguinte afirmação “professor, a Lua6 é bissexual”. Naquele momento, antes mesmo de
responder ao comentário do aluno, pensei que aquela turma seria perfeita para a
implementação dos procedimentos de letramento queer que queria desenvolver. Além disso,
tal implementação poderia ajudar os/as alunos/as a lidar com o tema gênero e sexualidade, já
que, em momentos anteriores, os/as alunos/as da turma, quando conversavam sobre
sexualidade, por exemplo, lançavam mão de um repertório discursivo bastante comprometido
com uma tradição naturalista.
Nessa aula, após discutirmos algumas questões relacionadas a essa faceta identitária,
em razão da fala do aluno, conversei com a turma sobre o meu projeto de mestrado e
convidei-os/as para fazer parte de minha pesquisa. Todos/as os/as alunos/as, sem exceção,
aceitaram meu convite. Em seguida, conversei com minha orientadora do mestrado sobre a
possibilidade de mudança de contexto, o que foi aceito prontamente.
O último passo tomado antes do início da implementação de procedimentos de
letramento queer na turma 902 (novecentos e dois) foi o encaminhamento do pedido de
autorização junto à diretoria geral da escola. A partir da obtenção de tal autorização, iniciei
uma tentativa de suprir a necessidade sobre a qual Pinar (2000) fala: a necessidade de
desenvolvimento de outros modos de compreender a vida social na escola.
No entanto, neste ponto da introdução, é necessária a percepção de que uma
implementação como a que me propus desenvolver deve considerar, mais do que as
motivações pessoais do pesquisador e dos/as alunos/as envolvidos, outros fatos, como o de
que estamos vivendo – e construindo – um período histórico que tem possibilitado a
visibilidade de outras formas de se viver, isto é, diferentes maneiras de experimentar a vida
6

Por questões éticas, todos os nomes foram trocados por outros, nomes que os/as próprios/as alunos/as
escolheram.
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social para além da branquitude, da heterossexualidade etc. Na verdade, os procedimentos de
letramento implementados só se tornaram possíveis no contexto desse período. Um período
que começa a questionar as narrativas tradicionais que sustentavam uma noção de estabilidade
durante a modernidade: estabilidade na vida pessoal, profissional e até mesmo na manutenção
coerente de uma identidade pessoal. Entretanto, é importante pontuar que a estabilidade de
sentidos, como colocada aqui, ainda é uma noção fundamental para grande parte da população
mundial que vive no século XXI (FRIEDMAN, [2000] 2010).
Tal estabilidade está intimamente relacionada e comprometida com um projeto
idealista da padronização das instituições sociais, da criação de uma verdade universal e no
estabelecimento de identidades fixas que normatizam as pessoas em categorias binárias
fechadas, tais como brasileiro/estrangeiro, homem/mulher, heterossexual/gay, branco/negro
etc. (BAUMAN, 1992), instituída a partir do período convencionalmente chamado de
moderno. No entanto, olhar para além dessas categorias homogeneizantes e totalizantes, da
ordem e da estabilidade, em consonância com o objetivo proposto para os procedimentos de
letramento queer que implementei para esta dissertação, não é uma tarefa fácil, especialmente
no tocante aos discursos que circulam em instituições como a escolar.
Na tentativa de efetivação dessa tarefa, torna-se imperativa a compreensão de que as
mais diversas ideias que herdamos da Modernidade não fazem mais sentido no atual cenário
mundial, já que a ideia de fluxo, trânsito e descontinuidade exacerbada configuram a condição
contemporânea. Como A. Suresh Canagarajah (2002) assevera, o entendimento das
identidades, das culturas, das línguas e das instituições sociais não pode ser construído a partir
de apenas um único discurso totalizante. Por isso, se quisermos compreender o mundo social
e criar significados sobre ele mais condizentes com o período em que vivemos, precisamos
nos distanciar das raízes tradicionais que nos mantêm sempre no mesmo lugar.
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Atualmente, fluxo, trânsito e instabilidade – na contramão da totalidade, centralidade e
estabilidade – são noções fundamentais para o entendimento das constantes transformações
que reconfiguram a vida das pessoas a todo o momento. Vivemos em uma época que exige
movimentos globais, uma vez que não estamos mais imersos num mesmo lugar: nossos mais
diversos trajetos nos deixam irresolutos perante a profusão de Discursos a que temos acesso
por meio de nossas interações com a alteridade. Essa pluralidade de discursos nos interpela e
abre a possibilidade de questionamento de noções tradicionais, tais como família, religião,
local, estado-nação etc., que ancoravam sentidos fixos na Modernidade.
Tendo em vista o quadro delineado, alguns estudiosos afirmam que estamos diante de
uma nova fase do processo chamado de Globalização7. No entanto, diferentemente das outras,
essa atual etapa é altamente descentralizadora e tem colocado em xeque concepções
tradicionais diversas, incitando uma série de transformações8 no âmbito político, econômico,
cultural, enfim, em todas as instituições que compõem a estrutura social do mundo. E, à
medida que tais reconfigurações ganham força, a sociedade, como um todo, se torna cada vez
mais cosmopolita e global (APPADURAI, 2005; BAUMAN, 1992; FRIEDMAN, [2000]
2010; GIDDENS, [1999] 2010).
Contudo, a fase atual da globalização não se difere de suas facetas anteriores em
relação a projetos políticos: a globalização avança e sempre avançou associada à ideia de
expansão (KUMARAVADIVELU [2006] 2008). Hoje, o fenômeno em questão está
intimamente relacionado ao desenvolvimento tecnológico, em especial ao da mídia e da
7

Kumaravadivelu (2006, p. 130-131) apresenta, baseado em Mignolo, três fases da globalização. A saber: 1) “As
bandeiras do cristianismo”, referente às colonizações espanhola e portuguesa; 2) “a missão civilizadora”,
referente a industrialização liderada pela Grã-Bretanha e; 3) “o desenvolvimento /modernização, referente ao
imperialismo norte-americano.
8

No entanto, como Fabrício ([2006] 2008) argumenta, a transformação não é uma característica exclusiva do
nosso momento. A autora nos ensina que na História da humanidade, de modo geral, sempre houve
transformações. De modo análogo, a globalização também não é um fenômeno especificamente contemporâneo
tampouco linear ou homogêneo. Diferentes contextos podem experimentar a Globalização de formas bastante
distintas e assimétricas, o que leva muitos autores a referir-se ao fenômeno no plural - Globalizações.
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internet (FRIDMAN, [2000] 2010). Isto é, com o desenvolvimento das novas tecnologias da
comunicação a partir dos últimos anos da década de 1960, formas de interação tradicionais
como a face a face vêm convivendo lado a lado às interações mediadas – pela televisão e
rádio, por exemplo – (THOMPSON, [1998] 2009) e esse movimento se intensifica cada vez
mais com o uso da internet, tecnologia cada vez mais comum, inclusive, em nossas práticas
pedagógicas e na vida de nossos/as alunos/as.
Isso significa que as vidas das pessoas no mundo inteiro estão mais intensamente
conectadas, o que, ao mesmo tempo, possibilita maior integração nas dinâmicas sociais
(KUMARAVADIVELU, ([2006] 2008, p. 131). Assim, as mudanças, que ocorrem a todo o
momento, são sempre fortemente sentidas por um número cada vez maior de agentes sociais.
Essa é uma condição do atual momento, da contemporaneidade. Em razão do intenso e
constante contato e circulação de diversos discursos, nós, sujeitos contemporâneos e
engajados em práticas proporcionadas por processos da globalização, fazemos parte de uma
intensa dinâmica de transformações, o que faz, como já apontei, com que a pluralidade e a
instabilidade sejam características flagrantes da contemporaneidade. Além disso, esse intenso
contato é, muitas vezes, com pessoas que pensam e vivem de modo diferente de nós, o que faz
com que as tradições e referências que nos norteiam se abalem (GIDDENS, [ 1999] 2010;
FRIDMAN, [2000] 2010).
À luz do que foi exposto nos parágrafos acima, fica evidente que o fenômeno da
globalização acarreta muitas transformações sociais. Discutirei, a seguir, tais mudanças no
tocante às noções de língua e identidade, que são de meu interesse nesta dissertação.
No que diz respeito às mudanças no cenário linguístico, autores como Canagarajah
(2002), Moita Lopes ([2006] 2008; 2008), Makoni e Pennycook (2007) e Rajagopalan ([2006]
2008; 2013) argumentam sobre a necessidade de se entender a hibridização e a mestiçagem
como a atual condição da existência das línguas. Essa posição tem duas implicações. Em
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primeiro lugar, acarreta certo descrédito nas teorias modernas, que ainda parecem prevalecer
no senso comum, as quais tendem a compreender as línguas como construtos naturais. Tais
teorias partem da premissa de que há objetos prontos e acabados que preexistem ao seu
próprio uso. Esses objetos seriam as línguas (RAJAGOPALAN, 2013). Ao nos afastarmos
desse tipo de teorização, nos aproximamos de outras que compreendem a língua como um
construto linguístico-político e, por isso, ela faz parte da política linguística de uma nação. A
ideia de que a língua é um construto linguístico-político nos leva a segunda implicação. As
línguas, compreendidas como construtos linguístico-políticos, tiveram um importante papel
durante a expansão colonial europeia: elas demarcavam uma identidade, uma nação e uma
cultura. Esse movimento de unificação foi resultante de políticas linguísticas que foram
planejadas e implementadas como parte do processo de construção de nações modernas da
Europa,

principalmente,

nos

séculos

XVIII

E

XIX

(MOITA

LOAPES,

2008;

RAJAGOPALAN, 2013).
No entanto, perante o atual cenário mundial, em que há um crescente contato entre
pessoas, um crescente cruzamento de discursos, ideologias e culturas, as fronteiras que
asseguravam identidades linguísticas, nacionais e culturais se encontram fissuradas e se
esfarelam cada vez mais. Diante desse panorama contemporâneo, a “construção das nações
não pode mais ser vista como prioridade dos povos nos tempos da globalização”
(RAJAGOPALAN, 2013, p. 59). Por essa razão, “há um deslocamento de ideologias
tradicionais nas quais as línguas eram fundamentalmente símbolos de identidade étnica e
nacional” (MOITA LOPES, 2008, p. 316-7).
A criação de blocos econômicos como o BRIC (Brasil, Índia, Rússia e China), por
exemplo, mostra-nos que, ao contrário do que aconteceu até o século XIX – a demarcação e a
diferenciação de nações –, as nações estão, cada vez mais, aproximando-se umas das outras.
Diante dessa realidade geopolítica, outras políticas linguísticas precisam ser planejadas e
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implementadas – políticas essas que levem em consideração o fato de que as línguas não são
naturais e não são mais utilizadas na demarcação de um estado-nação, mas que respondam aos
interesses ideológicos de uma nação.
Nessa trama ideológica contemporânea, o inglês se encontra como uma peça
fundamental. Conforme nos explicam Moita Lopes (2008) e Rajagopalan (2013), o papel do
inglês na contemporaneidade advém do fato de tal língua ter representado o Império Britânico
no século XIX, e, posteriormente, já no século XX, o monopólio econômico dos Estados
Unidos sobre o mundo, após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, na segunda década do século
XXI, o inglês também é, como nos lembra Moita Lopes (2008), uma possibilidade de ter
acesso aos mais variados discursos que circulam globalmente. Isso ocorre devido ao alcance
global dessa língua.
Diante do que foi dito, é vital rever o modo como entendemos o inglês como língua
adicional. Não é de meu interesse propor um apagamento de questões econômicas, sociais,
políticas e culturais que fizeram com que o inglês se construísse como um modelo
colonizador de língua, que exerceu e ainda exerce algum tipo de poder no mundo. Pelo
contrário, estudiosos/as como Block e Cameron (2002), Canagarajah (2002), Moita Lopes
([2006] 2008; 2008) e Rajagopalan ([2006] 2008; 2013), sinalizam a necessidade de um
redirecionamento no planejamento e implementação de políticas linguísticas. Não faz mais
sentido se pensar o inglês nem como um objeto autônomo, nem como um construto
colonialista apenas, tendo em vista que “o uso do inglês pode ser um lugar de heterogeneidade
discursiva” (MOITA LOPES, 2008, p. 318), em que discursos que circulam globalmente
podem redescrever a ordem local.
Esse repensar relacionado às políticas linguísticas esbarra, necessariamente, em
questões sobre o ensino de inglês no Brasil, uma vez que a sala de aula pode ser
compreendida como espaço em que políticas linguísticas são postas em ação pelo/a
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professor/a. Tendo em vista a reconfiguração mencionada no campo dos estudos da
linguagem/Linguística Aplicada, o ensino de inglês que responda, responsavelmente, ao
momento contemporâneo deve desmantelar quaisquer ideias e/ou concepções que dizem
respeito a falante nativo, professor/a nativo/a, redução de sotaque, material didático importado
etc., uma vez que esses estão vinculados a uma noção imperialista de inglês. A própria ideia
do fim de um método eficiente – ideia ainda bem disseminada no Brasil –, como ponderam
Block e Cameron (2002), abre caminhos para o trabalho com a diversidade, sem ignorar o
diálogo entre ações locais e globais.
Com efeito, a desterritorialização do inglês nos possibilita ter acesso a outros discursos
sobre o mundo e sobre quem somos ou podemos ser, o que possibilita a redescrição de ordens
locais (MOITA LOPES, 2008). A partir desse cenário geopolítico, podemos dizer que nossas
identidades nunca estão completas. Elas estão sempre em trânsito e são um fenômeno
performativo. Essa última questão me leva a discussão sobre a segunda noção a que me referi,
anteriormente, como um desdobramento da globalização: a problematização do conceito de
identidade.
Neste período contemporâneo, a vida é compreendida como estando sempre em
movimento em razão da multiplicidade e fluidez – que convivem com muitos sólidos – dos
processos sociais, fazendo com que o self fragmente-se e reinvente-se constantemente,
incorporando às suas experiências de vida os mais diversos e, por vezes, contraditórios,
discursos aos quais se tem acesso. Esse processo desfaz a ideia de unidade, centralidade e,
como já argumentei, estabilidade. Com efeito, a própria ideia de identidade, para alguns
teóricos, passa a ser vista, então, como sendo processual, estando permanentemente
incompleta, reconfigurando-se a todo o momento diante da transitoriedade contemporânea
(BAUMAN, 2005; FRIDMAN [2000] 2009; GIDDENS, [1999] 2002; MOITA LOPES,
2002).
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Dessa forma, considerando a mobilidade das identidades e os discursos que as
constroem, é vital para este trabalho a busca por uma visão de Discurso como prática social,
isto é, como uma forma de agir no mundo. Entendo o Discurso como central em nossas
práticas cotidianas. Lilie Chouliaraki & Norman Fairclough (1999) argumentam, inclusive,
que as mudanças de ordem econômica, cultural e social existem na contemporaneidade como
discursos – entendidos como práticas sociais –; discursos esses que são constitutivos de nossa
vida social.
Na tentativa de compreensão do mundo contemporâneo, a visão epistemológica de
discurso a que me afilio entende que todo uso da linguagem implica uma ação humana
perante o/a outro/a em um dado contexto interacional. Nesse sentido, torna-se impossível
pensar o Discurso sem se considerar os/as sujeitos sociais que fazem parte da dinâmica de
produção de sentido em um momento de interação. Mais amplamente falando, o discurso
incita efeitos sociais, o que nos leva a compreendê-lo como uma forma de ação no mundo.
Além disso, o discurso como colocado aqui é uma prática social dinâmica atravessada por
relações de poder. No entanto, não parto do entendimento do poder como algo que alguém ou
um grupo possui e controla; pelo contrário, o poder é uma prática relacional capilar, isto é, é
exercido e cosustentado pelos nela envolvidos, todos os dias, nas práticas cotidianas de
significação (FOUCAULT, [1979] 2011).
Essa perspectiva da linguagem como uma forma de ação no mundo social está
relacionada à visão de discurso sob o enfoque socioconstrucionista. Basicamente, a
perspectiva socioconstrucionista do discurso diz respeito ao fato de que os objetos sociais não
são dados a priori no mundo, mas sim construídos e negociados por meio de usos situados da
linguagem. Em termos amplos, esse entendimento sublinha o fato de que os significados com
os quais lidamos em nossas práticas cotidianas são efeitos de processos interacionais (MOITA
LOPES, 2003).
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A partir da epistemologia socioconstrucionista, as Teorias Queer9 – direcionamento
teórico que embasa esta dissertação e que será explicitado no próximo capítulo – entendem
que agentes sociais estão sempre engajados em performances que constroem certas
identificações dentro de uma dada prática discursiva. Desse modo, podemos dizer que a
posição queer postula que o que acreditamos ser nossa identidade é, na verdade, um
conglomerado de características de natureza semântica, produzido a partir de usos da
linguagem, perante a alteridade em certo momento sócio-histórico e cultural. Tais usos que
são continuamente repetidos e recontextualizados em ambientes sociais diferentes – processo
relacionado ao conceito de entextualização a ser explicitado no capítulo 3 –, se revestindo de
uma aparência de permanência, respondem por aquilo que entendemos por “eu”. Dito de outro
modo, não há uma essência – advinda da ideia de estabilidade e unicidade moderna – que
determina quem somos. Nossas performances, nessa perspectiva, precisam ser compreendidas
como um feixe de “atributos identitários” habitualizados que coexistem e nos constituem, os
quais podem se reorganizar ou reconfigurar, até mesmo de forma contraditória, nos eventos
interacionais nos quais engajamos.
É exatamente em meio a essas reflexões e considerando as motivações e questões
tecidas até aqui, que esta dissertação foi desenvolvida. Sendo assim, na busca pela
problematização da questão das performances identitárias, sobretudo da sexualidade, a partir
da implementação de procedimentos de letramento queer que sinalizei, construo a seguinte
questão de pesquisa:

9

Grafo o termo “Teorias”, no plural, seguindo a ideia proposta por Donald E. Hall (2003), para sinalizar que há
diferentes perspectivas no âmbito das teorias queer.

29

 Quais os efeitos discursivo-identitários produzidos pela implementação de
procedimentos de letramentos queer na minha sala de aula de inglês como língua
adicional?
A partir da questão de pesquisa acima, foram delineadas duas subquestões de pesquisa,
a saber:
 Que performances identitárias, em geral, e de gênero e sexualidade, em
particular, são encenadas por mim e meus/minhas alunos/as durante a
implementação de procedimentos de letramentos queer por mim
proposta?
 Como tais performances se relacionam a processos de entextualização?

Na busca pela(s) resposta(s) a essas questões, esta dissertação é construída em torno
de, além da introdução, 6 capítulos.
No capítulo 2, proponho o estranhamento de sentidos tradicionais de educação e dos
currículos como forma de repensar as bases tradicionais que alicerçam as práticas
pedagógicas vigentes. Construo esse capítulo visando à discussão da possibilidade de
desenvolvimento de um trabalho crítico e reflexivo concernente à problemática das
performances identitárias de gênero e sexualidade na área da educação.
No capítulo 3, sigo o seguinte caminho: em primeiro lugar, discuto a noção de
performance, com base nos estudos iniciados por Austin ([1962] 1990). Logo após, apresento
a crítica desenvolvida por Derrida ([1972] 1988) ao conceito austiniano, que contribui para a
construção do conceito de performatividade advogado por Judith Butler e adotado para este
trabalho. No âmbito dessa discussão, compreensões pós-estruturalistas sobre a linguagem e o
corpo são enfatizadas.
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Inicio o capítulo 4 apresentando uma discussão teórica no campo da educação na
tentativa de reconfigurar a noção de letramento predominante na instituição escolar – que se
fundamenta, sobretudo, em uma concepção autônoma de tal fenômeno – a partir de autores
que a consideram como forma de ação no mundo, isto é, como forma de prática social
(BARTON & HAMILTON, 1998; FABRÍCIO & MOITA LOPES; 2010; KLEIMAN, [2008]
1995; 1998; KRESS, 2001; LANKSHEAR & KNOBEL, 2008; MOITA LOPES, 2002;
SOARES, 1998, STREET, 1984), o que pode criar possibilidades para a emergência de
práticas de letramento queer. Por fim, discuto possíveis contribuições da noção de letramentos
queer para a sala de aula de I/LA.
Tendo tecido os três capítulos teóricos mencionados acima, dedico o capítulo 5 à
caracterização do contexto e dos/as participantes da pesquisa. Nessa caracterização,
inicialmente, apresento a instituição escolar específica dentro do contexto mais amplo no qual
a mesma se insere, isto é, a educação pública em um município do interior do estado do Rio
de Janeiro. Além disso, posteriormente, ao descrever os participantes da pesquisa, apresento,
além de alguns dos dados gerados por um questionário sócio-econômico-cultural, impressões
minhas sobre os/as alunos/as anotadas em meu diário do observador, dados esses que também
são utilizados na triangulação dos dados no capítulo analítico. Explicito nesse capítulo os
procedimentos metodológicos vinculados ao que denomino pesquisa-ação queer. Finalmente,
apresento também o instrumental analítico que guia a análise realizada.
O capítulo 6 é voltado para a leitura analítica dos dados, em que viso a criar
inteligibilidade sobre os efeitos da implementação de práticas de letramentos queer que
propus e verificar que sentidos identitários – em especial, sobre o homoerotismo – circulam
naquele contexto interacional específico.
Por fim, o sétimo capítulo é dedicado à apresentação de minhas considerações finais,
tendo em vista todo o processo de pesquisa que trago neste trabalho.
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2. ESTRANHANDO A EDUCAÇÃO
O que parece consensual é a necessidade de se reinventar a educação escolar
(CANDAU, 2005) para que possa oferecer espaços e tempos de ensinoaprendizagem significativos e desafiantes para os contextos sociopolíticos e
culturais atuais e as inquietudes de crianças e jovens (CANDAU, 2008, p. 13).

À luz do exposto em minha introdução com relação à abordagem da questão das
performances identitárias, em especial gênero e sexualidade, na escola, dedico este capítulo
ao estranhamento da educação (queering education). Para tanto, lanço mão de uma
abordagem queer para a possibilidade de um repensar das práticas de ensino, o que apresento
na próxima seção.

2.1 Teorias queer: estranhando o familiar

A palavra queer, segundo Louro (2004), vem da língua inglesa e pode significar
estranho, raro, excêntrico, fora do normal, mas pode também ser uma forma um tanto quanto
pejorativa para designar homens homoeróticos. No âmbito das teorias queer – teorização que
embasa a visão apresentada nesta dissertação acerca das performances identitárias –, esse
mesmo vocábulo significa lutar contra qualquer tipo de normatização, mediante a
problematização e estranhamento de quaisquer categorias ou visões que universalizam,
naturalizam e patologizam os/as agentes sociais, caracterizando-os/as como a-históricos e aculturais (JAGOSE, 1996). Como Louro (2004) argumenta, o alvo da teoria queer
mais imediato de oposição é, certamente, a heteronormatividade compulsória da
sociedade; mas não escaparia de sua crítica a normalização e estabilidade de
propostas pela política de identidade do movimento homossexual dominante (p. 38).

Nesse sentido, os estudos queer não sustentam uma teoria do oprimido ou da tolerância, mas
transgridem, perturbam e discordam das normas que cristalizam as diferenças sob diferentes
sistemas valorativos.
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Em oposição à heterossexualidade compulsória, “estudos gays e lésbicos” também
refutam a obrigatoriedade social de uma pessoa ser heterossexual e lutam por visibilidade e
respeito às diferenças. Porém, trabalhos desenvolvidos por pesquisadores/as dessa corrente
teórica ainda se pautam por uma noção de essência que regeria nossas performances
identitárias (JAGGER, 2008). Exemplo disso são frases como “eu nasci assim”, “Sou assim e
sempre me senti desse modo”, “Sempre tive atração por... desde pequeno” etc. Em
contrapartida, as teorias queer se alinham à ideia da inexistência de uma essência, em virtude
de um entendimento de que somos efeitos de performances ritualizadas. Isso nos permite
dizer que “as condições que possibilitam a emergência do movimento queer ultrapassam,
pois, questões pontuais da política e da teorização gay e lésbica” (LOURO, 2004, p. 40).
A partir dessa ideia, bem como de suas implicações conceituais, as teorias queer
buscam desnaturalizar a matriz da heteronormatividade, matriz essa que se baseia em uma
política identitária coerente10 que naturaliza os gêneros e as sexualidades, considerando-as
como formas de expressão de um sexo biológico, e naturalizando, desse modo, o desejo e a
norma heterossexual (SEDGWICK, 1990; SULLIVAN, 2003).
Nesse contexto, queer não é considerado um substantivo para nomear pessoas
homoeróticas de modo pejorativo (TALBURT, 2000); tal palavra é mais válida como verbo e
deveria ser entendida como uma prática de desconstrução que não é empreendida por um
sujeito dado a priori que carrega uma identidade estável (SULLIVAN, 2003). Essa prática,
advogada por teóricos/as queer, advém do método de desconstrução desenvolvido por
Jacques Derrida: para o teórico, a desconstrução consiste em entender o modo como as
culturas operam, para que possamos entender em que bases certas epistemologias se
sustentam. Desconstruir, nesses termos, não significa recusar as epistemes que estão em
operação, mas sim investigar o modo como determinados sentidos se constituem em

10

Para a norma heterossexista, a política de identidade coerente produz identidades heterossexuais.
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detrimento de outros, legitimando, assim, algumas formas de vida social e deslegitimando
outras.
Dessa forma, advogar uma prática de desconstrução não significa destruir conceitos e
formas de conhecimento atuantes nas culturas (SULLIVAN, 2003; LOURO, 2004).
Desconstruir, segundo Louro (2004), significa problematizar, questionar e desfazer
entendimentos usuais. Uma análise por meio da desconstrução enfatiza a instabilidade,
permitindo-nos visualizar a maneira como certos termos e sentidos se desenvolveram histórica
e culturalmente, e os efeitos que se produzem a partir de sua sedimentação.
Com efeito, desconstruir a oposição presumida entre “homossexualidade” e
heterossexualidade, entre o não-natural e o natural, entre o preto e o branco etc., é importante,
pois, mediante essa prática, conseguimos reconhecer a construção de significados e de
identidades. Com isso, poderemos começar a imaginar modos alternativos de pensar e viver
no mundo social (SULLIVAN, 2003). A lógica da desconstrução de Derrida é, então, uma
resposta crítica a crença humanista em uma essência absoluta – a metafísica ocidental –
enfraquecendo a noção de essências polarizadas (dicotomizadas).
Segundo

Wilchins

(2004),

um

grande

problema

que

enfrentamos

na

contemporaneidade é o fato de nunca questionarmos o centro. Questionamos a
homossexualidade, mas não a heterossexualidade; questionamos a negritude, mas nunca a
branquitude. É justamente por meio da prática de desconstrução que conseguimos, segundo
Derrida (1972 [1988]), instaurar a descentralização do centro porque por meio desse processo
logramos investigar e problematizar o modo como determinadas verdades são passíveis de ser
verdade e se estabelecem como tal. Para Wilchins, a
Desconstrução revela que uma verdade dada não é transcendente, que ela é
dependente de outras pequenas-verdades, e que é culturalmente construída.
Desconstrução, portanto, é tanto uma ferramenta política quanto um método
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filosófico. É sobre o poder. E é um antídoto para Verdades universais 11 (2004, p.
44).

Mais amplamente falando, o método da Desconstrução nos possibilita perceber que as
“Verdades” com as quais operamos e atribuímos sentidos no nosso dia-a-dia são construções
culturais que se cristalizam com sua sedimentação na História, tornando reais as coisas e
seres, embora a sua construção seja cultural. Nesse sentido, o método da desconstrução não se
opõe ao real, mas é um ataque à própria noção de “real” (WILCHINS, 2004). A lógica
desconstrutivista é, portanto, um caminho tomado por teóricos/as queer na tentativa de se
opor aos binarismos que instituem nossas identidades, no sentido estrito. Essa lógica binária
opera também na instituição escolar, e as teorias queer, a partir do método da desconstrução,
podem nos auxiliar na criação de inteligibilidade sobre as normas e as performances
identitárias tradicionalmente vigentes nesse contexto.

2.2. Teorias queer e educação

Na segunda década do século XXI, o cenário educacional ainda se encontra
estruturado de acordo com uma orientação panóptica (FABRÍCIO, 2007). O panóptico,
segundo Foucault ([1975] 1999), é constituído por um conjunto de dispositivos – operadores
materiais do poder – que constituem técnicas de controle dos corpos e dos espaços que estes
ocupam e de manutenção da ordem social. Numa organização panóptica, há alguém que tem a
visão de tudo e todos/as e, ainda, controla aqueles indivíduos que estão confinados em um
mesmo ambiente, como, por exemplo, na sala de aula. No espaço escolar, poderíamos dizer
que os dispositivos de controle da atenção e dos movimentos corporais do alunado seriam

11

[No original] Deconstruction reveals that a given Truth is not transcendent, that it is dependent upon other
small-truths, and that it is culturally constructed. Deconstruction thus is as much political tool as philosophical
method. It is about power. And it is an antidote to universal Truths.
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aspectos configuradores do panoptismo educacional – que tem na figura do/a o/a professor/a
seu principal agente.
Em meio a esse arranjo panóptico, o/a professor/a exerce um poder disciplinar ao
orquestrar tanto a interação quanto a estrutura de participação da sala de aula. Essa
organização produz efeitos que agem diretamente na produção de intersubjetividades dos/as
alunos/as que, por sua vez, atuam na fabricação das performances habitualizadas de
professor/a e aluno/a no ambiente escolar. Nesse sentido, podemos dizer que tal arranjo
panóptico controla e regula o espaço de cada um/a, o que se pode falar, o que não se pode
falar, que tipos de performances se podem encenar etc.
A disciplina exercida pelo/a professor/a é, geralmente, normatizada por meio de
alguns mecanismos que incluem o controle do tópico, do turno e da extensão da fala, das
contribuições consideradas relevantes, do foco de atenção, dos posicionamentos interacionais
e das identidades institucionais de professor/a e alunos/as que são performadas na sala de
aula, construindo relações assimétricas entre elas. Essa forma de participação hierarquizada
propicia pouco ou nenhum contato com a diversidade, já que o controle e a disciplina
normatizam até mesmo as formas de saber (FABRÍCIO, 2007).
Bauman (2005), refletindo sobre a questão da educação, pondera que a escola de hoje,
século XXI, deveria repensar suas bases tradicionais, com o fito de atender às demandas do
mundo contemporâneo. Para tanto, a instituição escolar deveria passar pela reconfiguração de
formas tradicionais de participação em sala de aula (FABRÍCIO, 2007), além de reconhecer
que não existe educação apartada de processos culturais do local em que se situa (CANDAU,
2008). Essa última colocação nos obriga repensar até mesmo o currículo, uma vez que esse
documento é a corporificação de um conhecimento particular que serve a propósitos
específicos (TADEU SILVA, [1999] 2009).
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A escola, de modo geral, é, certamente, um dos lugares onde a lógica monocultural,
que orienta o senso comum, é reproduzida. Segundo ela a vida social é explicada em termos
de mesmidades, i.e., a ideia de que todos os seres humanos são iguais, ou seja, são todos
guiados por discursos homogêneos (MOITA LOPES, 2008). A partir desse ponto de vista, a
“diferença” começa a se estabelecer como norma: há aqueles que se “encaixam” e todos/as
os/as outros/as que não se “encaixam”. Posto de outro modo, a instituição escolar é o local
onde os binarismos categoriais – compósitos centrais aos modos de construção de sentido –
homem x mulher, branco x negro, heterossexual x homoerótico etc. são produzidos e
instituídos como classificações generalizantes, sem possibilidade de nuances, matizes ou
variabilidade. Portanto, se quisermos fugir dessa lógica centralizadora, precisamos colocar em
xeque todas as dimensões de tal instituição: precisamos estranhar a educação.
Dessa maneira, torna-se “indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o
modo como ensinamos e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao que aprendem” (LOURO,
[1997] 2010, p. 64). No entanto, devemos ter muito cuidado com o modo como
operacionalizamos tal reflexão, uma vez que tal questionamento não se deve restringir a
perguntas ingênuas ou que proliferem dicotomias. Na verdade, a problematização das práticas
escolares precisa caminhar em direção à complexificação de nossas ações. Desse modo,
seremos capazes de lidar com as múltiplas e variadas combinações de performances
identitárias, sejam elas acerca do gênero, da sexualidade, da raça, da classe social etc.
(LOURO, [1997] 2010).
Para que possamos começar a vislumbrar mudanças no cenário educacional, devemos
refletir também sobre a centralidade da linguagem em nossas práticas sociais. A linguagem é
comumente entendida como um mero meio de comunicação que veicula um código.
Entretanto, como delineio a seguir, ela também demarca lugares onde as diferenças se fixam,
já que é por meio da linguagem que nossas relações sociais são estabelecidas.
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Tal demarcação, pautada em ideias dicotômicas, pode ocorrer de modos diversos. Com
base em Louro ([1997] 2010), cito dois exemplos de demarcação que são bem comuns ao
espaço escolar: o primeiro diz respeito ao uso de diferentes adjetivos no processo de
atribuição de características aos sujeitos, como o uso da palavra meiga para designar uma
característica inerente às meninas, ou bagunceiro com o objetivo de descrever o
comportamento de meninos, por exemplo. Um outro tipo de marcação indentitária é uso de
palavras masculinas na designação de coletividade, como ocorre em “Os alunos da turma
902”; “Os professores do turno da manhã”, “Aqueles que não fizerem os exercícios serão
punidos.”
Além de observarmos tais demarcações linguísticas, o que é dito e como é dito sobre
os sujeitos, Louro ([1997] 2010) nos lembra de que também devemos nos atentar para o que
não é dito sobre esses ou outros sujeitos, aqueles que “não são” porque não estão relacionados
a certos atributos, ou porque simplesmente não podem ser “nomeados” – os sujeitos
homoeróticos, por exemplo. O silêncio que se produz e que, por vezes, é tido como necessário
pela escola, oculta e/ou nega o homoerotismo. Como Louro ([1997] 2010) argumenta, quando
não se fala oficialmente sobre esse assunto, elimina-se tal questão de modo a garantir a
“norma” social – ser heterossexual12, e também branco, de classe média etc. Essa postura
ignorante, ou talvez ingênua, mantém e legitima ainda mais os valores tradicionais da
heteronorma – obrigação social de ser heterossexual –, pois, como afirma Eve K. Sedgwick
(1990), a ignorância é uma forma de conhecimento que incita determinadas práticas sociais.
Nesse caso, tal conhecimento deslegitima certas formas de se experienciar a vida social.
Se considerarmos a escola como um lugar que fabrica sujeitos e produz identidades,
bem como uma instituição que está intimamente ligada à manutenção de sentidos
dicotomizados e, aliado a isso, se compreendemos as práticas escolares como historicamente
12

Tendo em vista o fato de haver uma norma social que constrói as pessoas como heterossexuais, Butler ([1990]
2010) diz que a heterossexualidade é compulsória.
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contingentes – ou seja, práticas suscetíveis a transformações e que podem ser subvertidas –, e
se optarmos por não nos alinharmos às divisões sociais que são estabelecidas, chegamos,
então, a uma justificativa para intervirmos neste importante lócus de constituição de
identidades e alteridades, estranhando-o. Tal contexto institucional precisa ser enxergado
como um espaço privilegiado no processo de construção da cidadania, que pode promover
pequenos movimentos de não conformidade e desarticulação de saberes considerados
“naturais”. Essa posição problematizadora não implica a compreensão de que a instituição
escolar possa resolver todos os problemas relacionados às performances identitárias
encontradas nas práticas sociais; isso seria reducionista e também utópico. Porém, pode ser
um ponto de partida para propostas de intervenção (LOURO, [1997] 2010, p. 86-7).
Pensando na interligação entre teorias queer e educação, Louro (2004) argumenta que,
numa abordagem queer do processo de ensino, é importante que estejamos cientes de que
além de pensar o alvo mais imediato de tal posição teórica – a heterossexualidade
compulsória –, devemos também considerar as implicações dessa teoria.
Uma proposta pedagógica queer está distante de ser um programa multicultural em
que as diferenças são “toleradas”, pois entendo a tolerância como um ódio bem administrado.
Avançando em uma outra direção, ao mesmo tempo em que se desconstrói a ideia de
tolerância, uma prática pedagógica queer, bem como um currículo queer, estaria voltada “para
o processo de produção das diferenças e (...) [trabalharia], centralmente, com a instabilidade e
a precariedade de todas as identidades” (LOURO, 2004, p. 48). Desse modo, o par
contraditório heterossexual/homoerótico seria passível de questionamento e, ao se dirigir aos
processos que produzem e cristalizam as diferenças, poderíamos nos atentar à questão política
que subjaz a tais processos: professores/as e alunos/as poderiam entender as disputas,
negociações e os conflitos que constituem as posições que nós, agentes sociais, ocupamos.
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Nesse caminho, o estranhamento da educação estaria no âmbito da problematização de
estratégias normatizadoras – regras que criam identidades coerentes –, e caminharia rumo à
reinvenção e reconstrução de sentidos sobre a vida social (LOURO, 2004 SUMARA &
DAVIS, 1998). Por esta razão, uma ação que se alinhe à prática pedagógica queer desloca,
descentra, problematiza e questiona modos tradicionais de ser e conhecer (LUHMANN, 1998;
PINAR, 1998; SILVA, [1999] 2009; SUMARA & DAVIS, 1998; WALSH, 2007). Esses
modos tradicionais de conhecer estão comprometidos com uma perspectiva que lida com
noções como verdades, certezas, naturalizações e essencialismos. A tradição ainda se apoia na
ideia de transmissão de conteúdos, não legitimando os/as alunos/as como participantes no
processo de construção de sentidos/conhecimento. Uma proposta pedagógica vista sob as
lentes das teorias queer parece sugerir “o questionamento, a desnaturalização e a incerteza
como estratégias férteis e criativas para pensar qualquer dimensão da existência. A dúvida
deixa de ser desconfortável e nociva para se tornar estimulante e produtiva” (LOURO, 2004,
p. 52).
Neste ponto, faz-se imprescindível dizer que tanto o conceito de pedagogia bem como
sua função na escola precisariam ser resignificados para atender a proposta queer na
educação. Tradicionalmente, a pedagogia se preocupa com questões tangentes ao ensino, tais
como a) o que deve ser ensinado e b) como ensinar determinado conteúdo. Ao contrário dessa
concepção de pedagogia voltada para o desenvolvimento de metodologias “eficazes”, para as
teorias queer, a prática pedagógica poderia começar com questões relacionadas ao modo
como conhecemos e como o conhecimento é produzido na interação professor/a/texto/aluno/a
(LUHMANN, 1998; SUMARA & DAVIS, 1998). “Essa orientação em relação à pedagogia
excede o foco da educação tradicional na transmissão de conhecimento – um grupo de ideias
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já prontas e bem definidas –, bem como o papel do professor como detentor maior do
conhecimento13” (LUHMANN, 1998, p. 148).
A preocupação da proposta pedagógica em questão supera a ideia de transmissão de
conhecimento como uma prática efetiva, ideia essa que reduz o conhecimento a um mero
conjunto de informações que os/as alunos/as – objetos passivos – recebem. Pelo contrário, tal
proposta concebe a pedagogia como uma questão sobre o conhecimento que se produz nas
interações: o que está sendo ensinado?; o que o conhecimento faz com os/as alunos/as?; como
o conhecimento é compreendido nas relações professor/as/texto/alunos/as?; o que os/as
alunos/as fazem com o conhecimento que constroem na escola? Nesse sentido, a pedagogia na
perspectiva queer deixa de focalizar seus esforços em estratégias de transmissão e passa a
refletir sobre as condições de produção e compreensão de conhecimento ou de recusa desse
conhecimento (LUHMANN, 1998; SUMARA & DAVIS, 1998; WALSH, 2008). Sumara e
Davis (1998) sugerem, então, que ensinar, sob esse ponto de vista, não é transmitir
conhecimento pronto; longe disso, é a criação de novas condições de se conhecer.
Para que possamos vivenciar tal proposta, é necessário que olhemos também para os
currículos escolares que norteiam as práticas em sala de aula: precisamos estranhar e
problematizar o currículo (queer the curriculum), focalizando as mudanças de conteúdos
programáticos de modo a possibilitar espaços de aprendizagem mais inclusivos (LUHMANN,
1998). O currículo não pode ser entendido apenas como uma relação de conteúdos que deverá
ser ensinada. Ele não é neutro, livre; pelo contrário, o “conhecimento corporificado no
currículo é um conhecimento particular” (TADEU SILVA, [1999] 2009, p. 46) e seus
discursos servem, em geral, a propósitos específicos, no caso da escola, à manutenção e
reiteração da (hetero)norma.

13

[No original] This orientation to pedagogy exceeds education’s traditional fixation on knowledge
transmission, and its wish for the teacher as the master of knowledge.
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Em virtude dessa concepção, Tomaz Tadeu Silva ([1999] 2009) pondera que temos de
nos afastar da ideia de que o currículo está envolvido puramente com a enumeração de “fatos”
que deverão ser transmitidos. Como alternativa, o autor propõe que enxerguemos o currículo
como o lugar em que significados sociais são construídos. É justamente por esta razão que se
faz imperativo problematizar a proposta curricular e envolver alunos/as nos processos de
construção de sentidos – conhecimento.
Um movimento de estranhamento em relação ao currículo ultrapassa os limites do
próprio currículo e não se conforma com o que está (sendo) posto, com o modo como é posto
e com a maneira que certo conhecimento se torna disponível no interior de uma estrutura
(hetero)normativa. Estranhar o currículo é, então, reconfigurar as condições em que o
conhecimento é estruturado (LOURO, 2004; LUHMANN, 1998; SUMARA & DAVIS,
1998). Dito de outro modo, colocar em questão o currículo e, logicamente, as práticas
tradicionais de “aquisição” de conhecimento propiciadas por esse documento, é colocar em
xeque o que é conhecido e os modos como chegamos a determinado conhecimento e não a
outros.
No entanto, durante a problematização e reestruturação do currículo, devemos ter certo
cuidado: Louro (2004) e Luhmann (1998) nos alertam para o fato de que não se propõe a
incorporação de mais um sujeito, conteúdo ou objeto no corpo do currículo; pelo contrário,
pensa-se na multiplicidade, de modo a deslocar o currículo de um lugar hegemônico, em que
certas formas de conhecer são privilegiadas e, ao mesmo tempo, outras são deixadas de lado.
A discussão sobre uma nova prática pedagógica é análoga ao modo como as teorias
queer repensam os binarismos generificados e sexuais. “Tanto a teoria queer quanto a
pedagogia argumentam que o processo de construção de (sentidos sobre) selves reside em
binarismos como homo-hetero, ignorância-conhecimento, aprendiz-professor[/a], leitor[/a]-
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escritor[/a] e assim por diante14” (LUHMANN, 1998, p. 150). As teorias e a pedagogia queer
colocam em jogo a possibilidade de desconstrução dos binarismos, possibilitando-nos pensar
suas implicações no ensino-aprendizagem. Assim, quando as diferenças entram em contato na
dinâmica interacional da sala de aula, seus sentidos precisarão, necessariamente, ser
renegociados (LUHMANN, 1998).
Estranhar a educação pode ser uma possibilidade para a construção de outras políticas
de conhecimento, uma vez que proporciona a emergência de práticas pedagógicas que
interrogam as condições que fazem o conhecimento possível ou não. Esse movimento sugere
um diálogo entre o que posso conhecer e o que me recuso a conhecer. No cerne da pedagogia
queer estão os processos que dizem respeito aos modos como nos constituímos por meio de,
perante e contra outros/as agentes sociais. Essa pedagogia incentiva uma prática ética por
meio da reflexão sobre os riscos da normalização – em relação à heteronorma e/ou outras
performances identitárias – e os limites impostos por sua atuação (LUHMANN, 1998).
Assim, a partir desse modo de pensar, nós, professores, poderemos incitar um processo
de problematização de sentidos tradicionais por meio da educação e, talvez em um futuro
ainda que distante, homofobia e crimes de ódio – como aqueles que descrevi na introdução
deste trabalho – não sejam mais problemas sociais que assustam as pessoas e fazem da vida
de alguns/mas menos viável do que de outros/as (MORRIS, 2005). Dessa forma, faz-se
imperativo pensarmos em práticas queer que constituirão a abordagem pedagógica do ensino
na instituição escolar.
Nesse contexto, é em busca de um tracejo de práticas educacionais queer que construo
esta dissertação. Para tanto, faz-se necessário também o estranhamento das noções correntes
de linguagem, identidade e letramento que se encontram sedimentadas em nossas instituições
escolares, o que me proponho a fazer nos próximos capítulos.
14

[No original] Both queer theory and pedagogy argue that the process of making (sense) of selves relies on
binaries such as homo-hetero, ignorance-knowledge, learner-teacher, reader-writer, and so on.
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3. ESTRANHANDO AS NOÇÕES DE LINGUAGEM E IDENTIDADE

Há uma relação entre palavras e coisas significadas, nomeadas, designadas – isto é
fato (...) qual é a natureza do laço que une a linguagem e realidade, como elas se
relacionam? (ARAÚJO, 2004, p 11).
Identidad y no-identidad aparecen, así, como efectos o resultados Del lenguaje y no como
realidades previas, anteriores, exteriores e independientes de él, que debería limitarse a
reflejarlas cognitivamente, a nombrar y describir su naturalidad prelingüística. La
materialidad del cuerpo sexuado es, pues, interior, posterior y dependiente causalmente del
lenguaje y su fuerza performativa, no exterior, anterior o independiente de él (NAVARRO,
2008, p. 13).

Neste capítulo, busco, a partir do estranhamento da noção de linguagem, desenvolver a
ideia de que os fenômenos que chamamos de identidades sociais são, na verdade,
performances discursivo-corporais encenadas no interior de tramas discursivas socialmente
situadas.

3.1 Estranhando a linguagem

Segundo John Langshaw Austin ([1962] 1990), por muito tempo, os filósofos
acreditavam que a linguagem exercia uma função apenas referencial, isto é, a linguagem era
um meio de mediação entre conceito e realidade. Para seguidores que se alinha(va)m a essa
corrente lógico-analítica, Gottlob Frege (1978), por exemplo, o papel de uma declaração
(statement) era, então, somente o de “descrever um estado de coisas, ou declarar um fato, o
que deveria ser feito de modo verdadeiro ou falso” (AUSTIN, [1962] 1990, p. 21). Entretanto,
Austin pondera que, no interior dessa tradição linguístico-filosófica, há também sentenças
(sentences) que não seriam usadas para fazer declarações, mas sim para fazer perguntas,
exclamações, e outras ainda poderiam expressar ordens, desejos ou concessões.

44

Assim, a partir de reflexões dessa natureza, Austin ([1962] 1990), em um primeiro
momento de sua obra Quando dizer é fazer15, reconhece um tipo de sentença, de proferimento
– termo também utilizado pelo autor –, que não tem sua função reduzida a fazer uma
declaração verificável como sendo declaração verdadeira ou declaração falsa. Para esse
filósofo da linguagem, algumas sentenças são performativas: o termo performativo deriva do
verbo inglês to perform, verbo que o autor relaciona de forma direta ao substantivo “ação”.
Isso significa dizer que, segundo sua teorização, certas sentenças, ao serem proferidas, estão
realizando uma ação, ideia que instaura a noção

performativa da linguagem.

Consequentemente, essa forma de performance linguística não pode ser considerada apenas
como um dizer algo. Como Austin nos mostra, prometer não é apenas o proferimento de uma
palavra, mas é também o comprometimento com uma série de efeitos que se desencadearão a
partir de tal ação.
Nesse primeiro momento de seu estudo, Austin divide os tipos de proferimentos em
duas categorias de atos: os atos constatativos e os atos performativos. Os atos constatativos
são aqueles proferimentos oriundos de ações individuais e subjetivas que, como já
mencionado, são validados seguindo um critério de veracidade. Essas sentenças informam
sobre, constatam, descrevem ou afirmam algo (ARAÚJO, [2004] 2008). Na sentença “O
homem dirigia o carro”, por exemplo, descreve-se uma ação (dirigir um carro) cuja
significação é dependente de uma pessoa do gênero masculino, adulta (maior de 18 anos –
condição para que se tenha a carteira de habilitação no Brasil) que esteja sentada no banco do
motorista, executando o movimento de dirigir um carro. Se esse fato aconteceu, a frase não
apenas é significativa, mas também verdadeira. Caso contrário, o proferimento é falso. Os
performativos, por outro lado, são enunciados que realizam ações conjuntas e intersubjetivas,
pois há um comprometimento dos interactantes, e, além disso, não são julgados como atos
15

[No original] How to do things with words. Esse livro é uma obra póstuma que reúne uma série de
conferências proferidas por John Langshaw Austin na Universidade de Oxford.
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verdadeiros ou como atos falsos, mas sim como performativos felizes ou mal-sucedidos.
Exemplos de enunciações performativas são o “sim” e “eu vos declaro” em um casamento,
“eu aposto” numa situação de aposta etc. Nos casos dos performativos, o proferimento de um
ato não é a única condição para sua felicidade; é preciso também que certas ações e
participantes estejam envolvidos e adequados à situação em que a enunciação acontece
(AUSTIN, [1962] 1990). Como afirma o autor,
geralmente o proferimento de certas palavras é uma das ocorrências, senão a
principal ocorrência, na realização de um ato (seja de apostar ou qualquer outro),
cuja realização é também alvo do proferimento, mas este está longe de ser, ainda que
excepcionalmente o seja, a única coisa necessária para a realização do ato
(AUSTIN, [1962] 1990, p. 26).

Em outras palavras, para que um proferimento se realize de fato, os atos performativos
deverão ser felizes ou não segundo uma lista de condições necessárias, lista essa que não tem
caráter definitivo. Tais condições de realização atuam sob o ponto de vista pragmático,
considerando desde a ação local dos interactantes até o contexto sócio-histórico e cultural em
que os performativos são performados.
Caso haja a transgressão de uma das “regras interacionais” que constituem as
condições de felicidade dos atos, o proferimento performativo será, em algum nível,
malogrado, instaurando desacertos, abusos, má invocação, má aplicação/execução e, até
mesmo, a não concretização do ato de fala (AUSTIN, [1962] 1990). Por exemplo, se no Brasil
duas pessoas são casadas por uma terceira a quem a igreja ou a legislação civil não atribui
essa função, o ato em questão, o casamento, não se concretiza. Nesse caso, houve uma má
invocação e um desacerto.
Em contraposição à sua posição teórica dos primeiros capítulos (conferências) de sua
obra, cujas ideias discuti até este ponto do trabalho, Austin, após realizar uma revisão de sua
teoria, chega à conclusão de que todas as enunciações são performativas. O filósofo, a partir
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de sua quinta conferência, começa a refletir sobre a divisão prévia entre performativos e
constatativos.
Austin percebe que até mesmo as declarações constativas são avaliadas em termos de
sua felicidade ou não no próprio processo de execução do proferimento, uma vez que “a
afirmação não é uma proposição assertórica com valor de verdade, mas ATO DE
DISCURSO, e os diversos atos de fala seriam construções lógicas elaboradas a partir dos atos
de discurso, e não o inverso” (ARAÚJO, [2004] 2008, p. 130, ênfase no original). Isso
significa dizer que a veracidade dos atos chamados constatativos é tão dependente de sua
performatividade feliz quanto os atos performativos o são.
Em termos amplos, diremos que um ato não foi realizado em vez de afirmar sua
falsidade. Essa compreensão surge quando Austin refuta a ideia disseminada por Frege, de
que a veracidade de uma afirmação depende da existência de um referente a que se atribui
algum valor ou sentido de verdade. Austin, então, convida-nos a perceber o ato em questão
como nulo ou não realizado, uma vez que alguma condição de felicidade foi transgredida.
Essa questão poderia ser ilustrada da seguinte maneira: uma pessoa vende um objeto que não
tem. A venda não será bem sucedida em razão da ausência de um referente, e sim do fato de a
pessoa ter “vendido” algo que não tem. Esse ato não é falso, é nulo e não realizado.
Tendo em vista reflexões como essas, Austin acaba por abandonar a distinção entre
constatativos e performativos, já que o dizer não pode ser separado do fazer e, além disso, o
uso cotidiano da linguagem não pressupõe o proferimento de enunciados incorrigíveis, que
têm função veritativa e verificacional (ARAÚJO, [2004] 2008, p. 128). Com isso, Austin
passa a desenvolver sua teorização refletindo sobre as condições e circunstâncias de
enunciação, rompendo de vez com uma postura que perpetua a ideia de que linguagem é
descritora do mundo real e propondo-se a olhar para uma teoria dos atos de fala de modo
geral: do dizer-fazer como um todo indivisível.
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performativo/constatativo, Austin ([1962] 1990) assevera que a única divisão que permanece
é de cunho metodológico, já que quando alguém produz uma enunciação, executa três atos
distintos, mas coextensivos e não redutíveis: um ato de fala bem sucedido se constitui de um
ato locucionário, o proferimento de um enunciado, de um ato ilocucionário, o querer
dizer/fazer de um sujeito, e de um ato perlocutório, a realização do ato pretendido e suas
consequências/efeitos. No momento da interação, no exercício dessas três funções que
ocorrem concomitantemente, não redutíveis umas às outras, um ato de fala se concretiza e
realiza uma ação, ou seja, há uma performance.
No entanto, mesmo após a revisão dos princípios norteadores de sua teoria, Austin
descartou dos atos de fala as enunciações denominadas estiolamentos: tipos de enunciados
que são usos prefigurados da linguagem, devido ao fato de serem ensaiados e repetidos
(DERRIDA, [1972] 1988). A piada, por exemplo, é citada por Austin como um tipo de
estiolamento. Por seguir um script, um roteiro, essa forma de estiolamento é ensaiada e
repetida; além disso, para o filósofo, a piada não é dita pela pessoa certa, no tempo e no lugar
corretos e, por isso, Austin não a encarava como um momento de interação natural, isto é,
como um uso cotidiano, ordinário, da linguagem, dito em situações “normais” de discurso
(PENNYCOOK, 2007).
Essa questão advém, segundo Pinto (2007), da crença de Austin de que “as condições
dos atos de fala [...] operam o performativo, o que leva à necessidade premente de conhecer
tais condições de fala de forma completa para poder analisar qualquer ato de fala” (p. 05).
Porém, como a autora argumenta, almejar o conhecimento por completo das condições que
farão de um ato de fala feliz é pressupor que essas condições sejam previsíveis, estáveis e
determináveis. Desse modo, na visão de Austin, o significado do ato de fala “está retido em
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algum componente de sua realização” (PINTO, 2007, p. 05), devido à priorização que o autor
dá ao ato ilocucionário.
Com relação a essa questão, Jaques Derrida pondera que Austin parece procurar
relacionar as forças dos atos de fala à intenção de um/a falante (PINTO, 2007), uma vez que o
filósofo ([1962] 1990) argumenta que o ato ilocucionário corresponde ao querer fazer de um/a
falante, ou seja, à intenção de fazer algo de um/a falante.
Abordando o descarte feito por Austin acerca dos estiolamentos, Derrida ([1972]
1988) levanta questões sobre a iterabilidade (repetição) e a citacionalidade (citação) dos
significados sociais como variáveis a serem consideradas, problematizando o entendimento do
que viria a ser “uma performance eficiente – a pessoa certa, dizendo algo no momento certo,
sob as condições adequadas”16 (PENNYCOOK, 2007, p. 67 [tradução minha]).
A iterabilidade, para Derrida, “é a possibilidade estrutural do signo: possibilidade de
ser repetido na ausência não somente de seu referente, mas também na ausência do seu
significado ou intenção determinada” (PINTO, 2007, p. 06). Já a citacionalidade, atuante na
relação entre a iterabilidade e a ideia de referente, permite a compreensão da construção de
significados como sempre em processo, uma vez que o referente é sempre adiado em um
processo de citação, o que possibilita a sua repetição em contextos diferentes, que nunca se
repetem. Tal fato se dá justamente pela compreensão de que todo uso da linguagem é
socialmente situado. Isso significa dizer que os contextos de uso da linguagem e os
interactantes são sempre outros, engajados em outras práticas discursivas. Por isso, ainda que
se repita o mesmo por meio de citação – o que cria o sentido e a aparência de estabilidade –,
estaremos sempre engendrando, em algum nível, algum sentido diferente, novo, já que os
contextos nunca se repetem (PENNYCOOK, 2010).

16

[No original] […] a performance felicitous – the right person saying it at the right time under the right
conditions[…].

49

No entanto, ao dissertar sobre a noção de iterabilidade e citacionalidade, Derrida não
insinua que essas ideias se oponham bruscamente a de intenção. Ao invés disso, Derrida
sugere que a categoria da intenção não irá desaparecer, ela terá o seu lugar, mas não mais
aquele que governa inteiramente o proferimento de um determinado ato (LOXLEY, 2007).
No dizer de Loxley,
A intencionalidade do performativo tem seu lugar pela própria iteratibidade que a
impede de ser completamente concretizada. A iterabidade da marca subjaz à minha
habilidade de dizer o que eu quero dizer, mas ao mesmo tempo e no mesmo
momento em que limita a sua emergência 17 (2007, p. 90 [tradução minha]).

Em outras palavras, a intenção não é a essência do performativo, nem é o guia do evento
conversacional.
A intencionalidade mantém o seu lugar na cena de enunciação como um movimento
ou uma unidade para um estado de realização enunciativa que não pode ser atingido. Mas, ao
mesmo tempo, não pode ser compreendida como recurso, fonte ou essência do performativo.
Seria incoerente, então, dizer que a intenção de um/a agente social é aquela que controlará e
determinará a força de um ato de fala, uma vez que, se levarmos em consideração que a
alteridade faz parte dos processos de construção de sentido, aquele/a que produz uma
enunciação é descentrado, pois esse interactante não é o produtor e o detentor de certo
significado. A significação será construída na interação.
A preocupação de Derrida ([1972] 1988), assim como a de Judith Butler ([1990]
2010), como veremos adiante, com a iterabilidade e citacionalidade reside no fato de esses
conceitos terem a propriedade de tornar seres, objetos e coisas visíveis por conta da
possibilidade de repetição, do que é repetível diante da alteridade, uma vez que os usos da
linguagem são sempre intersubjetivos.

17

[No original] The intentionality of the performative […] given its chance by the very iterability that prevents it
from being finally or fully actualised. The iterability of the mark underlies my ability to say what I want to say,
but at the same time and in the same moment it limits it at its inception.
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Assim, cada instante singular durante a realização de um ato é um instante que já
aconteceu, que está acontecendo e que ainda irá acontecer. É justamente essa interpolação de
sentidos que permite a performatividade, ou seja, permite a emergência de condições para que
certas performances sejam possíveis e bem sucedidas. Por esta razão, a linguagem é
irredutível ao seu contexto simples e imediato de uso além de ser inapreensível em sua
totalidade. Se não há condições de atos de fala que sejam redutíveis a uma pressuposta
intenção, a iterabilidade, que se remete ao repetível, incita a impossibilidade de controle não
somente dos limites do contexto – tempo e espaço (PINTO, 2007) –, mas também dos efeitos
de uma ação (discursiva).
Se considerarmos a premissa de que todos os enunciados são performativos – isto é ,
os enunciados sempre constituem as ações que descrevem –, assumimos, então, a ideia de que
estamos sempre engajados em diferentes performances, nas mais diversas práticas sociais. E,
se se assume que nós estamos sempre engajados em diferentes performances em diferentes
contextos de uso da linguagem, o sujeito enunciador também é parte integrante da
performatividade.
Por isso, um sujeito que fala, também é o sujeito que produz um ato corpóreo, pois,
como Pinto (2007) argumenta, a fala pede o corpo. E é justamente essa imbricação que irá
estabelecer a relação entre a linguagem, o corpo e as performances identitárias presente na
ótica queer. De acordo com Pinto,
O que faz do ato de fala uma ação está redobrado pela força da ilocução do
movimento, do agir do corpo que executa a ilocução. Assim, a presença material e
simbólica do corpo na execução do ato é uma marca que se impõe no efeito
linguístico (2007, p. 07).

Essa ideia não instaura uma dicotomia linguagem/corpo, e sim uma interrelação
irredutível, porque constitui uma significação compósita, em que o corpo é um efeito
discursivo (BUTLER, [1990] 2010). Esse dizer do corpo, como nos lembra Pinto (2007), não
é uma resposta ao momento de (i)locução que está relacionado à intenção de um agente
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social. O corpo, como não está apartado do uso socialmente situado da linguagem, é repleto
de significados sociais. Isso significa dizer que ele é estilizado, ritualizado e faz parte de
processos que atuam na demarcação social por meio da repetição e da citação (BUTLER,
[1990] 2010; 2004; PINTO, 2007).
O corpo legível é, então, aquele corpo que se repete, que se estiliza, criando, dessa
forma, a aparência de substância, a aparência de ser natural, de ter sempre assumido dada
forma (BUTLER, [1990] 2010). Porém, “essas próprias substâncias nada mais são do que
coerências contingentemente criadas pela regulação de atributos” (BUTLER, [1990] 2010, p.
48). Portanto, o corpo legível, o corpo aparentemente natural, tem a produção de seus
significados para além do momento de seu agir, pois exige a repetição de si mesmo e dos
significados que lhe são atribuídos: esse corpo repetido precisa de uma história para que seu
presente, o seu agora, não perca o passado e abra possibilidades futuras de repetição.
Então, se todos os enunciados são performativos, devemos pensar as investigações
acerca da performance não como uma concepção exclusiva do teatro18, mas compreendê-la,
primariamente, como uma prática socialmente situada. Por isso, a performance, como
qualquer ato corpóreo-discursivo, nos constitui semioticamente nas mais diversas práticas
sociais do cotidiano (STRIFF, 2003).
Além disso, é importante lembrar que a ideia de alteridade subjaz a essa leitura do
termo performance: “Performances são pelas audiências e não apenas para as audiências”19
(COUPLAND, GARRETT & WILLIAMS, 2005, p. 69). Isso significa dizer que o outro,
mesmo que esse outro seja a projeção de um eu, também constrói a performance, porque,
como ela é uma prática, não pode se desvincular de seus participantes, ou melhor, de sua
audiência que, segundo um sistema regulatório, irá aceitá-la como tal ou não.

18

Tradicionalmente, o termo performance é associado ao Teatro como a enunciação do texto dramático na
representação (PAVIS, [1990] 2008, p. 22).
19
[No original] Performances are for audiences not just to audiences.
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Essa perspectiva, que compreende a linguagem como performance entra em choque
com e problematiza a ideologia linguística imperante as escolas. Tal ideologia linguística está
ancorada e comprometida com uma visão de linguagem como sistema abstrato e universal,
descorporificado e descontextualizado. Esta forma de entendimento não compreende a
linguagem como um fenômeno social.
A maneira de enxergar o conceito de performance, atualmente, é adotada por
teóricos/as que desenvolvem suas pesquisas sob a perspectiva queer, tópico que abordo na
próxima seção, no trabalho de desessencialização da ideia de sujeito social uno, coerente e,
sobretudo, biologicamente determinado.

3.2 Estranhando as identidades

A partir deste ponto, discuto algumas ideias e questionamentos que são desenvolvidos
por teóricos/as queer e que podem nos auxiliar a compreender a construção discursiva das
performances identitárias. Além disso, tento argumentar a favor da ideia de que a sexualidade
se constrói e é construída em nossas performances corpóreo-discursivas.
Segundo Louro (2004), os estudos queer deram seus primeiros passos por volta de
1990. Baseados em formulações teóricas do pós-estruturalismo, as investigações à luz dessas
teorizações começaram a colocar em xeque as formas clássicas de compreensão de sujeito,
identidade, agência e identificação, estabelecendo uma forma crítica de avaliar a política de
identidade vigente. Tal política é fundada com base na heterossexualidade compulsória –
obrigação social de “ser” heterossexual – e na heteronormatividade – criação de binarismos
generificados (BUTLER([1990] 2010; 2004; LOURO, 2004; SULLIVAN, 2003).
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Acerca da sexualidade, tema deste trabalho, as teorias queer, operando a partir da
lógica da desconstrução, podem oferecer horizontes alternativos para se pensar essa faceta
identitária tão cristalizada nas práticas sociais desde o século XIX (SEDGWICK, 1990).
Dentre as chamadas identidades sociais, nenhuma delas foi tão cristalizada e
naturalizada como a de sexualidade20. A essencialização dessa categoria se sedimentou com
base em explicações de cunho biológico que foram bastante atuantes em discursos das áreas
da ciência e justiça, para citar algumas, a partir do final do século XIX (FOUCAULT [1976]
1994; MOITA LOPES, 2004; SEDGWICK, 1990; SULLIVAN, 2003). Esses discursos foram
altamente influentes na construção de limites entre o masculino e o feminino, entre o
heterossexual e o homossexual e entre o normal e o anormal, de modo a naturalizar padrões
generificados e sexuais. Como efeito dessa prática reguladora, a palavra “homossexual” cria
uma espécie que representa aqueles indivíduos que se desviam da heterossexualidade, que,
por sua vez, foi instituída como norma (FOUCAULT [1976] 1994; SEDGWICK, 1990).
De acordo com Butler ([1990] 2010), essa normatização das performances de gênero e
sexualidade são reguladas pela matriz heterossexista, a qual engendra uma norma compulsória
de ordem heterossexual: nos dizeres de Fabrício e Moita Lopes (2010, p. 286), “tal matriz
define o que, de modo fundamental, os gêneros devem fazer no mundo social: desejar o sexo
oposto”.
Em oposição à lógica dicotômica, a partir dos pontos que levantei até aqui, alinho-me
àqueles que não consideram a sexualidade – e as performances identitárias, de modo geral –
como natural, mas sim um construto discursivo: ela é construída, experimentada e entendida
de maneiras diferentes no interior de culturas e momentos históricos específicos (BUTLER,
2004; FOUCAULT [1976] 1994; JAGOSE, 1996; SEDGWICK, 1994; SULLIVAN, 2003).
20

Não se deve confundir gênero com sexualidade. São traços diferentes da identidade que se entrecruzam e se
relacionam com outros, tais como: etnia, raça, classe social etc. (MOITA LOPES, 2002) e que em operação, ou
seja, em performance, constituem o sujeito social no interior de uma trama discursiva.
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Sendo assim, não haveria uma verdade sobre o sexo ou sobre a sexualidade que deve ser
descoberta pelas pessoas durante suas vidas, pois as diversas categorias e práticas sociais são
histórica e culturalmente definidas (FOUCAULT [1976] 1994) e, além disso, não estão em
operação em todas as culturas ao mesmo tempo (SULLIVAN, 2003).
No cerne das teorizações que desessencializam as chamadas identidades, o conceito de
performance nos permite um movimento de desconstrução de visões biológicas e cristalizadas
acerca não só dos gêneros e das sexualidades, mas também de outras performances
identitárias. Essa compreensão é de grande importância nos estudos da linguagem, porque a
concepção de performance, por intermédio da noção de performatividade, possibilita as ideias
de dinamicidade, ensaio, repetição e ação que são de grande valia para teorias como a de
Butler ([1990] 2010; 2004) e de outros/as teóricos/as associados/as aos estudos queer.
A performatividade se refere às condições subjacentes à performance, que a tornam
possível, ou condições por meio das quais uma performance se faz bem sucedida ou não. A
performatividade focaliza os códigos de significados que subjazem a certas performances e
desafia o senso comum ao negar a ideia de que nossas ações semióticas são meramente
expressões inerentes à nossa essência (PENNYCOOK, 2007).
A partir da compreensão de que nossas sociabilidades são configuradas por meio de
performances e não funcionam como um espelho que reflete um “eu” interior, parece-me
pertinente dizer que gêneros, sexualidades, raças etc. são performativos. Se os atos
performativos constroem aquilo que descrevem, como explicado na seção 3.1, essas
sociabilidades são performativas na medida em que constroem as identidades que descrevem
e pretendem ser (PENNYCOOK, 2007). Entretanto, o ato performativo ganha aparência de
substância, como nos lembra Butler ([1990] 2010), porque é um ato que se repete inúmeras
vezes. Essa repetição, no entanto, que ocorre por meio de citação, pode gerar algum sentido
novo, mesmo que mínimo. Por isso, ganha performatividade.
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Dessa forma, o conceito de performatividade é central para a percepção queer.
Segundo Pennycook (2007), a performatividade abre a possibilidade para que reflitamos sobre
o uso da linguagem e suas imbricações no que se refere à problemática das identidades, uma
vez que essa noção pode por em xeque categorias biologizantes que corroboram a
cristalização de discursos que, por sua vez, naturalizam os corpos e suas identidades.
A noção de performance em Butler não dá ao corpo uma característica a priori, ao
entender que ele não existe fora da malha discursiva, fora da performatividade. Pelo contrário,
essa ótica nos convida a perceber que não existe sentido antes da palavra, não existe sentido
antes da performance: “não somos o que somos devido a uma estrutura interior, mas sim por
conta do que fazemos”21 (PENNYCOOK, 2007, p. 70).
Butler ([1990] 2010, 2004), a partir dos conceitos já discutidos, argumenta que os
gêneros e as sexualidades não são categorias essencializadas que nascem com um ser, mas
sim o produto de uma performance socialmente situada. Com efeito, a partir da convocação
do termo performance, evitamos, segundo a autora, noções essencializadas a respeito dos
gêneros e das sexualidades, uma vez que estes são efeitos discursivos, produtos de
performances que encenamos em nossas práticas cotidianas sob determinadas regulações
sociais. Logo, pensar a sexualidade antes da performance consiste em uma inadequação
perante essa teorização e a premissa básica que busca a garantia de uma ontologia prédiscursiva é abandonada. Concordando com essa postura epistemológica, Jagger pondera que
Não existe nada dado em relação ao gênero nem existe nada pré-cultural ou prédiscursivo acerca do sexo que forneça subsídios para a sua construção cultural. A
identidade é, por outro lado, um efeito de práticas de significação baseado em
regimes de poder/saber conhecidos como heterossexualidade compulsória e
falogocentrismo.22 (JAGGER, 2008, p. 20).

21

[No original] We are not as we are because of some inner being but because of what we do.
[No original] [T]here is nothing given about gender nor is there any pre-cultural or pre-discursive sex that
provides the basis for its cultural construction. Identity is rather an effect of signifying practices rooted in
regimes of power/knowledge characterized as compulsory heterosexuality and phallogocentrism.
22
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No entanto, dizer que nossas identidades são construídas em performance não implica
dizer que nossas performances são teatrais, como muitos/as teóricos/as defendiam (JAGGER,
2008). Por consequência, não podemos escrever nossos próprios roteiros e encenar nossas
performances de acordo com nossas vontades individuais. Em oposição à ideia de
performance do teatro, Butler (2004) argumenta que a performatividade não é livre,
justamente pelo fato de ela dar condições (ou não) de possibilidade de emergência de certas
performances.
Como Jagger (2008) afirma, a ideia de performance apresentada por Butler invoca a
noção de teatralidade, e isso muito contribui para essa confusão entre o seu conceito e
acepção usada para o teatro – de que há um ator que escolhe qual script encenará, como
argumentei anteriormente. Porém, essa noção de teatralidade deriva da ideia de que as
performances (de gênero, de sexualidade etc.) são práticas de improvisação perante
“outros/as” – a alteridade (BUTLER, 2004).
O conceito de performatividade que Butler desenvolve em seus estudos está aliado a
uma concepção pós-estruturalista de sujeito (JAGGER, 2008; LOURO, 2004). Baseada na
compreensão de Foucault, de que os sujeitos se constituem discursivamente, e na ideia de
Nietzsche, de que não há como separar o sujeito de sua ação, Butler (2004) argumenta que os
sujeitos sociais são constituídos como tal em suas ações. Por isso, não haveria um agente, um
fazedor (doer), por trás delas, o que permite dizer que Butler “focaliza no uso mais radical da
doutrina de constituição que considera o agente social como um objeto e não sujeito de atos
constitutivos23” (JAGGER, 2008, p. 22). Nesse sentido, Butler nega a construção cartesiana,
perspectiva de cunho mentalista, de que penso logo existo, isto é, há uma ideia e depois minha
ação intencional por ela orientada. Para a autora tal expressão é substituída por faço logo

23

[No original] Butler focuses on the more radical use of the doctrine of constitution that takes the social agent
as an object rather than the subject of constitutive acts.

57

existo, o que possibilita a compreensão de que a realidade do sujeito é performativamente
produzida no dizer e no fazer.
Para a compreensão dessa posição teórica, é necessário que nos afastemos de discursos
como o da metafísica da substância, que nos constituem a partir da biologia, e da
naturalização, acerca da problemática das identidades. Um grande desafio que as instituições
sociais enfrentam a esse respeito é o pensamento dicotômico, como delineado anteriormente.
As pessoas parecem sempre estar em uma busca incansável pela separação dos corpos,
entre homens e mulheres, da sexualidade, entre heterossexual e homossexual, baseadas na
biologia corporal. Segundo Butler ([1990] 2010, p. 24) “a hipótese de um sistema binário dos
gêneros encerra implicitamente a crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual
o gênero reflete o sexo ou é por ele restrito”. Ao negar essa ontologização, a autora propõe
que encaremos o gênero como significados culturais que são assumidos pelo corpo sexuado
em performance; portanto, não se pode argumentar que ele decorre de um sexo (BUTLER,
[1990] 2010). Assim, Butler desfaz as conexões causais entre sexo → gênero → desejo, que
normatizam e solidificam as pessoas.
Isso não implica dizer, porém, nem que o corpo é uma tabula rasa, uma parte da
ontologia que recebe significados passivamente, nem que a materialidade do corpo é
negligenciada. Pelo contrário, Butler (2004), ao dizer que os corpos apenas são legíveis com
suas histórias, propõe que a própria ideia de corpo já é uma construção discursiva e faz parte
de um constante dizer-fazer, um dizer-fazer que se repete e se sedimenta ao longo do tempo.
Como Jagger (2008, p. 62) argumenta, a materialidade do corpo não é reduzida a um produto
de um sistema linguístico, ao invés disso, a própria ideia de materialidade a que Butler se
alinha necessita do entrelaçamento do corpo aos códigos de significação cultural. Nessa
direção, conceber o sexo e o corpo como efeitos de práticas de poder/saber não nega, como
Rodrigo Borba (no prelo) nos mostra, a existência da carne, do sangue ou da dor como
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sentidos presentes em nosso repertório, porém não se compreende o corpo sem os processos
que o significam e, ao mesmo tempo, materializam-no.
Nesse sentido, percebe-se a centralidade da linguagem como uma forma de ação na
teorização de Butler. Em um dado conglomerado de ações que asseguram nossas identidades,
a linguagem é vista como um elemento crucial, “porque as ações não linguísticas que
postulam o sujeito, quando descritas, são ao mesmo tempo repetidas nos atos de fala que as
descrevem” (PINTO, 2007, p. 16).
Na tentativa de ilustrar essa premissa, pensemos na seguinte situação: um casal, que
espera seu primeiro filho, está na sala de um médico passando pelo exame de ultrassonografia
e, nesse dia, o casal saberá o sexo do bebê. Quando o médico diz “É um menino”, ele não
descreve ou relata uma realidade, como Austin já mostrava em sua teorização. Ao proferir tal
ato, uma série de expectativas é criada que dará visibilidade a um emaranhado de construções
sócio-históricas e culturais que irão significar e, como um efeito dessa significação,
materializar esse corpo. Tais construções, como resultados de práticas de poder/saber
regularão um conjunto de expectativas sobre o corpo, a sexualidade e as subjetividades do
“menino” que nascerá. A projeção e sustentação da “identidade masculina” dessa pessoa se
darão por meio de citação e repetição de certas performances: como se sentar de certa forma,
usar roupas de determinadas cores e modelos, gostar de determinados esportes, usar
determinado estilo durante o uso da linguagem etc. A combinação desses elementos
performativos faz com que as encenações desse sujeito deem reconhecimento a sua identidade
“coerente”: a masculina. Com o passar do tempo, essas performances se sedimentam, o que
gera a ideia de que determinado “comportamento” é “natural”. Isso é válido para a qualquer
ideia de identidade.
James Paul Gee (1999), alinhando-se à premissa discursiva das performances
identitárias, utiliza o termo Discurso, com D maiúsculo, para se referir a modos de ser no
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mundo social, a diferentes formas de vida e a diferentes práticas que sinalizam diferentes
identidades. Para esse autor, a chave para o Discurso é o reconhecimento que, no caso citado
acima, se traduz no gênero e na sexualidade normatizados. O Discurso é, de acordo com Gee,
entendido como a combinação de línguagem, ação, interação, valores, crenças, modos de
pensamento, símbolos, objetos, ferramentas, lugares, de forma que os outros reconheçam um
determinado tipo de identidade engajado em um determinado tipo de atividade (GEE, 1999)24.
Posições como essa contribuem para a demonstração da centralidade do Discurso nos
processos de constituição das identidades.
O uso performativo da linguagem, como sinalizado por Butler (2004), rompe com a
proposição mentalista do gerativismo de Chomsky (1965), para quem, temos uma série de
competências inerentes a nossa mente que são exteriorizadas por meio do uso linguístico,
processo denominado desempenho25. Nesse caminho, o desempenho de um sujeito seria o
reflexo de sua essência. Essa ideia explicaria o porquê de falarmos de certo modo: porque
somos um certo alguém, devido a certas competências internas e livres de “interferências”
sociais. No entanto, como Pennycook (2007) argumenta, não é uma competência essencial,
subjacente a certa subjetividade, que produz as diversas performances encenadas. Pelo
contrário, os processos sócio-históricos e culturais produzem dinâmicas diversas que
possibilitam diferentes usos de linguagem e recursos identitários.
Ao argumentar sobre a sócio-construção do gênero e, acrescento, de outras
performances identitárias, Butler ([1990] 2010) pondera que “o gênero é a estilização repetida
do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente
rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de substância, de uma classe
natural de ser” (p. 59). Portanto, como já mencionei, não há separação entre linguagem e
24

Gee concebe a noção de Discurso, com D maiúsculo, e a de discurso, com d minúsculo, este abarca somente a
ideia de língua(gem) em uso. Neste trabalho, ao defender a ideia de performances como discursivamente
construídas, me afilio ao conceito de Discurso, com D maiúsculo, mesmo quando a palavra estiver, ao longo do
texto, grafada com d minúsculo.
25
Desempenho é a tradução oficial no Brasil do termo performance, nos estudos de Chomsky.
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performance do corpo. A materialidade do corpo só existe enquanto efeito do discurso,
enquanto performance.
Por meio dessa teorização, Butler ([1990] 2010) defende a ideia de que gênero e
sexualidade são uma ficção, e as categorias identitárias são produtos ficcionais de regimes de
poder/conhecimento e poder/discurso, além de se constituírem como efeitos performativos
que produzem uma identidade que dizem expressar (JAGGER, 2008). Para tanto, Butler
pondera que
A instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula o
gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do termo
feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo
heterossexual (1990] 2010, p. 45).

Para a autora, a fantasia da existência de uma “verdade” sobre o sexo ou a sexualidade
é produzida precisamente pelas práticas reguladoras que geram identidades coerentes por
meio de uma matriz de normas de gêneros também coerentes – matriz heterossexista. A ideia
de substância, que se torna aparente devido à constante repetição de performances, é
produzida pela regulação de atributos seguindo linhas de coerência de tal matriz. Além disso,
a dicotomização homem vs. mulher acaba por apagar outros traços que também são
constitutivos de nossas performances, tais como a raça, classe social etc. (BUTLER, [1990]
2010).
Dessa forma, a autora argumenta que os gêneros e as sexualidades não ocupam mais
territórios fixos, e sim fazem parte de um fazer contínuo, que nunca está completo, porque é
produzido nas e pelas performances (BUTLER, 2004). “O gênero [, sexualidade etc.] como
performance é algo que o sujeito faz nos posicionamentos que ocupa, nas narrativas que
conta, nos modos de sentar, agir, mover o corpo, aceitar e recusar parceiros sexuais etc.”
(MOITA LOPES, 2009, p. 132).
Mais amplamente falando, as performances identitárias são um fazer. Mas não um
fazer automático ou mecânico. Pelo contrário, são uma prática de improvisação e repetição de
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padrões pré-estabelecidos sócio-discursivamente. Somos cópias de um original idealizado –
pois ele também é uma construção cultural (BUTLER, 2004). Retomando as palavras de
Simone de Beauvoir, Butler ([1990] 2010, p. 26) nos lembra que as mulheres, por exemplo,
não nascem mulheres, mas tornam-se mulheres26. O mesmo pode ser dito em relação a outras
performances identitárias: aprendemos a ser homem heterossexual ou homoerótico,
aprendemos a ser negro, aprendemos a ser morador do subúrbio etc. Desse modo,
A sexualidade é, de acordo com teóricos pós-estruturalistas, discursivamente
produzida e classificações da sexualidade (ou até mesmo do que poderia ser visto
como constituinte de sexo ou da sexualidade) não simplesmente descrevem um ser,
mas sim constituem-no histórica e culturalmente de maneiras específicas. Portanto,
uma análise dos discursos circundantes e descritores da sexualidade pode oferecer
pistas em relação às razões pelas quais conhecimentos particulares, práticas e
subjetividades emergem, quando e onde eles o fazem, e a que fins eles podem
servir27 (SULLIVAN, 2003, p. 02).

Com efeito, para Sullivan, assim como para outros/as teóricos/as queer, a sexualidade
humana é enxergada como histórica e culturalmente constituída e deve ser compreendida em
termos de sua pluralidade. Por essa razão, como Moita Lopes (2008) argumenta, etiquetas tais
como heterossexual, homossexual, lésbica, bissexual etc. não dão conta da fluidez das
performances de sexualidade. Além disso, o autor também afirma que tais categorias não
conseguem resistir a nenhuma análise transcultural e transhistórica. Por isso, talvez fosse mais
coerente pensar que as sexualidades, assim como outras facetas indentitárias, nunca estão
completas. Elas estão sempre engajadas em um fazer contínuo, por meio de repetição e
citação (cf. DERRIDA, [1972] 1988), e, por isso, podem ser constituídas (discursivamente) de
modos diferentes. Sedgwick (1990) afirma também que não devemos entender as

26

Embora essa afirmação de Beauvoir seja interessante para a teorização de Butler, suas ideias trazem
implicações contrárias a que defendo, em concordância com Butler, aqui, o dualismo mente/corpo (BUTLER,
[1990] 2010, p.31-32), por exemplo. Butler, então, discorda da afirmação de Beauvoir, pois a teorização desta
parece pressupor que o corpo é autônomo.
27
[No original] Sexuality is, according to poststructuralists theorists, discursively produced and classifications
of sexuality (or even of what might be seen to constitute sex or sexuality) do not simply describe being, but rather
constitute it in historically and culturally specific ways. Therefore, an analysis of the discourses surrounding
and informing sexuality can provide clues as to why particular knowledges, practices, and subjectivities emerge
when and where they do, and what purposes they might serve.
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sexualidades com base nas normas de gênero disponíveis, porque, se procedermos dessa
forma, reafirmaremos a heteronorma ao invés de desafiá-la.
Além da compreensão de que a sexualidade é um construto discursivo, não podemos
pensar que estamos apenas reproduzindo os ideais de sexualidade ou de gênero que estão
disponíveis. Por meio do processo de iterabilidade e citacionalidade, como já discutido, a
produção de seres inteligíveis é sempre instável, devido à variabilidade de contextos em que
essas repetições são performadas. Entretanto, apesar do fato de haver uma multiplicidade de
contextos, eles não se repelem; pelo contrário, contextos são um contínuo performativo.
Em conformidade com Blommaert (2005, p. 45-46), acredito que, para que
entendamos os efeitos dos mais diversos contextos em nossas performances identitárias, não
podemos restringir a ideia de contexto ao que ocorre em eventos interacionais específicos: o
que performamos nas práticas de atribuição de sentidos, para esse autor, é resultado da
recontextualização de “pedaços” de outros textos que foram produzidos a partir de processos
de contextualização anteriores, por pessoas diferentes, com objetivos similares ou não, em um
fluxo contínuo. Esses fragmentos de textos estão sempre relacionados uns com os outros,
devido ao fenômeno da intertextualidade28 os quais, com o passar do tempo, constroem uma
história de significação (BLOMMAERT, 2005), resignificando e criando contextos.
Dessa forma, um significado construído em um contexto, nunca é exatamente o
mesmo em outro. Isso ocorre porque, se os contextos são sempre outros, um texto é sempre
descontextualizado, isto é, deixa seu contexto anterior, e recontextualizado, ao migrar para um
outro. Tal dinâmica constitui o que chamamos de entextualização (SILVERSTAIN &
URBAN, 1996), ou seja, processo pelo qual discursos são sucessivamente, ou

28

Conceito embasado na ideia do dialogismo bakhtiniano ([1929] 2006) e nos desenvolvimentos dessa ideia a
partir de Julia Kristeva (1974). Para Mikhail Bakhtin ([1929] 2006, p. 101), “Toda enunciação, mesmo na forma
imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo na cadeia dos
atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas, conta com as
reações ativas da compreensão, antecipa-as”.
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simultaneamente, descontextualizados e metadiscursivamente recontextualizados, tornando-se
um novo discurso associado a um novo contexto (BLOOMAERT, 2005, p. 47).
Justamente em razão da iterabilidade, possibilidade de repetição de um texto e a
produção de diferença, e da noção de contexto defendida aqui, a recontextualização de um
texto qualquer, ou de uma performance, é, necessariamente, associada à outra matriz de
significação social. Nesse processo, esse texto, ou performance, associa-se a outros discursos
que podem possibilitar outros modos de interpretação e outras intersubjetividades e, por
conseguinte, novos arranjos identitários.
Além disso, uma performance, que já é uma cópia de outra cópia idealizada, nunca
consegue copiar exatamente um suposto original, o que ressalta a percepção de que um
significado nunca se fixa a um corpo, do mesmo modo que um signo nunca se fixa a um
determinado significado devido ao constante fluxo de contextos em que os significados
perpassam: há sempre suplementação; há sempre algo que escapa. É nesse sentido que nunca
estamos completos.
Nossas sexualidades, assim como nossas outras performances identitárias, estão
sempre em construção. Com efeito, a reiteração das normas de sexualidade é constantemente
necessária, e é a necessidade de repetição dessas normas que nos mostra que os corpos em
performance nunca se conformam completamente a elas. Portanto, ao não se conformarem, os
corpos em performance abrem possibilidades de agenciamento, isto é, chances de
deslocamentos e ruptura dessas normas coerentes por meio do processo citacional (BUTLER,
2004; DERRIDA, [1972] 1988; JAGGER, 2008)
Se levarmos em consideração a discussão realizada até aqui, podemos dizer que a
matriz heterossexual é um efeito de verdade de sistemas de verdade e poder que, apesar de se
tornar normalizado em nossa cultura ocidental, e ser considerado hegemônico, é passível de
mudanças (SULLIVAN, 2003). Por isso, ao invés de compreender as sexualidades – e
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também os gêneros, raças etc. – como uma essência que obedece à lógica heteronormativa,
uma ótica queer propõe que dualidades como homem e mulher, heterossexual e homossexual
não fazem sentido, por não darem conta da fluidez e da diversidade de performances que são
engendradas nas práticas sociais (BUTLER, 2004; JAGOSE, 1996; LOURO, 2004; MOITA
LOPES E FABRÍCIO, 2010; SULLIVAN, 2003).
Por fim, a compreensão do termo performance que trago aqui, pode se alinhar à noção
de desidentificação (MUÑOZ, 1999). O processo de desidentificar-se é entendido como uma
forma de resposta, de resistência a ideologias que normatizam as subjetividades das pessoas
em categorias fechadas: homem/mulher, heterossexual/homossexual; branco/negro e assim
por diante. Dito de outra forma, desidentificar seria compreender a natureza semânticodiscursiva e contextual dos processos de atribuição de sentidos e constituição de identidades.
Nesses termos, a identidade, ou melhor, a não-identidade pode ser compreendida como uma
prática de constante rearranjo semiótico, isto é, nossas subjetividades são um processo aberto,
contínuo e sempre suscetível a reconfigurações identitárias diversas e, por vezes,
contraditórias.
Tendo problematizado as noções de linguagem e identidade vigentes, à guisa de
alcance de implementação de procedimentos de letramento queer, também é necessário
estranhar a visão de letramento predominante. O que faço no próximo capítulo.
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4. ESTRANHANDO LETRAMENTO(S)

Neste capítulo, “estranho” a noção de letramento vigente na escola, explorando outra
visão, a de letramento ideológico, que julgo coadunar-se à proposta educacional queer deste
trabalho. Também aponto alguns procedimentos adotados para a concretização de uma
proposta queer para a sala de aula de inglês como língua adicional.

4.1. Estranhando o letramento autônomo

Magda Soares ([1998] 2010) define letramento como uma condição necessária àquele
que aprende a ler e escrever; “o estado ou condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da leitura” (p. 18). Assim, seria letrado/a
aquele/a que, mais do que saber ler e escrever, usa com competência o que Soares chama de
tecnologias da escrita e da leitura. Dito de outro modo, seriam letrados/as aqueles/as que têm
acesso à leitura e à escrita em diferentes contextos sociais de uso da linguagem. Nesse
sentido, pode-se dizer que o letramento seria uma consequência sócio-histórica da introdução
da escrita em uma sociedade (TFOUNI, 1995).
Seguindo abordagem semelhante, Angela B. Kleiman ([2008] 1995, p. 18-9), define o
letramento “como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, como sistema simbólico
e como tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Mais amplamente
falando, podemos dizer que as práticas de letramento são diversas e variam de acordo com os
diferentes contextos em que tais práticas ocorrem. Se os contextos mudam, as agências de
letramento – instituições sociais que possibilitam diferentes práticas de letramento, como a
escola, a igreja, a família e a mídia, por exemplo – também mudam e, com tal mudança, as
condições de letramento, sobretudo os objetivos, se tornam outras (KLEIMAN, [2008] 1995).
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Ao dissertar sobre as agências de letramento, Kleiman assevera que a escola, agência
de grande importância, acaba por não se preocupar com o letramento em si.
Consequentemente, a instituição escolar não dá atenção à escrita e à leitura enquanto práticas
sociais, focalizando-as como processos relacionados à competência individual de um/a
aprendiz. Com efeito, a escola, instituição que hipoteticamente deveria trabalhar com a
relação entre vida educacional e vida social, ao colocar toda a sua energia e disposição nos
processos de aquisição de competências individuais para a aprendizagem de códigos, acaba
ignorando tanto a trama social e histórica que constitui a língua que os/as alunos/as estão
aprendendo, quanto sua utilização enquanto modo de socialização do/a estudante com/no
mundo.
Desse modo, a experiência com a escrita e com a leitura que a escola tem
proporcionado aos/às alunos/as se alinha a uma concepção de letramento autônomo. Brian
Street (1984) argumenta que para esse modelo há apenas um modo de o letramento ser
desenvolvido, modo esse que está intimamente relacionado, por meio de uma dialética causal,
a noções de desenvolvimento cognitivo, progresso e avanços no que diz respeito à civilização.
Posto de outro modo, as pessoas de uma dada sociedade seriam letradas e teriam suas
capacidades cognitivas e lógicas bem desenvolvidas, em razão do maior grau de civilização
da sociedade em que estão inseridas. Para o autor, essa visão de letramento, disseminada,
sobretudo, pelo Antropólogo Jack Goody, reduz a complexidade das práticas de letramento a
uma dimensão individual, que também é determinista, uma vez que só seria letrado aquele/a
nascido/a em instituições sociais consideradas bem desenvolvidas e que tem acesso à
produção cultural daquele lugar (STREET, 1984).
A concepção de letramento autônomo faz referência ao fato de que a escrita é um todo,
uma tecnologia completa em si mesma; ela não é constituída a partir de fatores culturais e/ou
sociais. Nesse sentido, um texto escrito seria um produto acabado em si mesmo (KLEIMAN,
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1998). O processo artesanal de interpretação estaria, então, condicionado ao funcionamento
lógico inerente ao próprio texto escrito, uma vez que os contextos de produção, circulação e
consumo de um texto não seriam levados em consideração, devido à própria autonomia
propagada por esse modelo de letramento (KLEIMAN, [2008] 1995; 1998; STREET, 1984).
Kleiman ainda aponta que nesse modelo de letramento – o autônomo – o processo de
leitura não depende de “reformulações estratégicas que caracterizam a oralidade, pois, nela,
em função do interlocutor, mudam-se rumos, improvisa-se, enfim, utilizam-se outros
princípios que os regidos pela lógica, a racionalidade, ou a consistência interna, que acabam
influenciando a forma da mensagem” (KLEIMAN, [2008] 1995, p. 22). Portanto, a língua
escrita representaria um modo de comunicação que se difere da oral, porque a interpretação da
comunicação oral estaria relacionada ao que Kleiman sinaliza como função interpessoal da
linguagem – que diz respeito às identidades e relações que os interactantes (re-)constroem
durante o ato de comunicação. Com efeito, nesse modelo, estabelece-se uma dicotomia entre
oralidade e escrita, que se reflete na oposição letrado e não-letrado, e, consequentemente,
civilizado e não-civilizado, já que a ausência de um sistema escrito ou o seu desconhecimento
está relacionado tanto à condição de não-letrado, quanto à falta de progresso.
O dualismo entre oralidade e escrita também possibilita o surgimento de uma outra
questão, essa relacionada à hipótese do desenvolvimento cognitivo. Tanto Kleiman ([2008]
1995; 1998) quanto Street (1984) ponderam sobre a grande quantidade de pesquisas que
associavam a introdução da escrita ao desenvolvimento cognitivo. Segundo os autores, tal
desenvolvimento se dava apenas com a escrita; a oralidade, para essa tradição de pesquisa, era
relegada a um segundo plano. Os/As autores/as que desenvolviam suas pesquisas sobre
letramento sob tal tradição entendiam o desenvolvimento cognitivo como o progresso de uma
capacidade de lidar com o pensamento abstrato, que é regido pela lógica. Aqueles/as que não
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têm acesso à escrita não conseguiriam lidar com questões abstratas, pois essas fugiriam do
campo de suas experiências empíricas (KLEIMAN, 1998).
Em resumo, pode-se dizer que essa percepção de letramento, como prática autônoma,
regida por um funcionamento lógico, corrobora para a) a valorização da escrita enquanto
tecnologia que empodera os povos e grupos que a possuem, já que o desenvolvimento de
literacidade dos modos de comunicação possibilitariam a divisão entre dois tipos de
sociedades: a letrada e a não letrada; b) a oposição entre os registros oral e escrito; e c) a
compreensão de que há uma relação causal entre aquisição da escrita e desenvolvimento
cognitivo (KLEIMAN , [2008] 1995; STREET, 1984).
Street (1984), ao se opor à concepção autônoma, propõe um modelo alternativo de
letramento, denominado ideológico. Essa proposta conceitual surge do reconhecimento de que
as práticas de letramento não são neutras, ou seja, elas não estão à parte de estruturas
ideológicas, políticas, culturais e de poder das instituições sociais (BARTON & HAMILTON,
1998; KRESS, 2003; LANKSHEAR & KNOBEL, 2008; STREET, 1984). Mais amplamente
falando, “Todas as práticas de letramento são produtos culturais e de estruturas de poder numa
dada sociedade” (KLEIMAN, 1998, p. 187); por essa razão, podemos dizer que letramentos
são práticas sociais sempre situadas em certos contextos de uso da linguagem (BARTON &
HAMILTON, 1998; LANKSHEAR & KNOBEL, 2008).
Dizer que os letramentos são práticas sociais situadas implica dizer que o letramento
não está na mente das pessoas nem na estrutura dos textos a que as pessoas têm acesso ou
escrevem: letramento não é uma série de habilidades que deve ser desenvolvida pela mente
humana, muito menos uma relação lógica inerente ao texto escrito. Sobre essa questão, Moita
Lopes (2005, p. 49) assevera que “estudos mais recentes neste campo têm chamado atenção
para o letramento como um evento social situado”. Nesse sentido, estudiosos/as que se
alinham à noção de letramento ideológico afirmam que as práticas de letramento são,
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essencialmente, sociais, práticas essas que residem na interação entre pessoas e o uso que
fazem da linguagem (BARTON & HAMILTON, 1998). Como Janet Maybin e Gemma Moss
(1993) ressaltam, dizer que o letramento precisa ser entendido em termos de práticas e
eventos é enfatizar a natureza social da leitura e, eu acrescentaria, dos processos de produção
de sentidos.
Se o letramento não pode ser compreendido como uma tecnologia acabada, justamente
pelo fato de ser entendido como práticas de construção de significado, no plural, socialmente
construídas, as atividades de letramentos são, então, sempre instituídas no interior de
estruturas políticas, ideológicas e culturais (BARTON & HAMILTON, 1998; KLEIMAN ,
[2008] 1995; 1998; KRESS, 2003; LANKSHEAR & KNOBEL, 2008; MAYBIN & MOSS,
1993; STREET, 1984).
É a interpolação entre Discursos e discursos como práticas de letramento que
produzirá determinados efeitos a uma dada sociedade, e não o letramento enquanto prática
autônoma (STREET, 1984, p. 65). No entanto, faz-se importante ressaltar que o modelo de
letramento ideológico, como coloca Street (1995, p. 161), “não tenta negar qualquer
habilidade técnica ou aspectos cognitivos da leitura e da escrita, mas sim compreende tais
dimensões como formações que ocorrem no interior de processos culturais e de estruturas de
poder29.” Nesse sentido, Maybin e Moss (1993, p. 140), baseadas em Vygotsky, alegam que o
desenvolvimento cognitivo perde sua dimensão individual e mentalista ao compreendê-lo
como efeitos de interações sociais em determinados contextos culturais.
Além de essa noção proposta por Street (1984) conceber a questão social como parte
constitutiva das práticas de letramento, tal conceito também reconhece a existência de mais de
um tipo de letramento ao colocá-lo como formas de práticas de significação, no plural. Ao
contrário da proposta universalista da concepção autônoma, conforme o autor salienta, as
29

[No original] does not attempt to deny technical skill or the cognitive aspects of reading and writing, but
rather understands them as they are encapsulated within cultural wholes and within structures of power.
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formas de letramentos irão variar de acordo com o arranjo social e com as características
culturais das diferentes instituições. Isso significa dizer que ao se olhar para diferentes
práticas de letramento podemos perceber que o próprio evento de letramento não é o mesmo
em todos os contextos em que tal prática ocorre (BARTON & HAMILTON, 1998), muito
menos os efeitos produzidos por elas.
Nesse sentido, é imperativo dizer que as diferentes práticas de letramento estão sempre
imbricadas em diferentes domínios da vida social. Certas práticas se constituem no interior de
certa lógica semântica devido a aspectos culturais específicos de uma dada instituição social.
Contudo, em outro contexto, diante de outros/as interactantes, os significados se configuram
obedecendo a uma lógica diferente (BARTON & HAMILTON, 1998).
Se aceitarmos e concordarmos com a ideia de que as práticas de letramento são plurais
e, portanto, resignificadas a cada contexto interacional em que ocorrem, é essencial a nossa
compreensão do texto – práticas de uso da linguagem – enquanto materialidade discursiva
situada. Mais amplamente falando, um texto não tem um significado próprio, autônomo e
independente do contexto social em que é utilizado, conforme explicitado na concepção de
letramento autônomo. Pelo contrário, os textos podem assumir inúmeros papéis em um evento
de práticas de letramento, e, além disso, essas práticas podem propiciar diferentes ações, bem
como diversos efeitos para os/as interactantes engajados na interação.
Street (1984) nos chama atenção para o fato de a compreensão de que alguns/mas
estudiosos/as construíram como sociedades e pessoas letradas ser, na verdade, o
reconhecimento do uso de uma forma pré-estabelecida de língua(gem) conveniente ao
Ocidente. Para esses/as estudiosos/as, os não-letrados eram aqueles que não tinham contato
com os padrões culturais, sociais e políticos pré-estabelecidos como sendo a prática de
letramento dominante, que seria de prestígio social. Essa posição teórica acarreta no
apagamento de todos os aspectos da diversidade, em todos os seus níveis, já que divergiam de
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um padrão instituído como o oficial. Tal posição ganha proporções ainda mais devastadoras
quando pensamos no ensino de línguas: certas estratégias cognitivas e práticas discursivas nos
são ensinadas como o único modo de produzir, organizar e estruturar sentidos e
conhecimentos. No entanto, como nos lembram Kleiman (1998) e Street (1984), não existe
uma maneira apenas de se realizar tarefas cognitivas ou de agir linguisticamente, uma vez que
o letramento como prática ideológica é uma prática socialmente situada (STREET, 1984).
Se letramento é definido como um conjunto de práticas em que a escrita – acrescento,
a linguagem em geral – é utilizada em contextos específicos para propósitos diversos, então,
práticas de letramento anteriormente caracterizadas como autônomas, nada mais são do que
um tipo de letramento (KLEIMAN, 1998; STREET, 1995). Sendo assim, reitero o
entendimento de que o letramento autônomo nada mais é do que uma forma de letramento
ideológico, isto é, a própria concepção de letramento autônomo já é uma posição ideológica,
que se ancora em determinadas crenças e modos de pensamento e ação.
Em resumo, podemos dizer que a visão ideológica de letramento nos permite
compreendê-lo como práticas de uso da linguagem sempre socialmente situadas em eventos
interacionais em que essas próprias práticas são colocadas em ação. “Essa perspectiva se
refere não somente ao que as pessoas fazem com o letramento na vida social como também
aos valores, às ideologias e às crenças que envolvem essa atividade” (MOITA LOPES, 2002,
p. 17). A partir da concepção ideológica, Maybin e Moss (1993) ampliam a noção de
letramentos caracterizando-a como uma gama de práticas de significação que podem ser
inferidas em eventos mediados por textos. Nessa perspectiva, as próprias conversas sobre
textos que circulam no mundo social já são, segundo Maybin e Moss, práticas de letramento.
Tal perspectiva de letramentos como práticas sociais, que podem ser compreendidas a
partir do uso de textos, precisa enxergar o texto para além de sua noção tradicional, que está
relacionada ao sistema escrito. Essa necessidade surge quando a mídia, a internet, as páginas

72

de revistas, histórias em quadrinhos e documentos produzidos por universidades, corporações
etc., por exemplo, rompem com a cultura monomodal e inovam o processo de significação,
trazendo ilustrações em cores, formatações e tipografias sofisticadas, que também fazem parte
do processo de construção de significados (KRESS & VAN LEEUWEN, 2001).
Com o fito de ampliar a noção de texto, autores/as como Cope e Kalatzis (2000),
Kress (2003), Kress e Van Leewen (2001), Knobel e Lankshear (2008), Maybin e Moss
(1993) e Rojo (2009; 2012) dissertam sobre o caráter multimodal da linguagem, aspecto esse
que é incorporado à discussão sobre práticas de letramento. Conforme Kress (2003)
argumenta, se entendermos as práticas de letramento como práticas socialmente situadas, não
podemos tratar a língua como um único modo de comunicação, já que os significados são
construídos por vários recursos semióticos, que nem sempre se reduzem à palavra escrita ou
falada. Kress continua: outros modos de significação também estão presentes junto à escrita.
Em certos casos, em que a escrita também é utilizada, esses outros modos podem ser
mais proeminentes e significativos do que a própria escrita. Tais maneiras diversas de
significação podem envolver gestos, expressões faciais, olhares, o uso de determinadas cores,
tamanho de letras variado, imagens, um recado deixado no para-brisa de um carro etc. Enfim,
todo e qualquer processo que possibilite o envolvimento em práticas discursivas é
considerado texto.
Para atender a essa compreensão de texto – enquanto produto de diferentes semioses –
em tempos fluidos, faz-se necessário o entendimento da noção de multiletramentos. Esse
conceito, segundo Roxane Rojo (2009; 2012), leva em consideração tanto a hibridização das
diferentes semioses – linguagens – quanto das diversas culturas no processo de construção de
sentido na contemporaneidade. Rojo (2012) justifica a necessidade de se pensar em
multiletramentos devido ao fato de que, no mundo contemporâneo, significados são
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produzidos e negociados – e, como consequência, performados - a partir do uso de textos
multissemióticos.
Em termos amplos, a concepção de multiletramentos focaliza diversas semioses – que
vão muito além do texto verbal – que variam de cultura para cultura e tem efeitos cognitivos,
culturais e sociais específicos. Além disso, a ideia de multiletramentos requer um tipo de
compreensão em que o texto escrito e outras maneiras de significar sejam enxergados como
recursos semióticos dinâmicos que podem ser reconstruídos regularmente por atores sociais,
em performance, quando atuam visando a atingir propósitos culturais diversos (ROJO, 2009).
Essa visão acerca dos letramentos, que se alinha à concepção ideológica descrita
anteriormente, indica a necessidade de se olhar para a multiplicidade de práticas de letramento
possíveis em nossa época (ROJO, 2012).
A noção de letramentos defendida até aqui se alinha à visão ideológica. No entanto,
para pensarmos em práticas de letramento que visem ao desenvolvimento de uma proposta
pedagógica queer, precisamos reconhecer mais uma faceta do fenômeno em questão, que é
tratada na próxima seção.

4.2. Práticas de letramento queer: escola e sala de aula de I/LA

4.2.1. Letramentos queer

Além do entendimento de letramentos como práticas sociais e ideológicas situadas na
história e na cultura, é vital o reconhecimento de um outro desdobramento dessa concepção
ideológica: as práticas de letramento estão sempre conectadas a performances identitárias
(FABRÍCIO & MOITA LOPES, 2010; LANKSHEAR & KNOBEL, 2008; MOITA LOPES,
2002, 2005; WALSH, 2007); em outras palavras, as práticas de letramento – seja na escola ou
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em outras agências/instituições sociais – nas quais nos engajamos sempre nos dão pistas sobre
quem somos (MOITA LOPES, 2002). Conforme Lankshear e Knobel (2008) nos ensinam,
isso ocorre porque as práticas de letramento sempre incorporam Discursos – com D
maiúsculo, conforme o conceito elaborado por Gee (cf. capítulo 3). Esses Discursos, por sua
vez, orientam modos de ser no mundo social fazendo com que nossas performances
identitárias sejam inteligíveis (GEE, 1999).
Com efeito, em razão das práticas de letramento serem sempre situadas e poderem
variar de contexto para contexto, faz-se necessário dizer que “as pessoas leem e escrevem de
modo diferente umas das outras em práticas sociais diferentes, e essas maneiras diferentes de
lidar com textos são parte dos diferentes modos de ser e de viver a vida social 30”
(LANKSHEAR & KNOBEL, 2008, p.13). Essa afirmação apenas reforça a ideia de que
letramentos não existem fora das práticas sociais em que a linguagem exerce um papel
fundamental.
Assim, quando engajamos em determinada prática de letramento, estamos, na verdade,
localizando-nos em uma prática discursiva particular. Durante essa ação discursiva, várias
projeções que dizem respeito aos valores e ideologias que envolvem os interactantes entram
em jogo, o que constitui mosaicos intersubjetivos diversos naquele momento de interação: em
termos amplos, projetam-se identidades. “Nesse processo, [os interactantes] constroem
identidades sociais ou podem ser levados a redescrevê-las” na medida em que as práticas de
letramento se modificam (FABRÍCIO & MOITA LOPES 2010, p. 290).
Essa faceta da abordagem de letramentos como prática social e ideológica pode ser de
grande valia para se pensar sobre práticas pedagógicas queer na sala de aula de inglês como
língua adicional. Assim como as teorias queer, a concepção de letramento ideológico parece

30

[No original] People read and write differently out of different social practices, and these different ways with
words are part of different ways of being persons and different ways and facets of doing life.
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abrir caminhos para um processo de desnaturalização de sentidos normatizados à medida que
teoriza sobre sua construção social em detrimento de uma dimensão naturalista.
Dessa forma, refletindo sobre a união das ideias sobre letramentos como prática social
e ideológica e pedagogia queer, poderíamos chegar ao entendimento sobre práticas de
letramento queer. Uma proposta como essa se apoia, por exemplo, na ideia de que a educação
deva ser problematizadora, conforme nos diz Louro (2004). Em práticas de letramento queer
o/a aluno/a aprende a desafiar e a questionar sentidos consensuais, desconstruindo, conforme
o conceito elaborado por Derrida (cf. capítulo 2), visões engessadas acerca da realidade
(FABRÍCIO & MOITA LOPES, 2010). Portanto, adota-se uma posição questionadora e
reflexiva, sobretudo no que diz respeito às regras e aos binarismos que impõem significações
hierarquizadas que normatizam a vida social.
Como vivemos em uma sociedade em que textos que abordam performances
identitárias diversas, em especial de gênero e sexualidade, fazem parte do repertório da
maioria dos meios de comunicação aos quais temos acesso, e considerando que essas
performances são, na maioria das vezes, discutidas a luz de visões essencialistas e biológicas,
faz-se imperativo olhar para esses textos criticamente, no sentido de sermos capazes de
perceber que objetos e identidades os discursos subjacentes aos textos constroem. Para
Jonathan Alexander (2008) esse exercício de reflexão e investigação constitui uma das
maneiras de ser letrado em nossa sociedade contemporânea.
Romper com as barreiras da prática de letramento tradicional, pautada na concepção
autônoma, é, segundo Christopher Walsh (2007), propiciar ao/à aluno/a a possibilidade de
engajamento em eventos de letramentos em que narrativas estáveis acerca dos gêneros,
sexualidades, raças etc. possam ser contestadas e a reprodução de discursos totalizantes e
normalizadores sobre tais performances cerceada. Em termos amplos, os letramentos queer,
aqui entendidos como um desdobramento da concepção de letramento ideológico, têm
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potencial de desenvolver a ideia de que o que entendemos por identidades são efeitos
semânticos que se estabelecem a partir de matrizes heteronormativas (BUTLER, [2010]
1990).
Assim, letramentos queer podem ser considerados como formas de práticas que
interferem deliberadamente na produção da normalidade, porque requerem que tanto
professores/as quanto alunos/as se engajem em práticas de letramento diferentes das
normalmente disponíveis na escola e no mundo. Isso significa dizer que a pedagogia queer
incorporada à noção de letramento enquanto prática social e ideológica nos possibilita
compreender as práticas pedagógicas sob outro par de lentes, par esse que investe na
compreensão da construção sociohistórica da normas, convenções e seus alvos (instituições,
atores sociais, identidades, diferenças etc.). Portanto, esse outro olhar se afasta de formas de
conhecimento que assumem seus postulados e verdades a priori (WALSH, 2007), tornando
possíveis os procedimentos diferenciados em sala de aula apontados por Bickmore (1999),
Louro ([1997] 2010; 2004), Luhmann (1998), Pinar (1998), Silva ([1999] 2009), Sumara &
Davis (1998), como, por exemplo, a superação do paradigma de transmissão, a
problematização de saberes considerados naturais, o reconhecimento do/a aluno/a como
coresponsável pelos significados negociados em sala e o entendimento da sala de aula como
lugar de embate de vozes. Tais ações influenciaram a proposta de letramento queer discutida a
seguir.

4.2.2 Letramentos queer e a sala de aula de I/LA

Ainda que haja novas propostas de ensino em andamento no país, frequentemente nos
deparamos com práticas escolares que privilegiam uma visão de letramento autônomo. Em
relação ao ensino de I/LA na escola – foco deste estudo –, o paradigma vigente em boa parte
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do Brasil falha ao se distanciar de questões relacionadas ao mundo social. Tal situação, apesar
de sua natureza multifatorial, pode ganhar algum tipo de entendimento se relacionada aos
seguintes aspectos:
a) a sala de aula é compreendida como um lugar de relações marcadamente assimétricas,
onde performances convencionais de professor/a (transmissor/a de conhecimento) e
dos/as alunos/as (receptores passivos) tendem a ser encenadas (FABRÍCIO, 2007);
b) a crença na existência de um falante de inglês nativo ideal (native speaker), cuja
performance linguística seria o modelo correto para aqueles/as que se propõem a
aprender o inglês como segunda língua ou como língua adicional (RAJAGOPALAN,
2005) orienta as expectativas e ações dos participantes;
c) a língua inglesa é abordada com o foco no nível sistêmico de modo normativo e
prescritivo, isto é, o trabalho com a linguagem é deslocado da sócio-história, sendo a
língua sistematizada antes mesmo de seu uso;
d) os temas trazidos por textos de livros didáticos são, em sua maioria, pouco ou nada
problematizadores de questões sociais mais amplas, como gênero, sexualidade, raça
etc.;
e) o ensino de I/LA geralmente ainda é associado à promoção da cultura de países em
que o inglês é considerado a língua materna, em especial dos Estados Unidos da
América e da Inglaterra (cf. MOITA LOPES, 1996); e,
f) o enfoque normativo e prescritivo do I/LA, de modo geral, não possui uma proposta de
letramento como prática social e ideológica, proposta essa que considero necessária
para o alcance de práticas pedagógicas e de letramentos queer.
Partindo do princípio de que uma pedagogia queer estaria voltada para a
problematização do alicerce tradicional em que a escola se apoia, nós, professores, precisamos
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nos debruçar sobre práticas pedagógicas que possibilitem o engajamento crítico-reflexivo de
nossos/as alunos/as no mundo social.
Por essa razão, com o objetivo de tentar integrar o ensino de inglês a questões da vida
social, acredito que, além de repensar as noções de linguagem, identidade e de letramento
vigentes no sistema educacional brasileiro, precisamos caminhar em direção a uma concepção
de ensino que dê conta das dinâmicas sociais do uso da linguagem e que permita a
problematização da heteronorma e dos binarismos historicamente cristalizados. É esse
repensar que me proponho a sinalizar a seguir.
A sala de aula de inglês como língua adicional, foco desse trabalho, pode ser, em
especial, um lócus importante no desenvolvimento de práticas de letramento queer. Dado o
caráter desse idioma como língua da globalização (BLOCK e CAMERON, 2002; MOITA
LOPES, 2006 e 2008; RAJAGOPALAN, 2004 e 2013), o inglês permite a circulação de
Discursos diversos que constroem a vida social. Nesse sentido, os/as aprendizes desse idioma
teriam acesso não somente aos Discursos locais sobre as práticas sociais, mas também a
Discursos globais, uma vez que esses, na maioria das vezes, são construídos em inglês
(MOITA LOPES, 2006). Nas palavras de Moita Lopes (2006, p. 09),
Para algumas pessoas, a possibilidade de agir e pensar localmente, enquanto outras
vivem vidas locais (Bauman 1999), depende do acesso a um mundo de múltiplos e
contraditórios discursos nas redes de comunicação. Tais discursos favorecerão a
possibilidade de aprender a desconstruir o discurso hegemônico. [...] o ensino de
inglês pode nos ajudar a nos expor à heterogeneidade do nosso mundo, fazendo com
que ela seja compreensível31.

Sendo assim, o inglês “pode se tornar a língua por meio da qual nós aprendemos a ler
o mundo criticamente para que possamos participar ativamente em sua construção 32”

31

[No original] For some people the possibility of acting and thinking globally, when others are living local lives
(Bauman 1999), depends on access to the world of multiple and contradictory discourses in communications
networks. Such discourses will favor the possibility of learning to deconstruct the hegemonic discourse. […]
education in English can help us expose ourselves to the heterogeneity of our world, making the world we live in
comprehensible.
32
[No original] may become the common language through which we learn RO read the world critically in order
to actively participate in its construction.
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(MOITA LOPES, 2006, p. 07). Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Estrangeira para o Ensino Fundamental (1998) já reconheciam a importância da aprendizagem
crítica da língua inglesa como porta de acesso a novas formas de engajamento no mundo
social. Nos dizeres desse documento, “[a] aprendizagem de Língua Estrangeira é uma
possibilidade de aumentar a autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por
esse motivo, ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua
capacidade de se engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social.”
(1998, p. 15).
Esse documento também já sinalizava o significado, bem como as marcas que definem
o que aqui chamo de performances identitárias – o que nos faz brancos, negros, pobres, ricos,
homens, mulheres, homoeróticos, heterossexuais etc. – como construtos sociais, sendo,
portanto, discursivamente constituídos. Os PCNs de Língua Estrangeira reconhecem, desse
modo, que tais significados e marcas podem, ao normatizar, normalizar as formas pelas quais
determinadas pessoas podem agir no discurso, ou como outros podem agir em relação a elas
nas mais variadas interações orais e escritas das quais participam (1998, p. 27).
Com efeito, ao sublinhar o papel primordial da linguagem na construção dos sentidos
sobre o mundo e sobre quem somos, os PCNs já defendiam uma compreensão de letramentos
como prática social. Ao reconhecer o papel do Discurso na constituição de marcas de
performances identitárias, o documento abre espaço para a abordagem de práticas
pedagógicas queer que visem à construção de um cidadão capaz de ler o mundo criticamente,
para além dos binarismos instituídos pela heteronorma, construindo, então, novas formas de
ser e agir na vida social. A construção de tal cidadão foi a tarefa almejada pelo programa que
elaborei para as aulas de I/LA.
Tendo apresentado o aporte teórico que orientou minha pesquisa, passo agora a
descrição do contexto e dos procedimentos metodológicos que a orientaram.
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5. ESTRANHANDO OS PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Este capítulo é dedicado ao estranhamento de procedimentos convencionais de
pesquisa e da relação entre o pesquisador e o conhecimento que produz. A luz do que foi
exposto até aqui, entendo que o estranhamento de procedimentos metodológicos diz respeito
ao não comprometimento do/a pesquisador/a com uma ideia de verdade e ao seu compromisso
com uma prática auto-problematizadora. Isso quer dizer que este trabalho não se propõe a
estabelecer uma verdade sobre as questões discutidas aqui. Pelo contrário, minha relação com
o conhecimento produzido é de mostrar que esta dissertação, ao guiar-se por um olhar
interessado, vinculado ao repertório de sentidos que mobilizo nesta dissertação, produz uma
(entre outras) abordagem possível sobre os fenômenos discutidos ao longo desta pesquisa,
cujos ganhos epistêmicos têm de ser justificados crítica, reflexiva e eticamente.

5.1. Contexto

A investigação aqui relatada foi realizada no segundo semestre de 2011, em uma
instituição municipal de ensino localizada em um bairro de periferia de uma cidade do interior
do estado do Rio de Janeiro, onde ingressei como professor por meio de concurso público
realizado no mês de março do ano de 2010. A escola tem aproximadamente 400 alunos/as
distribuídos/as por todas as séries do ensino fundamental (1º ao 9º ano). Os/as estudantes do
1º segmento (1º ao 5º ano) frequentam a escola no período da manhã, permanecendo na
mesma das 7h às 11h. Já os alunos do 2º segmento (6º ao 9º ano) assistem às aulas no período
da tarde, entre 13h e 18h. Normalmente, os alunos do 2º segmento da rede municipal da
cidade estudam até às 18h20min, porém, por ser tratar de uma escola localizada em um bairro
considerado perigoso no período da noite, as aulas são encerradas às 18h.
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A instituição em questão é localizada no interior do bairro Vila33, perto de uma rua que
dá acesso a um bairro central da cidade. Ainda assim, o bairro é considerado carente e, por
muitas vezes, é chamado de favela por grande parte dos moradores da cidade. As ruas pelas
quais transito até chegar à escola não são asfaltadas, contudo possuem acabamento com
paralelepípedos.
A escola tem apenas um andar e é composta por dois corredores principais e um
anexo. Na área principal da instituição, encontram-se as salas dos professores, da
coordenadora pedagógica, da direção, da secretaria e das turmas de 1º ao 8º ano. Esse
pavimento ainda conta com um refeitório e dois banheiros, um feminino e outro masculino.
No anexo, estão as salas do 9º ano, a sala de vídeo, uma sala que está reservada para funcionar
como laboratório de informática e a biblioteca. Em frente às salas do anexo, há uma quadra
esportiva não-coberta que também pode ser utilizada pela comunidade, fora do horário de
funcionamento da escola.
Devido a um investimento por parte da Prefeitura Municipal da cidade, as escolas da
rede estão tendo suas condições tanto físicas quanto de ensino melhoradas. A sala de vídeo
possui um aparelho de televisão de 29 polegadas e um DVD. Além disso, a escola também
possui um aparelho projetor de imagens, que é utilizado juntamente a um computador. Como
a instituição tem um número baixo de alunos e poucos professores fazem uso dos
equipamentos disponibilizados, eu conseguia acessá-los com bastante frequência.
Essa instituição de ensino é bastante discriminada por conta do bairro em que está
localizada. Por vezes, pude perceber tal discriminação na maneira como alguns/mas
professores/as diziam executar seu trabalho e a importância que relatavam dar a seus/suas
alunos/as devido ao baixo nível cultural dos/as mesmos/as. Foram inúmeras as vezes que
escutei professores dizerem “Não vou dar determinado conteúdo para os alunos porque eles
33

Nome alterado por questões éticas.

82

não vão entender mesmo”, ou “Não posso aprofundar a discussão da matéria, pois os alunos
dessa escola não querem nada. Do que adianta, então? Fico no trivial”. E, por vezes, percebime reproduzindo tal discurso, um discurso de exclusão que, paradoxalmente, incomodava a
mim e a outros professores recém-ingressados na rede por meio do mesmo concurso que eu.
Mais amplamente falando, ao mesmo tempo em que eu me via reproduzindo certos discursos
acerca dos/as alunos/as daquela escola, eu me indignava por fazê-lo ou ver outros/as
professores/as o fazendo.
Retomando a discussão acerca da estrutura da instituição em voga, nesse ambiente
escolar, a orientadora pedagógica não interferia no trabalho dos/as professores/as, entretanto
não gostava de ter percentuais de rendimento baixos. E, para tentar contornar a situação,
sempre buscava um episódio ocorrido na casa dos/as alunos/as para justificar o baixo
desempenho daqueles que tiravam notas abaixo da média, tentando convencer o/a professor/a
a aplicar outras tarefas avaliativas que levassem ao aumento da nota. Em muitos casos, a
baixa média auferida – e contestada pela orientadora – já era, inclusive, resultado de
processos de recuperação. Porém, vários/as professores/as, inclusive eu, refutavam tal
sugestão devido à falta de comprometimento que grande parte dos discentes apresentava,
tirando, muitas vezes, proveito da atitude da orientadora.
A respeito da prática de sala de aula, a disciplina de Língua Estrangeira Moderna, no
caso do município em questão, o Inglês, tem a carga horária de 2 horas/aulas semanais, assim
como na maior parte do País, e a sua incorporação no currículo acontece no 6º ano do ensino
fundamental. No caso da instituição em que realizo minha pesquisa, é nessa série que a grande
maioria dos/as alunos/as tem seu primeiro contato formal com o inglês, como percebi a partir
da análise do questionário socioeconômico aplicado por mim (cf. Anexo 1).
Os professores de Língua Inglesa da rede municipal não têm sob sua responsabilidade
a elaboração de um planejamento anual que deve ser entregue à coordenação da escola. Para
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cada disciplina do currículo, há um articulador – professor, geralmente concursado e com
experiência em docência na rede – que é responsável pela elaboração do planejamento geral34,
entre outras tarefas. Tal documento não é um direcionamento único e fechado, e sim uma
distribuição de conteúdos em bimestres os quais podem ser alterados de acordo com a
necessidade de cada turma. Conforme já havia sido dito pela implementadora de inglês em
uma reunião pedagógica de área, cada professor/a irá decidir que aspectos do programa geral
são relevantes para sua escola. Sendo assim, flexibilização do currículo proposto me
proporcionou tanto a escolha da habilidade da leitura quanto os conteúdos gramaticais a ser
desenvolvidos com meus/minhas alunos/as. Tendo em vista minha decisão de focalizar o
desenvolvimento da leitura, optei por ministrar minhas aulas em português. Essa opção ainda
favoreceu os debates que propunha ao longo das aulas, uma vez que os/as discentes tinham
pouco conhecimento sobre a língua inglesa. Entretanto, eu percebia que a maioria dos
professores executa seu trabalho visando ao cumprimento do planejamento.
Além disso, até o ano de 2010, o Governo Federal não financiava a compra de livros
didáticos de Língua Estrangeira. Por esse motivo, os instrumentos pedagógicos eram
diferentes de cidade para cidade, ou, dependendo da rede de ensino, de escola para escola. No
entanto, por haver um articulador de área, a Prefeitura Municipal da região sugeriu que os
professores pedissem aos/às alunos/as a compra de um livro de I/LA único para toda a rede.
O livro adotado no referido ano era da coleção It’s a new way (GOULART e
ANGELA da SILVA, 2002) da editora New Way. Esse manual propunha o “ensino da
habilidade escrita”, com foco na leitura, sob o viés instrumental. Tal proposta, ainda que com
lacunas no que diz respeito ao trabalho com os temas transversais, como propõem os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), era bastante pertinente se levarmos em conta o
número reduzido de aulas por semana (uma vez por semana), a quantidade de alunos por sala
34

O planejamento referente ao ano de 2011 se encontra no anexo 6 desta dissertação.

84

(em torno de 25-30) e a pouca experiência com a comunicação oral em inglês do/as
professore/as que ministram as aulas.
No entanto, a partir do ano de 2011 – ano no qual a pesquisa aqui apresentada se
concretizou, o Governo Federal aumentou a verba destinada à compra de livros didáticos, para
que fosse possível a inclusão do livro de inglês. O que em um primeiro momento pareceu um
alívio para nós, professore/as da disciplina da rede, pois não teríamos mais que pedir às/aos
aluno/as que comprassem ou fotocopiassem os livros adotados pelas escolas, tornou-se um
grande problema, pelo menos para mim, quando recebemos a cartilha do Programa Nacional
do Livro Didático com as coleções disponíveis para seleção pelas redes de ensino público.
Para o Ensino Fundamental, apenas duas coleções tinham sido aprovadas, a saber:
Links (MARQUES e SANTOS, 2011), publicada pela editora Ática, e Keep in Mind (CHIN e
ZAOROB, 2011), publicada pela editora Scipione. Ambos os livros trazem a proposta
comunicativa visando ao desenvolvimento das “habilidades” de fala, escuta, escrita e leitura.
A proposta desses dois materiais não me parecia – e ainda não me parece – coerente nem com
as condições oferecidas pela secretaria de educação – pois não havia estrutura física que
possibilitasse o trabalho com as formas de comunicação em questão – nem com uma visão de
linguagem como prática socio-histórica, conforme sugerido pelos PCNs de Língua
Estrangeira. Isso se dava, sobretudo, pelo fato de que a abordagem comunicativa presente nos
livros disponíveis para adoção compreende língua, linguagem e realidade a partir de outras
bases teóricas. Por essa razão, decidir abandonar o livro adotado pela rede municipal e a criar
meu próprio material didático com o intuito de desenvolver esta pesquisa. Destaco ainda que a
coordenadora pedagógica da instituição onde a pesquisa foi realizada nunca questionou minha
decisão. É importante também ressaltar que a maioria dos professores da rede municipal de
ensino escolheu a coleção Keep in Mind.
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No que diz respeito às aulas de outras disciplinas, os/as professore/as que as
ministravam me relatavam, em conversas informais nas salas do/as professores/as, que não
abordavam temas relacionados a performances identitárias, sobretudo gênero e sexualidade,
em sala de aula devido à complexidade que essas questões envolviam. Um aspecto sempre
mencionado como entrave para a discussão de tais temas era religião. Além disso, alguns/mas
desses/as profissionais me construíam como alguém que “tinha muita coragem”, uma vez que
eu levava para a sala de aula textos e vídeos que abordam temas considerados tabus. Os/as
alunos/as também me contavam que apenas eu conversava e trabalha questões relacionadas a
temáticas como gênero e sexualidade.

5.2. Participantes

Em relação aos participantes do estudo, inicio a descrição por mim, professor e autor
da pesquisa e, em seguida, apresento os/as alunos/as da 902, turma do 9º (nono) ano do
Ensino Fundamental na qual realizei a investigação proposta.
Graduei-me no curso de Letras oferecido por um Centro Universitário particular de
uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro em 2010, mas, desde 2008, venho atuando
como professor de inglês, primeiro em um curso de idiomas e, depois, em escolas do
Município, como professor concursado. O que observei, logo nos primeiros meses de trabalho
nestes contextos, foi o fato de que, embora os planejamentos anuais mencionassem o trabalho
com a leitura e com os temas transversais, o foco da disciplina era um ponto gramatical, que
era explicado sob um viés normativo. O não-trabalho com textos e a não-discussão dos
tópicos sugeridos pelos PCNs, tanto na escola quanto no curso de idiomas em que,
inicialmente, atuei como professor de língua inglesa, inquietaram-me de modo a me fazer
buscar alternativas, como a proposta junto às/aos aluno/as da turma 902, cujo perfil traço a
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seguir, a partir de minhas observações como professor e das informações geradas pela
aplicação do questionário socioeconômico proposto em momento anterior à minha
intervenção. Cabe lembrar que o perfil que aqui apresento não dá conta do caráter cambiante
das performances identitárias do/as alunos/as dessa turma35.
A turma escolhida para a implementação de práticas de letramentos queer foi, como
sinalizei, a 902. Essa turma era considerada pelos/as professores como uma das melhores
turmas do colégio. A maioria dos/as alunos/as era empenhada e gostava de participar das
atividades propostas pelos/as professores/as. A turma era composta de 16 alunos/as – sendo
07 meninas e 09 meninos –, 11 deles se constroem e são construídos como mulatos ou negros
e 5 como brancos. Dez dos/as estudantes de tal turma relataram ter algum tipo de vínculo com
instituições religiosas. Além disso, todos eram moradores do bairro Vila ou de bairros
próximos. É importante lembrar que o número reduzido de alunos/as das turmas de 9º ano
dessa instituição de ensino é devido ao tamanho das salas de aula. Outra questão importante
para essa pesquisa é o fato de apenas um aluno dessa turma ter frequentado curso de idiomas
fora da escola. Esse fato nos mostra que a escola era o único contexto institucionalizado em
que os/as discentes tinham contato com o inglês e, como consequência, com outras formas de
se pensar/viver a vida social.

5.3. O Paradigma interpretativista

Esta dissertação se ancora no paradigma de pesquisa Interpretativista. A pesquisa de
base interpretativista, segundo Moresi (2003), reconhece que o real não é apreensível, mas
sim uma construção dos sujeitos que entram em relação com ele. Dessa maneira, os estudos
fundamentados nesse paradigma investigam a compreensão e a interpretação, buscando
35

No anexo 2, encontra-se uma descrição detalhada dos/as alunos/as participantes desta pesquisa.
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possíveis respostas para suas questões de pesquisa, o que, segundo Dornyei (2007), amplia o
nosso repertório de interpretações possíveis para um fenômeno estudado, já que há a
possibilidade de intercâmbio entre diferentes teorias (DENZIN & LINCOLN, 2007).
O foco da pesquisa interpretativista está na interação entre o sujeito e o objeto de
investigação nas relações influenciadas por fatores subjetivos que marcam a construção de
significados que emergem no campo (MORESI, 2003). Para que cheguem a respostas, os/as
cientistas interpretativistas recorrem a características qualitativas no exercício de suas
pesquisas. Tais características buscam, segundo Denzin & Lincoln (2000), construir
conhecimento sobre questões sociais complexas. Sendo assim, o instrumento chave desse tipo
de investigação é o/a pesquisador/a, pois o/a mesmo/a age como entrevistador/a,
observador/a, facilitador/a, comunicador/a e interpretador/a dos dados. Percebe-se, então, a
ênfase da palavra em detrimento do número (DORNYEI, 2007). Os próprios instrumentos de
geração de dados (questionários, entrevistas, estudo de casos, entre outros) funcionam de
modo a permitir a liberdade e a flexibilidade dos dados gerados.
Nesse contexto, desenvolvo uma visão de pesquisa interpretativista. Segundo Moita
Lopes (1994), em concordância com os autores citados nesta seção, a pesquisa
interpretativista é uma forma de investigação que se caracteriza pela interpretação e
reinterpretação de significados construídos pelo ser humano que age no mundo
discursivamente, levando em consideração que ele é um agente social inserido em um
contexto cercado pela pluralidade de vozes em ação no mundo e, ainda, envolvido por
questões relativas a poder, ideologia, história e subjetividade. Deve-se reforçar que na posição
interpretativista, “não é possível ignorar a visão dos participantes do mundo social caso se
pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: o mundo social é tomado como existindo
na dependência do homem [sic.]” (MOITA LOPES, 1994, p. 331).

88

Dentro do paradigma interpretativista, a tradição de pesquisa-ação orientou meu
caminho investigativo.

5.3.1 Por uma a pesquisa-ação queer

Segundo Michel Thiollent (2008), a pesquisa-ação é um modo de pesquisa social que é
desenvolvida por meio de ações que visam à resolução de ou a conscientização sobre um
problema coletivo em que os pesquisadores e os participantes da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Em termos amplos, uma pesquisa será
classificada como pesquisa-ação quando “houver uma ação por parte das pessoas ou grupos
implicados no problema sob observação” (THIOLLENT, 2008, p. 17). Esse método de
pesquisa se opõe, como nos informa Guido Irineu Engel (2000), ao modelo tradicional de
pesquisa, que é normalmente considerado objetivo e generalizante. A pesquisa-ação, portanto,
não estabelece verdades científicas absolutas, e sim conhecimento científico provisório
(ENGEL, 2000).
Um dos objetivos mais importantes da pesquisa-ação consiste em fornecer ao/à
pesquisador/a e aos/às participantes instrumentos para que sejam capazes de lidar com
problemas da vida social com maior eficácia, sempre à luz de determinadas ações
transformadoras. Além disso, esse tipo de pesquisa exige que os/as pesquisadores/as
desempenhem um papel ativo no estabelecimento de ações, bem como no acompanhamento e
na avaliação do que se desencadeia a partir dos problemas focalizados. Nesse sentido, é vital
que a relação entre pesquisador/a e participantes seja participativa e cooperativa
(THIOLLENT, 2008).
Além disso, na pesquisa-ação, como nos ensina Maria Amélia Santoro Franco (2005),
se o/a pesquisador/a quiser caminhar rumo à transformação, ele/a deve, necessariamente,
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desempenhar uma dupla função, a de pesquisador e de participante. A encenação desses dois
papéis se faz necessária para nos afastarmos de uma tradição positivista de pesquisa e para
reconhecermos que não se pode estudar e, posteriormente, interferir na vida social, como se a
observássemos de fora.
Moita Lopes & Freire (1998) asseveram ainda que, em um contexto educacional, a
pesquisa-ação ocorre quando um/a professor/a investiga de modo sistematizado a sua própria
prática com o objetivo de operacionalizar mudanças naquele lugar. Para tanto, o/ professor/a
identifica uma questão problemática em sua sala de aula e, a partir de reflexões teóricometodológicas, desenha um plano de ações que culminará na transformação daquele contexto.
No entanto, isso não significa que os efeitos de tal intervenção serão aqueles almejados no
momento em que se planejaram as ações.
Os autores ainda sublinham o fato de que o/a professor/a deve enxergar o seu trabalho
como fonte de pesquisa e, por isso, também precisa se posicionar epistemologicamente em
relação à sua própria prática. Consequentemente, a sala de aula, um lugar geralmente regido
por dogmas e certezas, passa a ser o local para investigação e reflexão sobre a prática docente
(MOITA LOPES & FREIRE, 1998). Dessa maneira, pode-se dizer que os ganhos de se
planejar uma pesquisa em contextos educacionais sob a ótica da pesquisa-ação são devidos ao
fato de essa tradição de investigação não se limitar à descrição ou avaliação de algum
problema na escola. Em vez disso, esse tipo de pesquisa pode permitir o tracejo de ações que
serão implementadas com o intuito de promover transformações naquele contexto
(THIOLLENT, 2008).
A pesquisa-ação desenvolvida em minha sala de aula se desenrolou por meio de cinco
etapas, que foram organizadas a partir de Engel (2000), Moita Lopes e Freire (1998) e
Thiollent (2008).:
- etapa 1: identificação de uma questão investigativa
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- etapa 2: instrumentalização teórica e observação do campo
- etapa 3: planejamento da ação
- etapa 4: implementação do plano de ação
- etapa 5: reflexão sobre o conhecimento gerado
Tais etapas orientaram o desenvolvimento do estudo. Primeiramente, delimitei o foco
da intervenção, o que ocorreu quando percebi que assuntos relacionados a performances
identitárias, em especial ao homoerotismo, incitavam algum desconforto para os/as alunos/as.
A segunda fase da pesquisa se subdividiu em outras três: revisão bibliográfica,
observação em sala de aula e levantamento das necessidades. A revisão bibliográfica consistiu
na revisão de literatura que aborda a temática da sexualidade. Nas teorias queer encontrei o
suporte necessário para fundamentar minhas ações. A observação em sala de aula foi feita a
fim de compreender um pouco melhor o que estava acontecendo em relação à situação
problemática, nesse caso, o modo como os alunos lidavam com os discursos sobre
performances identitárias diversas. Durante essa etapa, fiz alguns registros em áudio e em
meu diário do observador. No entanto, nenhuma mudança foi proposta naquele momento.
Ademais, desenvolvi um questionário (cf. Anexo 1) com o propósito de traçar um perfil
sócio-econômico do grupo, buscando conhecer um pouco mais o/as aluno/as e sua relação
com o mundo social fora da escola. A partir de minha observação inicial e do questionário –
ambos embasados por minha leitura teórica –, pude ter consciência de algumas questões que
seriam necessárias para o engajamento de meus/minhas alunos/as em discussões que
privilegiassem o tema sexualidade sob diferentes ângulos: interação com textos de jornais,
revistas e campanhas ativistas; com seriados de TV etc. aos quais os/as discentes não tinham
acesso anteriormente.
O terceiro momento da pesquisa-ação que realizei diz respeito ao desenvolvimento do
plano de ação que fundamentou a intervenção proposta por mim como professor-pesquisador.

91

O plano de ação traçado foi concretizado ao longo de nove dias de aula. Para minha
intervenção, prestigiei textos de esferas midiáticas ao reconhecer o papel que a mídia
desempenha nas instituições sociais. Ressalto que minhas aulas de inglês, por focalizarem a
leitura como habilidade linguística a ser ensinada, foram ministradas em português. Também
é importante mencionar que, como houve mudanças no que tange ao foco da aula de inglês,
decidi abandonar o livro didático oferecido pela rede municipal de ensino, pois o mesmo se
alinha à abordagem comunicativa, paradigma que não contempla as visões de linguagem e
letramento elegidas neste trabalho. Por essa razão, para cada aula, eu elaborava atividades,
buscando sempre contemplar uma perspectiva queer de letramentos (cf. atividades no Anexo
3). Além disso, pontos gramaticais eram apenas levantados e explicados de acordo com sua
recorrência e importância para o processo de leitura de textos. Por isso, uma série de
conteúdos descritos como básicos pelo currículo oficial da rede foi deixada de lado. Por outro
lado, alguns aspectos que dizem respeito à textualidade foram incorporados às aulas.
O quadro presente no Anexo 4 sintetiza os objetivos de cada aula, o material utilizado
em cada uma delas, o arranjo interacional da sala de aula e o conteúdo do currículo oficial
prestigiado.
Em seguida, no quarto momento, o plano de ação foi implementado e dados foram
gerados, de acordo com procedimentos de cunho etnográfico, a saber:
 elaboração de um diário do observador e de notas de campo;
 gravação das aulas em áudio;
 gravação de entrevistas com participantes focais ao final do período de intervenção;
 transcrição e seleção de excertos; e,
 Triangulação dos dados: vozes em diálogo.
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É importante ressaltar que os textos que foram transcritos para fins analíticos são a
materialidade de toda uma trama discursiva que se desenvolve na vida social. Cabe aqui
ressaltar também que a etapa de transcrição de dados já compõe um dos processos de
interpretação por parte do/a pesquisador/a, já que esse/a reflete acerca de uma série de
escolhas que deve fazer, escolhas essas que salientam determinados aspectos de uma dada
interação e que respondem a seus objetivos de pesquisa (GARCEZ, 2002). Ademais, fez
parte do movimento analítico triangulação dos dados, relacionando diferentes vozes e
perspectivas. De acordo com Moita Lopes (1994, p. 334), pesquisas interpretativistas de
teor etnográfico ocorrem na medida em que o/a pesquisador/a busca entender os diversos
significados configurados pelos/as agentes sociais para que se chegue à compreensão dos
sentidos construídos. Dessa forma, os resultados que são construídos a partir da análise
apresentada no próximo capítulo têm caráter transitório, à medida que não trazem
nenhuma verdade, e sim uma possível interpretação analítica a partir das articulações
teóricas que foram tecidas.
Por último, na quinta etapa, refleti sobre a intervenção, bem como sobre seus efeitos a
partir de uma leitura analítica dos dados gerados durante a implementação das mudanças.
Cabe destacar que, nesta fase, orientado pela perspectiva teórica no qual me apoiei, procurei
colocar sob escrutínio todas as minhas ações como professor-pesquisador, engajando-me em
processo contínuo de auto-problematização e auto-avaliação das performances que coconstruí com o grupo, e de seus efeitos de sentido. Tal faceta reflexiva caracteriza o que
denomino de “pesquisa-ação queer”.
Moita Lopes e Freire (1998) apontam ainda duas outras etapas, a saber: a produção de
textos a serem apresentados à comunidade acadêmica, e a negociação de novas perguntas de
pesquisa, esta última inescapável para aqueles que, como eu, procuram apurar o olhar queer -
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porque capilar e crítico - sobre a própria prática. Com isso, outro processo de pesquisa se
inicia.

5.3.2. Considerações éticas

Como a pesquisa que realizo é de caráter social, em que outras pessoas além de mim
estão envolvidas, há uma postura ética, como pondera Dornyei (2007), que deve perpassar a
construção desse tipo de trabalho e que foi levada em consideração durante o
desenvolvimento desta investigação. Baseando-me em Celani (2005) e Dornyei (2007),
aponto alguns aspectos importantes para a constituição dessa postura e que orientam o
trabalho:
1) apresentação da proposta de trabalho para a comunidade escolar;
2) obtenção de autorização para a realização do projeto tanto por parte da escola, direção
e coordenação pedagógica, quanto por parte dos/as participantes;
3) reafirmação do consentimento em relação à participação na pesquisa, assegurando a
autorização ou não dos/as alunos/as durante o desenvolvimento da investigação;
4) criação de nomes fictícios para os participantes da pesquisa na tentativa de preservar
suas faces;
5) omissão do nome da instituição escolar na qual a pesquisa foi realizada;
6) criação de nome fictício para a localidade da instituição escolar na qual a pesquisa foi
realizada;
7) reflexão sobre a relevância social da pesquisa para os/as alunos/as participantes;
8) retorno dos resultados de pesquisa à comunidade escolar, uma vez que uma cópia da
dissertação será enviada à escola.
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Tendo feito as considerações necessárias sobre o paradigma, o tipo de pesquisa e sobre as
questões éticas consideradas, passo agora a descrição dos instrumentos analíticos que,
juntamente à costura teórica que proponho, permitiram-me criar entendimento sobre os dados
gerados.

5.4. Construtos teórico-analíticos

Como meu objetivo é analisar algumas das interações que registrei durante a
implementação de mudanças curriculares em minha sala de aula de I/LA, necessito de
instrumentos que deem conta da análise da fala em interação. Por isso, as ferramentas que
orientam a análise dos dados aqui realizada são informadas pela Sociolinguística Interacional.
Os construtos teórico-analíticos de que me valerei são enquadre, footing (GOFFMAN, 1974;
1981, respectivamente) e convenções de contextualização (GUMPERZ; 2002).
Segundo Goffman (1974), enquadres são procedimentos de interpretação de que os
agentes sociais lançam mão para a compreensão de diferentes eventos interacionais. Em
outras palavras, a noção de enquadre diz respeito ao entendimento do que está acontecendo
em determinada interação. Essa noção, portanto, está relacionada tanto à percepção de qual
atividade está sendo encenada, quanto aos sentidos que os agentes sociais atribuem ao que
dizem no curso de uma interação (RIBEIRO e HOYLE, 2002; TANNEN & WALLAT,
2002). Tal conceito diz respeito à definição de uma situação interacional (GOFFMAN, 1974).
A noção de enquadre no discurso tem um desdobramento que culmina na criação de
outro conceito, o de footing (GOFFMAN, 1981). Para Goffman (1981), a ideia de footing
inaugura um alinhamento, um posicionamento, ou uma projeção de um eu em relação aos
outros agentes engajados na interação e ao evento interacional na sua dinâmica de construção.
Subjacentemente a essa ideia está a noção de coletividade, pois quaisquer mudanças num
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dado momento interacional são mudanças que afetando os participantes envolvidos, os levam
a projetar novos mosaicos intersubjetivos, ocasionando variação de enquadres e footings.
Como o autor argumenta, os alinhamentos mobilizados em uma interação não são
fixos, mas, pelo contrário, mudam constantemente de acordo com as posições projetadas pelos
interactantes na medida em que esses vão se engajando na interação por meio da
reconfiguração de enquadres. Goffman ainda ressalta que qualquer alteração de footing
pressupõe uma transformação nos alinhamentos que estavam em jogo tanto para o eu quanto
para a alteridade e o tópico em construção, negociando, rechaçando, reafirmando novas
projeções. Essas reconfigurações que ocorrem nos processos interacionais sempre estão
interpoladas à linguagem em seu caráter multimodal, podendo ser evidentes, ou sutis. Como
efeito dessas transformações, os procedimentos interpretativos (enquadres) podem se alterar.
Para dar conta da dinâmica e do caráter cambiante dessas mudanças nos encontros
interacionais, a metáfora de “passos de dança”36 parece bastante pertinente para fazer alusão à
constelação de alinhamentos mútuos que podem ser mobilizados em uma interação. Durante
uma “dança”, não podemos dar passos sozinho, mas dependemos sempre do outro para que
possamos dar outros passos. Caso esses passos não se reconheçam, outros terão de ser
negociados.
Além das concepções de enquadre e footing, como sinalizei, utilizo o conceito de
convenções de contextualização, uma vez que tais construtos analíticos sinalizam os
enquadres e os alinhamentos em jogo.
Segundo Gumperz (2002), convenções de contextualização são pistas de ordem
sociolinguística que utilizamos para marcar ou destacar bases contextuais de interpretações de
ações discursivas situadas. Essas convenções podem nos fornecer pistas de modo que
36

Metáfora sugerida durante aula do Curso de “Análise de Discurso Oral: perspectivas macro e micro”
ministrado pela professora Drª Branca Falabella Fabrício no Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em
Linguística Aplicada - UFRJ.
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consigamos compreender como os/as agentes sociais engajados em um encontro interacional
definem um dado momento de comunicação e que esquemas de interpretação mobilizam ao
longo de tal evento.
As pistas de contextualização dizem respeito aos modos de estruturação tanto do
conteúdo quanto da forma dos enunciados. É a partir desse conjunto de traços, que Gumperz
chama de pistas ou convenções, que interactantes sinalizam e interpretam a atividade
ocorrida. Tais pistas não devem ser estudadas como estruturas abstratas, mas sim em relação
ao processo comunicativo e ao contexto da interação. As convenções de contextualização
podem constituir enunciados de diferentes modos: a maneira como cada enunciado é
construído dependerá do repertório discursivo dos atores sociais envolvidos na interação e do
modo como esses agentes lidam com os sentidos que tal repertório lhes proporciona
(GUMPERZ, 2002). Portanto, a mudança de entonação, mudança de registro, mudança de
tópico, risos, mudança de expressão facial, por exemplo, são pistas de contextualização que
nos indicam o reenquadramento de uma certa situação interacional (RIBEIRO e HOYLE,
2002).
Além disso, essas pistas não possuem um valor discursivo fixo, previamente
determinado. O valor sinalizador de uma convenção depende do reconhecimento de um dado
significado por parte dos/as agentes engajados na interação. A palavra bichinha, por exemplo,
só será interpretada como um vocábulo pejorativo, que indica uma posição de preconceito por
parte de quem a usa para fazer algum tipo de predicação, se os/as participantes de um evento
comunicativo têm conhecimento dessa convenção social.
Procurando dar conta da diferente natureza dessas convenções, Gumperz as divide em:
1) pistas linguísticas, que dizem respeito a mudanças de código, de dialeto ou de estilo, à
escolha entre opções lexicais e construções gramaticais diversas etc.; 2) pistas
paralinguísticas, concernentes ao valor das pausas de um determinado locutor, seu tempo de
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fala e suas hesitações; e, ainda, 3) pistas prosódicas, que ocorrem na variação de entonação
do falante, o acento, o tom etc. e são constituídas de diversos sistemas de marcas as quais são
estabelecidas por traços culturais. Além das pistas elencadas acima, ainda existem as nãoverbais, tais como a direção do olhar, postura perante interlocutores, gesticulações,
movimentos corporais etc., que complexificam os sentidos construídos a partir do uso da
palavra.
O conceito de pistas de contextualização pode sinalizar tanto o enquadre de
determinado encontro interacional, quanto o modo como os participantes se posicionam uns
perante os outros, consigo mesmo e com os tópicos em jogo, em outras palavras, o footing
projetado. Desse modo, análise por meio do instrumental que elegi parece poder fornecer
subsídios para que eu consiga compreender a dinâmica das interações sociais que se
instauraram em minha sala de aula.
Passo agora à análise dos dados.
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6. ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo, dedico-me a ler analiticamente os dados gerados em minha própria sala
de aula, no segundo semestre de 2011, em dez aulas. De acordo com o que foi apresentado na
introdução desta dissertação, meu objetivo é criar inteligibilidade sobre os efeitos da
implementação de procedimentos queer que propus e verificar que sentidos identitários – em
especial, sobre o homoerotismo – circulavam naquele contexto interacional específico. Por
esta razão, a análise proposta se guiará a partir das seguintes questões, apresentadas na seção
introdutória:
 Quais os efeitos discursivo-identitários produzidos pela implementação de
procedimentos de letramentos queer na minha sala de aula de inglês como língua
adicional?
 Que performances identitárias em geral e de gênero e sexualidade, em
particular, são encenadas por mim e meus/minhas alunos/as durante a
implementação de procedimentos queer por mim proposta?
 Como tais performances se relacionam a processos de entextualização?

Para respondê-las, direciono meu foco de atenção tanto para momentos de
extextualização de Discursos quanto para as performances que são projetadas a partir delas.
Os trechos analisados estão agrupados em blocos seguindo um critério cronológico.
Optei por respeitar a ordem em que as aulas aconteceram considerando que, deste modo, o/a
leitor/a poderá compreender melhor a progressão da implementação de procedimentos de
letramento queer em minha sala de aula, bem como os efeitos processuais dessa
implementação.
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6.1 Aula 1 (14/09/2011): Onde estão meus procedimentos queer?

O objetivo da primeira aula era discutir a caracterização de homens e mulheres por
meio de adjetivos. Essa tarefa37 surgiu como possibilidade de articular o conteúdo previsto no
programa oficial, o grau comparativo dos adjetivos, com as temáticas de gênero e sexualidade
(Cf. anexo 3A).
A atividade em questão foi elaborada a partir do que pude observar na etapa de
sondagem. Nesse momento, anterior à geração de dados, percebi que os/as alunos/as, sem
exceção, reproduziam discursos concernentes à vida social que favoreciam a reprodução da
heteronorma, sobre a qual Judith Butler ([1990] 2010; 2004) fala. O que mais chamou minha
atenção foi o fato de os/as discentes reciclarem sentidos sobre sexualidade com base nas
regras tradicionais disponíveis sobre os gêneros masculino e feminino. Dito de outra maneira,
para os/as estudantes da turma 902, homens que encenassem performances que não se
conformassem com o padrão de masculinidade vigente – o mesmo pode ser dito sobre
mulheres – eram considerados gays. Por essa razão, a atividade proposta para a aula 1 visou a
trabalhar com categorias e predicação dessas categorias para que eu pudesse compreender
melhor como meus/minhas alunos/as entendiam a dinâmica das relações sociais de
sexualidade.
Nesse exercício, os/as alunos/as tiveram, inicialmente, de separar alguns adjetivos em
colunas generificadas, isto é, uma dedicada aos homens e outra dedicada às mulheres. No
entanto, havia uma terceira coluna, both (ambos), caso os/as alunos/as achassem que um certo
adjetivo pudesse ser utilizado para descrever tanto mulheres quanto homens. Após essa
discussão, e tendo como base a tabela que preenchemos, os/as alunos/as escreveram frases
comparando homens e mulheres. Levando em consideração o foco desta pesquisa, analiso

37

Todas as atividades utilizadas com os/as alunos/as se encontram no anexo 3.
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nessa aula apenas algumas interações do momento que discutíamos a atribuição dos adjetivos
aos gêneros. Nesse dia, Os alunos estavam organizados em um semicírculo, e eu, perto da
mesa do professor, onde o projetor de imagens se encontrava, pois precisa manusear tal
equipamento durante a projeção da folha de tarefas no quadro.
Dessa primeira aula, selecionei as duas sequências que se seguem:

Sequência 1: “Porque tipo assim / <a mulher Cho:ra>”
001
002
003

Professor:

PESSOAL / vamos fazer silêncio por favor // Aqui tem um monte de
adjetivos / e vocês têm aí três categorias // women / ↑que categoria é
essa?
[ruído]
Mulher

004

João e Lua:

005

Professor:

006

Lua:

Mulher [concordando com a cabeça]
[ruído]
Mulher homem e gay

007

Professor:

<Homem / man e both / ↑a:mbos>

008

Lua:

>ENTÃO É GAY<

009

Professor:

<Ambos>

010

Lua:

Ambos / ↑vai

011
012

Professor:

013

João:

014

Sofia:

Então vocês têm aí o primeiro adjetivo / é SENSITIVE // alguém sabe o
que significa esse sensitive?
[ruído]
É sensível?
[ ]
Sensível?

015

Professor:

<Sensí:vel> [concordando com a cabeça]

016

João:

017

Corey:

Mas sensível não é o que vem depois aqui?
[ ]
Mulher

018
019

Professor:

020

Corey:

↑Não // quem que vocês acham que é sensível / na crença de vocês <o:
ho:mem / a: mulher ou ‘ambos↓>?
[ruído]
É pra colocar em inglês?
[ruído]
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021
022

Professor:

023

Sim / Quem que vocês acham que é sensível? >O homem a mulher ou
os dois <?
[ruído]
Alunos/as em geral: A mulher

024

Professor:

Por quê?

025

João:

Porque ↑sim ué.

026

Professor:

027

João:

028

Suzana:

Porque sim não é resposta
[ ]
A:: porque ela é UÉ
[ruída]
=
Porque tipo assim / <a mulher cho:ra>
=

029
030

Lua:

Mas
O PROFESSOR / meu padrasto é muito sensível minha mãe –
[ ]
É?
[ ]
não pode falar nada com ele
que ele fica / nossa / o Adriana / faz isso não / nossa [fazendo imitação] o
tempo todo assim
[ ]
°Aha:m°
[ ]
Fica todo sentido / depois fica de cara feia e vem falar <nossa sua
mãe / não pode fala nada que ela gri::ta / fica com cara de > –

031

Professor:

032
033
034

Lua:

035

Professor:

036
037

Lua:

038

Professor:

039
040

Lua:

041

Professor:

E você acha que seu padrasto é menos homem por ser sensível?
[ ]
É muito sensivelzinho // A::// não
sei
[ruído]
↑Não sabe / por quê?

042

Lua:

Não sei / porque quem tem que saber isso é minha mãe [em tom de riso]

043

Professor:

044

Lua:

A::/ e sua mãe acha que ele é menos homem por ser sensível?
[ ]
Não / eu acho que não

045
046

Corey:

047

Professor:

OLHA O PROFESSOR QUERENDO SABER DO SEXO COM O
MARIDO DELA.
[ruído]
>EM PESSOAL< / para onde vai o sensitive?

048

Lua:

PRAS MULHERES
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Inicio a atividade alinhando-me como professor moderador (linhas 01, 02 e 03)
quando me proponho a explicar em que consiste a atividade na qual os/as alunos se engajarão
e a elicitar o significado das palavras que nomeiam as três categorias com as quais os/as
estudantes terão de lidar.
João e Lua ratificam a posição projetada, respondem às minhas perguntas e lançam
mão de possíveis significações na língua portuguesa para os nomes em inglês (linhas 04-06).
No entanto, eu não ratifico a aluna Lua como uma participante no processo de construção de
sentido. Quando ela propõe a tradução da palavra inglesa “both” por “gay” (linhas 06 e 08),
eu, imediatamente, corrijo-a impondo a resposta “correta”, sem mesmo questionar o porquê
de Lua ter escolhido o vocábulo “gay”, como podemos observar pela diminuição do tom de
minha voz (linha 09). Verifico, no entanto, que, nesse momento, a própria posição da aluna
pode implicar a ideia de que pode não haver uma adequação de algum adjetivo em uma das
duas posições de gênero previamente apresentadas, uma vez que ela entende que a palavra
both predicaria uma pessoa construída como “gay”. É interessante notar que o Discurso
entextualizado por Lua ratifica a ideia de que pessoas construídas como gays se conformam
com regras sociais que constituem a masculinidade ou a feminilidade.
As linhas 07 e 09 (<Homem / man e both / ↑a:mbos>) da transcrição corroboram para
a compreensão de que reafirmo a norma escolar panóptica, em que o professor está no
controle da entextualização, sendo, por isso, o detentor de todo conhecimento a ser
transmitido aos/às alunos/as. Com isso, eu deixo a posição daquele que medeia a atividade em
estudo e projeto o footing do professor tradicional, aquele que se engaja em práticas de
letramento autônomo, deixando, inclusive de ratificar a contribuição da aluna Lua.
A posição mobilizada por mim, a de detentor da verdade sobre a tradução “correta” da
palavra “both”, é ratificada por Lua (linha 10 - Ambos / vai) quando ela repete a tradução que
eu havia imposto e, logo em seguida, diz “vai”, recurso que pode ser compreendido como um
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sinalizador de que essa aluna não iria mais negociar o significado do vocábulo “both”. Nesse
momento, Lua encena um footing de aluna tradicional, pois acata minha decisão.
Posteriormente, projeto novamente o footing de professor mediador (linhas 11 e 12)
quando abro espaço para que algum/a aluno/a diga o significado da palavra “sensitive”. Esse
posicionamento é rapidamente ratificado por João e Sofia (linhas 13 e 14 – É sensível? /
Sensível?) quando se engajam na interação propondo uma significação em português para tal
palavra.
Mais adiante, na interação, mantendo o footing de professor mediador (linhas 18 e 19)
abro espaço para que os/as alunos/as possam discutir a quem o adjetivo “sensitive” poderia
ser atribuído. Em seguida, negocio um enquadre reflexivo, propondo que os/as estudantes
exponham suas opiniões acerca do assunto, como se pode observar em minha própria fala,
“quem que vocês acham que é sensível / na crença de vocês”. Também merece atenção o fato
de que, a partir desse instante, eu não fiz imposições ou indicações de que respostas seriam
“corretas”, abro um espaço potencial de reflexão, sinalizado pela ênfase na opinião da turma.
Na linha 23, é possível perceber que, sob orientação do enquadre reflexivo
estabelecido a partir do momento descrito na linha 18, os/as alunos/as afirmam,
unanimemente, que as mulheres são mais sensíveis que os homens. A resposta dada pelos/as
alunos/as, predicando as mulheres como sensíveis, recicla um Discurso histórico presente no
senso comum segundo o qual o as mulheres seriam sensíveis enquanto os homens seriam
racionais. Tal predicação dicotômica indica que aquelas seriam mais frágeis do que estes
últimos.
A ideia de que as mulheres seriam sensíveis parece estar tão enraizada em nossa
cultura que o aluno João, ao adentrar no momento da interação quando um enquadre
questionador é proposto (linha 24) – quando questiono o porquê de as mulheres serem
sensíveis –, constrói uma logicidade na relação entre ser mulher e ser sensível, como podemos
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observar nas linhas 25 e 27. O uso de “ué” (linhas 25 e 27 – Porque ‘sim ué / A:: porque ela é
ué) por parte de João parece intensificar a relação causal e, sobretudo, lógica entre o referente
“mulher” e a predição “sensível”.
Um alinhamento de concordância parece ser projetado na interação por Suzana quando
a jovem exemplifica (linha 28 - Porque tipo assim / <a mulher cho:ra>) o porquê de a mulher
ser sensível pela alusão ao choro, caracterizado como um atributo inerente à mulher. O
emprego de “chorar” no tempo presente do modo indicativo corrobora a ideia de que chorar é
uma verdade universal concernente, nesse caso, ao universo feminino. Além disso, a
elucidação de uma suposta característica da mulher feita por Suzana nos informa que a aluna
em questão se posiciona em concordância com uma compreensão dos gêneros sob os ideais da
lógica monocultural, que ainda rege grande parte dos Discursos com os quais lidamos no
mundo contemporâneo.
Logo imediatamente após a fala de Suzana, Lua apresenta um contraexemplo no qual
recontextualiza a história de seu padrasto que encena performances de sensibilidade. A partir
desse momento, um enquadre contrastivo parece se estabelecer na interação e pode ser
observado a partir do uso marcador discursivo “mas” (linhas 29 e 30) que introduz o
enunciado de Lua e anuncia que uma oposição será proferida por ela. Esse item lexical
também sinaliza a projeção de um alinhamento questionador por parte da jovem, uma vez que
ela traz para a interação a dúvida sobre a inerência da sensibilidade à mulher, que havia sido
estabelecida como natural até então, como podemos visualizar nas linhas 32, 33, 34, 36, 37 e
38. A contribuição de Lua (linhas 29 e 30), cria um sentido de masculinidade nãohegemônica, que pode contribuir para a ideia de que o homem também pode encenar
performances de sensibilidade. A aluna entextualiza um Discurso mais contemporâneo que
tem potencial de estremecer a lógica binária operante em nível local.
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Negociando um enquadre contrastivo, alinho-me como mediador da interação e
proponho um footing questionador (linha 39) quando pergunto à Lua se ela acha que seu
padrasto teria sua masculinidade ferida ao encenar performances de sensibilidade. Nesse
ponto da interação, uma mudança de enquadre ocorre: a reflexão passa nortear as ações
discursivas dos/as participantes. Além disso, ao contrário de minha posição autoritária – que
pode ser evidenciada nas linhas 07 e 09 –, eu ratifico a aluna Lua como também responsável
pelo processo de construção de sentido em minha sala de aula quando sinalizo a valoração de
sua voz, ao utilizar a expressão “você acha” (linha 39 – E você acha que seu padrasto é menos
homem por ser sensível?). A oscilação entre os footings projetados por mim, como professor
tradicional e reflexivo, pode ser um indicativo da minha própria dificuldade de ação fora das
regras de sala de aula da educação panóptica.
Nas linhas 40 e 41 da transcrição, Lua utiliza a palavra “sensivelzinho” para predicar
seu padrasto e, em seguida, diz não saber se acha que seu padrasto encena performances de
masculinidade menos aceitas no senso comum (É muito sensivelzinho // A::// não sei). Essa
dúvida é marcada pelo uso do recurso linguístico, interjeição, “Ah”, alongada durante seu
proferimento, que indica uma avaliação do que havia dito anteriormente (É muito
sensivelzinho) a qual põe em xeque sua própria posição projetada nas linhas 30 e 31.
Essa dúvida, que perpassa a ação discursiva de Lua naquele momento da interação,
nos mostra uma oscilação entre uma dupla desqualificação das performances de seu padrasto,
orientada por uma matriz de inteligibilidade heterossexual – primeiro, com o uso de um índice
que indexicaliza um sentido negativo atribuído às mulheres no senso comum, e, segundo, pela
diminuição do valor de sua encenação com o uso do diminutivo, construído com o uso do
sufixo “-inho” –, e o confronto com a possibilidade de ruptura de um Discurso altamente
sedimentado na cultura tradicional, que havia sido questionado por ela mesma (linhas 30 e 31
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– Mas o professor / meu padrasto é muito sensível minha mãe) quando negociava a atribuição
do adjetivo “sensitive” aos gêneros.
Após um enquadre de dúvida ter se estabelecido como o norteador do momento da
interação descrito acima, projeto um footing questionador ao interpelar Lua sobre sua dúvida
(linha 42 - Não sabe / porque?), sugerindo que a explicação sobre o porquê de tal dúvida fosse
compartilhado com a turma. A aluna em questão desvia o foco de atenção de sua participação
ao dizer que, com o uso do modalizador “dever”, sua mãe seria a responsável por saber se a
performance de masculinidade de seu padrasto era eficiente, reduzindo a questão da
masculinidade à virilidade. Aqui a aluna recontextualiza um tipo de Discurso sobre o qual
Daniel Welzer-Lang (2004) reflete, observando que, para o senso comum, o homem é
considerado homem desde que seja ativo, muito embora esse conhecimento produzido pelo
senso comum não dá conta das práticas sexuais das pessoas. Logo, se a performance de
masculinidade, em certos momentos, reduz-se ao desempenho sexual, somente a mãe de Lua
seria capaz de responder à questão transcrita na linha 39 (E você acha que seu padrasto é
menos homem por ser sensível?). Nesse momento da interação (linha 43), o processo de
entextualização reenquadra a interação: Lua se afasta de uma possível posição de dúvida e
negocia um enquadre irônico. Com efeito, a jovem autentica Discursos que engessam as
performances tanto de masculinidade quanto a de feminilidade.
Posteriormente, um enquadre de insinuação se instaura quando Corey sugere interesse
de minha parte na vida sexual da mãe de Lua (linha 47 - Olha o professor querendo saber do
sexo com o marido dela). Esse enquadre é rapidamente refutado por mim quando, não
validando a contribuição do aluno, invoco a atenção da turma e peço que escolham uma
categoria para a palavra “sensitive” (linha 48 - Em pessoal / para onde vai o sensitive?).
Articulo também a projeção do footing tanto de professor moderador da atividade, quanto de
professor tradicional, pois direciono a atenção dos/as discentes para a atividade. A
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mobilização desses alinhamentos também pode sugerir minha incapacidade de lidar com o
posicionamento humorístico de Corey (linha 47) e minha forma de tanto controlar o enquadre
interacional reflexivo em negociação como gerenciar o tempo destinado a atividade (havia
programado apenas o período de 2 aulas).
Mesmo após Lua ter estremecido, ainda que momentaneamente, a estabilidade dos
sentidos de gênero (linhas 29 e 30), ela afirma que o adjetivo “sensitive” deve ser atribuído às
mulheres (linha 48). O silêncio dos/as outros/as alunos/as perante a resposta da garota parece
indicar que eles/as projetam um footing de apoio, concordando com a opinião de Lua. Esse
tipo de oscilação indica que breves momentos de não conformidade com a matriz
heteronormativa, rapidamente, reestabelecem-se como instantes de reafirmação da norma.
Verifico, assim, nesses primeiros passos analíticos, que momentos de entextualização podem
compreender a fricção entre sentidos sedimentados na cultura e significados inovadores.
Tal movimento tem continuidade, como mostro a seguir, no prosseguimento da
primeira aula.

Sequência 2: “‘Não // porque eu sou feminina”

O fragmento transcrito abaixo ainda é fruto da interação propiciada pela atividade que
descrevi no início da análise da primeira aula.
60

Professor:

61

Corey:

62

Professor:

63

Lua:

64

Sofia:

65

Professor:

Sensible / sensible / ALGUÉM SABE O QUE SIGNIFICA?
[ruído]
Sensível?
[ruído]
<°Sensato°>
[ruído]
As mulheres são mais sensatas
[ruído]
Professor / o que é sensato mesmo?
Sensato é uma pessoa raciona:l / <que para e pe:nsa> /
[ ]
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66
67

Lua:

68
69

Professor:

70

Lua:

71

Sofia:

72
73

Lua:
Professor:

74
75
76

Sofia:
Professor:

77

Lua:

É / as mulheres
pensam mais
[ ]
que não é emoti:va / que consegue pensar com a cabe:ça mesmo / /
não pensa com o coração
Porque existem as mulheres frias e calculistas
[ruído]
=
É / igual a gente.
[ ]
É
>Vocês se consideram frias e calculistas?<
[ruído]
Uhum
E vocês se consideram menos mulher ou sapatão como vocês mesmo
disseram?
[ruído]
↑Não // porque eu sou feminina

Nesse momento da aula, enceno o footing de moderador da atividade quando pergunto
aos/às alunos/as se eles/elas saberiam me dizer o significado da palavra “sensible” (linha 60).
Corey, ratificando minha projeção e engajando-se no espaço aberto para coparticipação,
indaga sobre a possibilidade de o vocábulo em questão poder significar “sensível” (linha 61).
Após a colocação do aluno, eu mantenho o alinhamento de professor tradicional (numa
situação semelhante à descrita no fragmento anterior), e, projetando um enquadre de correção,
respondo à pergunta que eu mesmo havia formulado e forneço o significado da palavra
“sensible”, conforme podemos observar na linha 62. Nessa ocasião, qualquer possibilidade de
negociação de significado é cessada. Além disso, minha performance de professor tradicional
incita dois efeitos, a saber: a) inviabilizo a possibilidade de existir, pelo menos para a tarefa,
algum sinônimo para a palavra “sensitive”, e b) deslegitimo o procedimento de leitura (por
meio de associação de palavras cuja grafia é semelhante) empregado por Corey. Com efeito,
minha projeção de professor tradicional concretiza uma ação proporcionada por práticas e
Discursos associados ao letramento autônomo, pois não possibilito aos/às alunos/as a
possibilidade de construção de uma possível significação para a palavra em estudo.
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O enquadre de correção que orienta meu posicionamento também parece uma
estratégia para chamar a atenção do aluno Corey. Como em um momento anterior da aula já
havíamos discutido um adjetivo cuja significação equivale à “sensível”, vocábulo sugerido
por João como tradução de “sensible”, naquele instante, minha contribuição parece ter um
valor de crítica ao aluno devido a sua dispersão em aula, ação essa que remonta a um dos
mecanismos de controle centrais do panoptismo, i.e. o controle da atenção. Novamente, é
perceptível minha dificuldade em trabalhar sob Discursos e orientações vinculados à
pedagogia e letramentos queer, cujo cerne assume a negociação de sentidos como estratégia
fértil para se refletir sobre a vida social.
Em seguida, Lua se alinha como coparticipante do processo de construção de sentido,
refuta minha posição de professor tradicional e, consequentemente, a de aluna tradicional,
opondo-se ao senso-comum ao construir as mulheres como pessoas sensatas (linha 63 - As
mulheres são mais sensatas). Essa predicação indexicaliza sentidos sobre a feminilidade que
não são valorizados por Discursos ossificados, contradizendo a matriz de integibilidade,
segundo a qual a sensatez é uma característica masculina, que se difere, por meio de oposição,
da sensibilidade feminina. Essa performance de Lua é indicativa de que a instabilidade ronda
discursos normatizadores. Exemplo disso é o fato de, num período anterior da interação, essa
mesma aluna construir as mulheres como seres sensíveis (cf. análise do trecho anterior).
Logo após Lua apresentar sua opinião, Sofia se dirige a mim pedindo que eu
explicasse o significado da palavra “sensato” (linha 64 Professor / o que é sensato mesmo?).
Essa interpelação nos informa que a aprendiz me posiciona como o detentor do conhecimento
verdadeiro, pois sou a pessoa a quem recorreu no momento de dúvida. A posição de aluna
tradicional projetada por Sofia ocasiona a deslegitimação dos outros/as estudantes como
colaboradores no processo de construção de conhecimento na sala de aula. Tal alinhamento

110

não é surpresa dada a estrutura escolar, e também de aprendizagem, com a qual os/as
discentes estão acostumados/as.
Orientado por um enquadre de aula tradicional, que foi estabelecido após a
participação de Sofia, eu ratifico e aceito o footing de professor tradicional ao responder à
dúvida de Sofia (linhas 65, 68 e 69). Eu poderia ter perguntado se algum/a aluno/a saberia
explicar o significado da palavra “sensato”, mas não o fiz. Além de me alinhar a uma tradição
panóptica, que concentra na figura do/a professor/a o diálogo poder-saber, a definição que
ofereço para o termo “sensato” incorre na dicotomia clássica que operacionaliza uma
oposição entre razão e emoção (linhas 65, 68 e 69 – Sensato é uma pessoa raciona:l / que para
e pe:nsa /; que não é emotiva / que consegue pensar com a cabeça mesmo / / não; pensa com o
coração). O binarismo de que lanço mão para explicar o vocábulo em questão recicla o
Discurso que constrói a razão, a sensatez e o bom senso em contraste à emoção e à
sensibilidade. As construções que utilizo no processo de entextualização sinalizam bem o par
opositivo: razão = pensamento vs. emoção = coração. É justamente por meio dessa colisão
que a matriz heteronormativa constrói verdades acerca dos gêneros masculino e feminino,
respectivamente.
Essa norma é desafiada no momento em que Lua propõe a existência de mulheres que
encenam performances de sensatez (linha 70 - Porque existem as mulheres frias e calculistas),
sem excluir a existência das que se engajam nesse tipo de encenação. O proferimento desse
enunciado nos indica um posicionamento problematizador do estereótipo feminino associado
à sensibilidade e emotividade. Quando Lua termina de falar, imediatamente, como indica o
engatamento de falas entre as linhas 70 e 71, Sofia ratifica a posição de Lua ao dizer que as
duas encenam performances de sensatez.
Após ouvir as colocações das duas alunas, guiado por um enquadre reflexivo, projeto
um footing reflexivo-questionador ao questionar se as alunas considerariam que suas
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performances de feminilidade perderiam valor social em razão da sensatez encenada por elas
(linhas 75 e 76 – E vocês se consideram menos mulher ou sapatão como vocês mesmo;
disseram?). Tal especulação surgiu porque em um momento anterior, alguns/mas alunos/as,
inclusive Lua, disseram que a sensibilidade seria uma característica feminina, ao passo que a
sensatez seria um predicador masculino. Novamente, podemos ver uma fricção entre sentidos
normatizados e sentidos inovadores. A reflexão que tento propiciar nesse instante da aula me
desloca para uma prática de letramento queer, pois estamos refletindo, avaliando e
problematizando sentidos sedimentados disponíveis no cotidiano dos/as discentes.
Também guiada pelo enquadre reflexivo estabelecido a partir da linha 70 da interação,
Lua nega a ideia de que suas performances de feminilidade sejam menos eficientes em razão
de encenações que sinalizam características masculinas, no senso comum (linha 77 – ↑Não //
porque eu sou feminina). A justificativa da jovem é o fato de ela se construir como uma
menina que segue padrões de gênero, normalmente, atribuídos às mulheres. Nessa ocasião, ao
dizer “sou feminina”, Lua, alicerçando-se em discursos essencialistas, recicla uma série de
Discursos tradicionais que constrói o gênero feminino a partir de certos atributos que a
diferenciam do gênero masculino. Posição que contradiz seu alinhamento da linha 77.
Em termos gerais, acredito que posso dizer que houve dificuldade de minha parte,
nesse primeiro momento, em ministrar uma aula alicerçada nos princípios de uma pedagogia e
letramentos queer, como podemos observar na minha performance nas linhas 07 e 09, por
exemplo. Em segundo lugar, pareceu-me, nesse primeiro instante, que Discursos normativos e
normalizadores acerca da vida social dominavam o repertório discursivo de meus/minhas
alunos/as (linhas 25 e 27, por exemplo). Todavia, breves e sutis momentos de atrito (linhas 70
e 71, por exemplo) emergiram durante a aula, sinalizando que há algum tipo de
movimentação entre Discursos do senso comum e Discursos inovadores, muito embora
aqueles tenham predominado a primeira aula.
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6.2 Aula 2 (19/09/2011): Entre o letramento autônomo e o letramento queer?

O objetivo da atividade encaminhada nessa aula era o de continuar a exploração do
repertório dos/as alunos/as no que diz respeito ao gênero (cf. Anexo 3B). Como já expliquei
anteriormente, inicio a implementação de procedimentos queer discutindo questões de gênero,
porque, durante a fase de sondagem, percebi que os/as alunos/as da turma 902 compreendiam
a sexualidade com base em normas identitárias tradicionais. Por essa razão, a segunda aula
visou a levantar discussões acerca dos gêneros e dos modos como se caracterizam e
normalizam homens e mulheres.
A tarefa desenvolvida nesse dia consistiu na leitura e discussão de três capas diferentes
da mesma revista, Gentleman Quarterly, (cf. Anexo 3B). Os/As alunos/as se organizaram em
três grupos e cada equipe recebeu uma capa. Os/as discentes não sabiam que todas as capas
distribuídas eram da mesma revista. Omiti essa informação com o intuito de evitar que
membros/as de grupos distintos conversassem sobre as capas antes do momento do debate
aberto.
Basicamente, a atividade propunha que os/as alunos/as localizassem os textos no
mundo social, discutindo, com base nas capas que receberam, o possível público alvo da
revista, se esse público poderia gostar de ler tal revista e se essa mesma revista faria sucesso
no Brasil. Após a negociação de respostas para as questões colocadas, cada grupo teve a
chance de expor sua opinião e debater com os outros. Durante a aula, a turma estava disposta
em grupos, os quais os/as próprios/as alunos/as organizaram. Grande parte do tempo, eu
prestei algum tipo de assistência para os grupos, esclarecendo alguma dúvida, ou ajudando na
compreensão de algum aspecto do texto que liam. Quando não o fazia, permanecia na mesa
do professor, onde o projetor de imagens estava localizado.
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Para fins analíticos, selecionei apenas um trecho da aula.

Sequência 1: “minha mãe também lê coisa de futebol e né:: sapatona não tá fessô”

001
002

Professor:

VAMO LÁ PESSOAL / na opinião de vocês / qual é o público
alvo dessa revista?
[ruído]
A:: fessô: // a gente fico na dúvida no começo / mas depois decidiu
que é pros homens

003
004

Paulo:

005

Professor:

<Mas o que causou essa dúvida em vocês?>

006

Corey:

007

Professor:

008
009

Corey:

010
011
012

Professor:

Tipo assim fessô / Tem uns bagulim aqui –
[ruído]
[ ]
Que bagulim?
[ruído]
Tipo / fala de futebo:l / de bebi:da / de camisi:nha: / os homi que
vão gosta disso / sacou?
[ruído]
=
Um minutinho só Corey / ↑Meninas↓ / se
vocês não pararem de conversar ↑agora ↓ / vou tirar vocês de sala e
vão ↑perder↓ o ponto de participação da aula de hoje

013

Tatiana:

014

Gabriela:

>Não / Não<
[ ]
>Já parei fessô<

015

Professor:

Continua Corey

016

Corey:

I:: // peraí fesso / esqueci

017

Professor:

O:: PESSOAL / <ajudem ele aí> [me referindo aos outros
membros do grupo]

018
019

Joey:

Assim fessô / a gente não sabia porque tem coisa aqui que pra
gente é pra ↑mulher

020

Professor:

↑Exe:mplos?

021

Paulo:

Fala de roupa

022
023

Professor:

024
025

Corey:

Mas vocês não se preocupam com o que vestem? / >Isso não é uma
preocupação de vocês?<
[ruído]
Então fessô / foi o que o Luciano disse / eu e ele / nós se preocupa
com que a gente ve:ste ↑Mané
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↑Pessoal / vocês concordam com a colocação do grupo do Corey?
[me referindo aos outros dois grupos]
[ruído]
A: fessô / tipo assim // lá em casa / minha mãe também gosta de
futebol / ela e meu pai ↑até brigam /

026

Professor:

027
028

Suzana:

029

Professor:

É mesmo?

030
031

Suzana:

É: / minha mãe também lê coisa de futebol / >e né:: sapatona não
tá fessô<

Começo o momento do debate da tarefa escolhendo o grupo do aluno Corey para dar
início à discussão. Posiciono-me como o moderador da atividade em questão, quando
proponho à primeira equipe que compartilhe suas ideias com o restante da turma, como pode
ser observado nas linhas 01 e 02. Meu alinhamento também projeta um enquadre expositivoreflexivo. Posiciono os alunos do grupo no centro da discussão, legitimando-os como
coprodutores de conhecimento, quando peço a opinião deles por meio do uso do enunciado
“na opinião de vocês” (Vamo lá pessoal / na opinião de vocês / qual é o público alvo dessa
revista?). O uso de tal expressão, construída a partir de uma modalização discursiva, também
sinaliza a negociação de um enquadre de debate, permitindo, assim, que meus/minhas
alunos/as tenham mais voz durante as discussões.
Orientados pelo enquadre expositivo-reflexivo, Paulo, integrante da primeira equipe,
ratifica minha posição de moderador e a sua de coparticipante na discussão e pondera, a
princípio, que o grupo teve dificuldade de delinear um público alvo para a revista GQ. No
entanto, o discente afirma que, algum tempo depois, provavelmente após ter interagido com
mais profundidade com os textos da capa da revista, afirma que o produto se destina ao
público masculino (linhas 03 e 04 – A:: fessô: // a gente fico na dúvida no começo / mas
depois decidiu que é pros homens). O uso do marcador discursivo “Ah”, alongado durante seu
pronunciamento, que introduz o enunciado de Paulo, pode ser considerado um pré-anúncio da
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dúvida, que se concretiza após o vocativo “professor” com a oração “a gente fico na dúvida
no começo”.
Um outro aspecto interessante da fala de Paulo (ainda nas linhas 03 e 04) diz respeito
ao fato de que a dúvida do grupo, bem como a projeção do público alvo por meio do recurso
semiótico “homem” indexicaliza a lógica dicotômica que orienta a inteligibilidade dos
gêneros. Parece-me que os alunos do grupo operacionalizaram a discussão em bases binárias
excludentes, isto é, ou a revista continha tópicos voltados para os homens, ou trazia
discussões que referendam o universo feminino, segundo a lógica tradicional. Essa incerteza
que subjaz ao momento inicial da discussão dos alunos também nos indica que, em nenhum
momento, o grupo refletiu sobre a possibilidade de a revista ser para ambos os gêneros.
Ainda me posicionando como mediador da atividade e me guiando pelo enquadre
expositivo-reflexivo, projeto um alinhamento questionador ao pedir que os alunos do grupo
expliquem o porquê da dúvida, sem deslegitimar quaisquer aspectos de suas falas, como se
pode observar a partir da construção gramatical de meu enunciado (linha 05 – Mas o que
causou essa dúvida em vocês?). Nesse momento da interação, Corey toma o turno de fala e
justifica a conclusão a que chegaram (linha 08 – Tipo fala de futebo:l / de bebi:da / de
camisi:nha:: / os homi que vão gosta disso / sacou?). Novamente, podemos visualizar que, no
processo de entextualização dos textos midiáticos em questão, os alunos constroem sentidos
sobre os gêneros recontextualizando Discursos solidificados acerca do que é ser homem e
mulher. Tais sentidos são indexicalizados pelo uso dos termos “futebol”, “bebida” e
“camisinha”, associados à ideia de masculinidade hegemônica, para a sinalização de assuntos
e temas sobre os quais homens “gostam” de falar.
Instantes depois, outro aluno, Joey, ocupa o turno de fala – pois Corey não conseguiu
recuperar o que iria dizer –, posicionado-se como também responsável pela produção de
sentidos durante o debate, e pelas entextualizações em jogo, ao explicar o motivo pelo qual o
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grupo teve dúvida na delimitação do público alvo da revista, cuja capa estava sob estudo. Tal
explanação é apresentada linguisticamente a partir do uso do operador argumentativo
“porque” (linhas 18 e 19 – Assim fessô / a gente não sabia porque tem coisa aqui que pra
gente é pra mulher). Segundo o aluno, o grupo detectou alguma temática que seria de
interesse das mulheres, o que produziu a dúvida. O uso dos recursos “porque tem coisa aqui
que pra gente é pra mulher”, recicla, novamente, a dicotomização das performaces identitárias
de gênero, ancoradas em sentidos produzidos pela matriz de ordem heterossexual que “ditam”
as performances que devemos encenar a fim de nos encaixar nos padrões generificados.
A seguir, mantendo minha projeção de moderador da discussão, peço que o grupo de
Corey dê exemplo de algum tema que seria de interesse das mulheres que constituía alguma
das chamadas da capa da revista GQ (linha 20). Sancionando meu alinhamento e mobilizando
uma posição de coparticipante do debate, Paulo diz que a equipe considera o assunto “moda e
vestimentas” um tema feminino (linha 21 – Fala de roupa). O emprego de “Fala de roupa”
ratifica o modo engessado como os alunos operam com significados acerca dos gêneros no
mundo social, uma vez que o grupo associa interesse por roupas ao universo feminino.
Logo em seguida, nas linhas 22 e 23 (Mas vocês não se preocupam com o que vestem?
/ Isso não é uma preocupação de vocês?), mobilizo um footing problematizador, sugerindo um
reenquadramento da situação ao interrogar o grupo sobre a preocupação dos alunos com
relação ao que vestem.
Ao mesmo tempo, vejo a introdução de meu enquadre problematizador, com o
emprego do operador argumentativo de efeito adversativo “mas”, como uma forma de encenar
uma posição contrária a do grupo, mesmo que de maneira bem sutil. Há um confronto local
entre a entextualização de Discursos naturalizados – que valorizam as dicotomias
generificadas, a partir das quais os/as alunos/as produzem significações – e Discursos menos
aprisionados – i.e. os presentes nas capas da revista Gentleman Quarterly – que nos mostram
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que vestuário também também pode ser uma preocupação de homens. Tal atrito, ocasionado
por sucessivas entextualizações de Discursos que circulam translocalmente em minha sala de
aula, pode ocasionar microfissuras no nível local.
O emprego de “então”, seguido pelo vocativo “fessô”, pode ser indicativo de que
Corey ratifica meu alinhamento de questionador e, de certo modo, o contraste que estabeleço
no início de minha fala. A confirmação de minha posição pode ser observada também com as
orações que estruturam o enunciado após o pronunciamento do vocativo (linhas 24 e 25 –
Então fessô / foi o que o Luciano disse / eu e ele / nós se preocupa com que a gente ve:ste
Mané). O discente faz referência à fala de seu colega Luciano durante sua argumentação,
observado por meio do emprego do verbo “disse”, para sinalizar que o questionamento acerca
da preocupação com roupas já havia sido travado pelo grupo no momento em que discutiam a
questão do público alvo da revista. Nesse momento, podemos perceber que Corey projeta um
alinhamento duplo, de apoio e reflexivo, ao dizer que ele e Luciano se atentam para o que
vestem. Além disso, também podemos observar que o aluno utiliza um registro bem informal.
Isso talvez ocorra em virtude de os/as estudantes se sentirem muito confortáveis na escola.
Conforme relatado por um aluno, o grupo de discentes da escola não via esse contexto como
um lugar em que há normas.
Após a exposição das conclusões do primeiro grupo, há a definição de um enquadre
reflexivo quando convido os/as membros dos outros conjuntos para que avaliem as
colocações do primeiro (linha 26 – ↑Pessoal↓ / vocês concordam com a colocação do grupo
do Corey?). Em conformidade com uma das propostas da pedagogia e dos letramentos queer,
sinalizo um enquadre reflexivo, propiciando ao grupo um momento de reflexão sobre as
múltiplas entextualizações em jogo. A estratégia interacional que simboliza essa ação pode ser
observada por meio do uso do vocativo “Pessoal”, dito com entonação mais alta, e do verbo
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“concordam”, que indicam um possível diálogo reflexivo entre sentidos produzidos pelo
grupo de Corey e os efeitos desses sentidos em relação ao restante da turma.
Em seguida, Suzana, orientada pelo enquadre reflexivo, ratifica o papel de
coconstrutora de conhecimento e traz um contraexemplo empírico, projetando um
alinhamento de debatedora (linhas 27 e 28 – A: fessô / tipo assim // lá em casa / minha mãe
também gosta de futebol / ela e meu pai até brigam). No entanto, o embate de ideias não se dá
diretamente entre o primeiro grupo e Suzana. Essa, projeta-me como seu interlocutor e dirigese a mim (A: fessô) para colocar sua opinião. Vale a pena mencionar que, em nenhum
momento, a equipe de Corey responde à ideia da aluna. Esse cenário define um outro
enquadramento: a sala de aula como espaço em que o professor ratifica ou não determinada
posição. Com isso, alinho-me como professor panóptico e dou autorização para a aluna
continuar falando ao mostrar interesse pela pequena história que a aluna conta (linha 29 – É
mesmo?). Entretanto, tal mediação de discursos e turnos de fala pela qual sou responsável
também pode ser alusiva ao fato de que os/as alunos/as não estão acostumados/as a essa
dinâmica interacional, nem em minhas aulas, nem em aulas de outros/as professores/as.
Outro aspecto da primeira participação de Suzana, para além do nível interacional, diz
respeito à colisão de Discursos que é incitada. Em primeiro lugar, assim como Luciano (linhas
24 e 25), Suzana constrói a pequena história que entextualiza sob uma aparente contradição:
mulher e futebol. A jovem, no contexto emergente, descongela um discurso que afirma ser a
modalidade esportiva em questão de interesse dos homens (minha mãe também gosta de
futebol). Em segundo lugar, o uso de “ela e meu pai até brigam” indexicaliza um Discurso
sobre a mulher que, contrariando o senso comum, sugere a ideia de uma mulher forte, não
submissa e que “possui” tanto conhecimento quanto seu marido sobre futebol a ponto de ser
capaz de discutir com ele sobre esse esporte.
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Sinalizando conhecimento das predicações antagônicas que descrevem os gêneros,
Suzana se alinha como conhecedora de Discursos do senso comum e faz uma ressalva ao
dizer que sua mãe não encena performances de lésbica (linha 30 e 31 – É: / minha mãe
também lê coisa de futebol e né:: sapatona não tá fessô). O próprio contraexemplo
entextualizado pela aluna se fragiliza quando a mesma diz que sua mãe, apesar de não “ser”
lésbica, gosta de futebol. A contradição entre performances de sexualidade é marcada pelo
uso do operador argumentativo “e”, com valor orientado para conclusões contrárias, seguido
de advérbio de negação, “não”, e, com isso, trinca-se o limite do gênero feminino, que,
normalmente, estabelece o que as mulheres, nesse caso, podem ser e fazer no mundo social.
A oscilação em questão também nos mostra que a própria norma possui fissuras. E é
justamente nesses entre-lugares que significados com potencial desestabilizador vão se
inscrever. Uma aparente impossibilidade identitária, como o caso da mãe de Suzana gostar de
futebol e encenar performances de heterossexualidade, passar a ser possível. É vital também
dizer que o grande número de ocorrências de conversas paralelas pode ser indicativo de que
os/as alunos da turma não estão acostumados/as com a dinâmica interacional negociada.
Como já mencionei na seção anterior, não consegui identificar, através dos dados gerados, se
o tópico sobre o qual alguns/mas discentes falavam dizia respeito ao tema da aula.
Como ponto de destaque da interação discutida aqui, ressalto que o material midiático
entextualizado como material pedagógico e as sucessivas reentextualizações que propicia
fizeram espaço para a instabilidade entre o tradicional e o novo – tanto em termos da prática
pedagógica, quanto em termos dos Discursos que circulam na sala de aula – de forma um
pouco mais fulgente do que nas interações analisadas da aula 1. No entanto, nesse momento a
movimentação de sentidos ainda é bem tênue. Podemos dizer, então, que movimentos
meramente performativos ainda parecem se sobrepor aos movimentos tímidos de
performatividade.
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6.3. Aula 3 (26/09/2011): Entre o queer e o não-queer

A terceira aula se dividiu em dois momentos. O primeiro diz respeito a uma atividade
que os/as alunos/as realizaram em casa. Baseados na aula anterior, em que estudamos capas
de revistas, eles/elas tiveram de elaborar capas de revistas que contivessem temas que
atraíssem o público a quem a revista se destinaria (cf. Anexo 5). Durante a aula, os/as
discentes apresentaram os materiais montados e, após a apresentação de cada grupo, um
debate era aberto para discussão das significações construídas por cada grupo. Nesse primeiro
instante a turma estava organizada em grupos, e eu ocupava a mesa do professor.
O segundo concerne à discussão que propus sobre um episódio a que assistimos do
seriado Four Kings, episódio que retrata quatro amigos os quais reciclam performances de
masculinidade hegemônica. Tal debate teve o objetivo de navegar um pouco mais nos
repertórios dos/das alunos/as no que tange as performances de masculinidade. Essa tarefa se
fez necessária uma vez que os/as estudantes construíam sentidos sobre sexualidade calcados
em discursos normatizadores de gênero. Durante o segundo momento da aula, os/as
participantes ocuparam o fundo da sala, para que pudessem assistir ao episódio da série em
questão e, em seguida, fizemos um semicírculo, com a ideia de conversarmos sobre o vídeo momento em que, ao entextualizarem o texto multimodal no debate reflexivo proposto, o
grupo teria a oportunidade de construir sentidos sobre o texto.
Dessa terceira aula, selecionei dois excertos.

Sequência 1: Mas homem também gosta dessas coisa

001
002

Professor:

↑Vamo lá menina:s // apresentem a capa que vocês
confeccionaram pra turma
[As meninas do grupo discutem, pois nenhuma delas queria
apresentar a capa]

121

003
004
005

Professor:

006
007

Suzana:

008
009
010

Professor:

011

Suzana:

↑Ge:nte / ↓é pra hoje / a gente não tem muito tempo na:o // Vou
escolher então quem fala primeiro e depois vocês se revezam ↑tá?
// Vai Suzana / comece por favor
[ruído]
↑Ai // Pra gente // Então fessô: / a capa que a gente fez é de uma
revista pra ho:mem
Tá ma::is vocês devem justificar / <lembra?< / O que faz vocês
pensar que a capa descreveria uma revista masculina? >E olhem
pra turma também / vocês também estão falando com eles<
[ruído]
↑Vai gente↓ / eu já falei / agora é a vez de vocês
[As alunas começam a discutir novamente]

012
013

Professor:

Vai Tatiana / você começa falando agora / e as outras vão
ajudando

014
015
016

Tatiana:

↑O: / me ajuda hein gente // Olha só fessô: / <tem coisa de: /
falando de como ficar mais se:xy: / coisa de: / dicas de culinária
e:> >ai esse eu não vou falar não fessô<

017

Professor:

↑Por quê?

018

Duda:

↑Fala logo Tatiana

019

Tatiana:

Fala você então

020

Duda:

↑A: fessô é de sexo

021

Professor:

Mas o que se fala sobre sexo?

022
023

Duda:

024
025
026

Lua:

Dá dica pra melhorar / de como ficar bom de cama / pra mulher
gostar
[ruído]
Mas aqui / esses assuntos têm tudo nas revistas lá no salão aonde
eu minha mãe cortamos cabelo. E é revista de mulher / Tem essas
coisas na capa

027
028

Tatiana:

Mas homem também gosta dessas coisas / meu pai mesmo gosta de
cozinhar / gosta de aprender coisa nova e fazer pra gente

029
030

Joey:

Por que então fessô / num fala que a revista é pra todo mundo? /
Quem quiser compra ela ué

031
032

Professor:

033
034

Suzana:

Acho que concordo com você Joey / ↑Mas pergunte para as
meninas / elas que fizeram a capa
[ruído]
É: / mas se um homem comprar uma revista de mulhe:r / vão falar
que ele é gay.
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035
036

Professor:

Então por que separar tipos de revista se: / várias pessoas podem
gostar do mesmo assunto / independente do gênero

037

Suzana:

↑A:i fessô / não sei

038
039
040

Lua:

É igual novela / meu padrasto critica minha mãe porque ela gosta
de novela / ↑mas tá lá / ↓<todo dia senta pra vê a novela das nove
com a gente>

A transcrição acima nos mostra o momento em que um grupo, composto por Suzana,
Duda, Tatiana e Joana, apresenta a capa de revista que criaram, comentando os temas que
compõem as chamadas, bem como a pequena discussão que se instaurou após a exposição das
meninas.
Alinho-me como moderador da atividade ao propor ao primeiro grupo que apresente a
capa de revista que confeccionou. Com isso, um enquadre expositivo emerge na interação
(linhas 1 e 2). Logo em seguida, tive de chamar a atenção das meninas da equipe, pois as
alunas estavam se desentendendo, uma vez que nenhuma delas queria iniciar a apresentação.
Como não tínhamos muito tempo e as discentes não chegaram a nenhuma conclusão, pedi que
Suzana fosse a primeira a falar sobre o que tinham produzido (linha 05), projetando, nesse
enunciado, um footing de professor tradicional, que determina e controla as regras da sala de
aula.
Orientada pelo enquadre expositivo, Suzana explica que a revista que elaboraram seria
destinada ao público masculino (linhas 06 e 07 – ↑Ai↓ // Para gente // Então fessô: / a capa
que a gente fez é de uma revista pra ho:mem). A aluna, embora tenha ratificado meu
alinhamento de moderador da atividade, não legitima os/as outros/as alunos/as da sala como
coparticipantes do processo de aprendizagem, uma vez que Suzana direciona sua fala para
mim por meio do uso do vocativo “professor”, como pode ser observado na linha 06. Além
disso, a discente também mantinha contato visual comigo (conforme anotação no meu diário
do observador).
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A seguir, mantendo minha posição de moderador, peço que a equipe mencione os
temas que abordaram na capa da revista (linhas 08, 09 e 10). Os assuntos citados pelo grupo
podem indexicalizar alguns dos sentidos que as alunas mobilizam acerca do que seria ser
homem e sobre o que um homem gostaria de ler. Meu objetivo era o de, a partir do repertório
das alunas, trazer Discursos diferentes e refletir sobre os significados produzidos pelas
jovens38. No entanto, como podemos observar mais adiante na análise, uma aluna projeta um
footing questionador e põe uma série de questões para que se repensasse os sentidos
atribuídos à heterossexualidade masculina.
Após a recusa de Suzana de continuar a falar (linha 10) e de ver que as outras três
integrantes do grupo brigavam porque, novamente, nenhuma delas queria tomar o turno de
fala, projeto um footing ambíguo: o de moderador da tarefa ao pedir que a aluna Tatiana
continuasse a explicar os temas que a equipe havia abordado na capa da revista e, ao mesmo
tempo, o de professor tradicional, aquele que contorna uma situação delicada dando a palavra
final, que não poderia ser contestada (linhas 11 e 12 - Vai Tatiana / você começa falando
agora / e as outras vão ajudando). Esse momento de tensão entre as alunas pode ter sido fruto
da falta de familiaridade da turma com a dinâmica que propus, onde todos/as tinham igual
direito de falar e eram igualmente responsáveis pelos sentidos que ali eram produzidos.
Além disso, esse footing ambíguo que projetei no momento da aula em questão, pode
ter incitado um reenquadramento da situação, pois, como podemos ver na transcrição, a aluna
Tatiana imediatamente toma o turno de fala, sem questionar minha ordem (linhas 13, 14 e 15).
Nesse instante, a aluna me reconhece como autoridade máxima na sala de aula, a quem deve
obedecer.
Ao olharmos atentamente ao enunciado de Tatiana (linhas 14, 15 e 16 – ↑O:↓ / me
ajuda hein gente // Olha só fessô: / tem coisa de:: / falando de como ficar mais se:xy: / coisa
38

Com base no que percebi durante as aulas anteriores, eu já esperava que um repertório de cunho essencialista
norteasse as performances das alunas.
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de: / dicas de culinária e:: ai esse eu não vou falar não fessô), podemos perceber que os
recursos semióticos que a aluna articula (me ajuda) sinalizam uma projeção de aluna insegura
em relação ao que vai ser dito. Ao mesmo tempo, tal alinhamento ratifica o pedido que eu
havia feito anteriormente, que as outras alunas ajudassem Tatiana durante a explicação.
Outro aspecto interessante desse trecho diz respeito às escolhas semióticas, que
constroem os tópicos da capa da revista, as quais indexicalizam Discursos do senso comum
sobre quem é homem e quem é mulher. No entanto, esses mesmos recursos semióticos
indexicalizam e definem apenas o homem. Em termos gerais, o termo “sexy” é, normalmente,
utilizado por revistas destinadas ao público feminino. A expressão “dicas de culinária”
também indexicaliza sentidos que são valorizados, dentro do regimento heteronormativo,
pelas mulheres. A título de ilustração, considere a revista Ana Maria, que traz o vocábulo
“sexy” em várias capas e, além disso, contém receitas de pratos diversos.
Entretanto, o único sentido sólido sobre as performances de masculinidade valorizadas
no cotidiano diz respeito ao tema sexo (linhas 20, 22 e 23 – A: fessô é de sexo; Dá dica pra
melhorar / de como ficar bom de cama / pra mulher gostar) que é indexicalizado por Duda
quando lança mão dos recursos “sexo” e “bom de cama”.
Ainda atentando aos enunciados de Tatiana e Duda, podemos visualizar que as
discentes me posicionam como seu único interlocutor (linhas de 14 e 20). Tal posicionamento
é sinalizado com o uso do vocativo “professor”.
Essa hibridez de discursos acerca do que é ser homem incita uma breve discussão na
sala, como podemos observar a partir da linha 24. Lua projeta um footing questionador ao
dizer que no salão que ela costuma frequentar com sua mãe há revistas femininas cujos
tópicos são culinária, beleza e sexo (linhas 24, 25 e 26 – Mas aqui / esses assuntos têm tudo
nas revista lá no salão aonde eu minha mãe cortamos cabelo. E é revista de mulher / Tem
essas coisa na capa). O posicionamento da aluna é marcado com a introdução de seu
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enunciado com o emprego do operador argumentativo orientado para conclusões contrárias
“mas”, marcando que uma oposição será declarada, nesse caso, a atribuição de certos valores
aos homens. Nesse momento, a partir da encenação do footing questionador de Lua, um
enquadre reflexivo tomou lugar na interação. É importante grifar, no entanto, que, embora um
enquadre reflexivo tenha se estabelecido, a ponderação da aluna acaba reificando construções
semânticas cristalizadas. Essa problemática pode ser observada quando sua posição contrária
se projeta contra um Discurso não-sedimentado no senso comum.
Negociando um enquadre reflexivo, Tatiana estabelece uma nova contradição, também
marcada pelo termo “mas”, ao contrariar a proposição de Lua. A jovem refuta a ideia de que
dicas de culinária seja um tópico de interesse exclusivamente feminino ao trazer um
contraexemplo de sua própria experiência (linhas 27 e 28 – Mas homem também gosta dessas
coisa / meu pai mesmo gosta de cozinhar / gosta de aprender coisa nova e faze pra gente). Tal
contraexemplo estremece a base petrificada, mas que começa a ser revista na
contemporaneidade, na qual se considera feminina a atividade de cozinhar, uma atividade
doméstica que normalmente é tida como um dos afazeres da mulher. Essa pulsação é marcada
lexicalmente com o uso do termo “também”, que assinala a inclusão de outra “categoria” na
realização de tal tarefa.
Notando a fricção de ideias e sentidos, Joey, alinhando-se como coparticipante do
debate e da produção de conhecimento, propõe uma alternativa para a questão gerada: que a
revista criada pelo grupo seja destinada a todas as pessoas, sem discriminação de gêneros
(linhas 29 e 30 – Por que então fessô / num fala que a revista é pra todo mundo? / Quem quisé
compra ela ué).
Joey parece buscar ratificação de sua ideia me projetando como seu interlocutor, como
podemos perceber pelo uso do vocativo “professor”. Mobilizo um footing de apoio ao dizer
que, modalizado pelo uso de “acho”, concordo com a opinião de Joey (linhas 31 e 32 – Acho

126

que concordo com você Joey / Mas pergunte pras meninas / elas que fizeram a capa).
Todavia, refuto a posição de ser o único capaz de ratificar ou não sua ideia. Como a ideia de
pedagogia e letramentos queer estimula a reflexão conjunta sobre o conhecimento que se
produz em sala, legitimei as alunas do grupo como também responsáveis pelos sentidos em
construção, quando pedi que o jovem questionasse as discentes (“mas pergunte”) responsáveis
pela composição da capa.
Imediatamente após minha colocação, Suzana, projetando um footing reflexivo, traz
um outro aspecto para a discussão. Segundo a aluna, caso um homem compre um revista que
seja destinada ao público feminino, ele será taxado de gay, embora a discente comece seu
enunciado se posicionando em concordância com o aluno Joey, conformidade marcada pelo
marcador discursivo “é”. (linhas 33 e 34 – É: / mas se um homem comprar uma revista de
mulhe:r / vão falar que ele é gay). Em “se um homem comprar uma revista de mulhe:r / vão
falar que ele é gay”, a aluna, entextualizando um Discurso corrente na sociedade, indexicaliza
a tensão da relação entre e gêneros e sexualidades. Nesse momento da interação, conseguimos
visualizar que a aluna Suzana compreende a sexualidade com base nas regras tradicionais de
gênero. Isso significa dizer que aquela seria a consequência da encenação deste. Portanto, um
homem é homem desde que se encaixe em padrões pré-estabelecidos e encene performances
cujos valores sociais são atribuídos ao gênero masculino. O mesmo pode ser dito em relação à
mulher.
A seguir, mantendo meu alinhamento reflexivo, incito a reflexão sobre a separação das
revistas em gêneros, já que grande parte dos tópicos abordados em revistas destinadas à
mulher faz parte do cotidiano de muitos homens (linhas 35 e 36), mesmo que a matriz
heteronormativa não os legitime enquanto performances de masculinidade ou feminilidade.
Enquanto Suzana se mostra confusa com minha com minha interrogação (linha 37), Lua traz
para a discussão um Discurso que pondera que novelas seriam parte da programação
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destinada às mulheres (linhas 38, 39 e 40 – É igual novela / meu padrasto critica minha mãe
porque ela gosta de novela / ↑mas tá lá↓ / todo dia senta pra vê a novela das nove com a
gente). No entanto, a jovem lança mão desse Discurso para apontar uma incoerência entre
determinada crença acerca das novelas e práticas cotidianas. O uso de “meu pai critica minha
mãe porque ela gosta de novela” indexicaliza sentidos altamente valorizados os quais
determinam que mulher gosta de novela e que o homem critica a mulher que a assisti.
Contudo, quando olhamos para as práticas, como bem sinaliza Lua (↑mas tá lá↓ / todo dia
senta pra vê a novela das nove com a gente) com a marcação do contraste de ideias, por meio
do operador argumentativo “mas”, podemos perceber que as regras que regem as
performances identitárias não dão conta da dinamicidade de sentidos produzidos a todo
instante.

Sequência 2: Nessas horas que você vê a falta que uma mulher faz na vida do homem

No segundo momento da aula, como indicado acima, passei um episódio do seriado
Four Kings para a turma com o objetivo de discutir um pouco mais com os/as alunos/as
sentidos sobre performances de gênero e sexualidade, uma vez detectado que, alicerçados na
lógica binária, os/as discentes entextualizavam Discursos que diziam respeito ao que seria
homem e mulher na sociedade e, ainda, noções sobre heterossexualidade e homoerotismo,
calcados nessa mesma norma.

080

Professor:

↑E aí pessoal / quais são as impressões de vocês sobre o vídeo?

081
082
083

Corey:

084
085

Professor:

Homem é tudo bagunceiro fessô / Eles são igual eu / meu quarto é
uma zona / minha mãe vive mandando eu guardar as coisa / que
tudo fora do lugar // homem é assim mesmo
[ruído]
É mesmo? / Eu também sou bem bagunceiro / tem papel em todo
lugar no meu quarto
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[ruído]
No meu fica <rou:pa / me:ia / cue:ca>

086

Thiago:

087
088
089

Sophia:

090
091

Lua:

092

Professor:

093
094

Lua:

Se a namorada do menino lá morasse com ↑e:le↓ / a casa ia tá
limpa e arrumada / porque homem não sabe fazer essas coisa não

095

Professor:

Entendi

↑Eles fazem muita bagunça professor / por isso que a namorada
daquele carinha lá quer que ele more com ela / acho que ela não
gosta dos amigos dele não
=
↑Eles são tudo é porco mesmo / nessas
horas que você vê a falta que uma mulher faz na vida do homem
[ruído]
Como assim Lua?

Começo o segundo momento da aula me alinhando como moderador da atividade
quando pergunto a opinião dos/as alunos/as em relação ao episódio da série a que acabaram
de assistir (linha 80). Esse movimento sinaliza imediatamente a construção de um enquadre
em que os alunos podem expor suas opiniões acerca dos vídeos.
Corey, alinhando-se como aluno participativo e ratificando meu footing de moderador,
entextualiza um Discurso generalizante que diz que os homens, como categoria, são
bagunceiros. (linhas 81, 82 e 83 – Homem é tudo bagunceiro fessô / Eles são igual eu / meu
quarto é uma zona / minha mãe vive mandando eu guardar as coisa / que tudo fora do lugar //
homem é assim mesmo). Ao mesmo tempo em que o aluno projeta um footing de aluno
participativo, ele também se alinha como colaborador da manutenção de sentidos que foram
sedimentados ao longo da história ao predicar a categoria homem como bagunceira. Tal
predicação, além de indicar a totalidade dos homens através do uso do recurso semiótico
“tudo”, ainda estabelece um estado permanente para os homens quando a predicação é
estabelecida com o verbo “é”. A combinação desses termos indexicaliza a ideia de que a
agitação e a bagunça são inerentes ao que se denomina, no senso comum, comportamento de
homem, o que é confirmado no final de sua fala, novamente com o emprego do verbo “é” na
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introdução da predicação (homem é assim mesmo). O aluno Corey, ainda mantendo seu duplo
footing, legitima suas performances ao ponderar a semelhança entre as encenações dos
personagens e as suas (Eles são igual eu), consolidando uma performance de homem
heterossexual. O tracejo dessa similitude nos mostra que tais encenações de masculinidade
entextualizam um Discurso de valoração essencialista. Nesse instante, um enquadre de
valorização do senso comum parece tomar conta da interação.
Logo em seguida, demonstro interesse na colocação de Corey (linha 84 – É mesmo?) e
também me construo como homem em bases sólidas ao falar que, assim, como Corey e os
personagens da série, também enceno performances de homem bagunceiro (linhas 84 e 85 –
Eu também sou bem bagunceiro / tem papel em todo lugar no meu quarto). Minha inclusão na
suposta categoria homem pode ser sinalizada pela utilização de “também”, indicador de
inclusão. Além disso, a oração “tem papel em tudo qué lugar no meu quarto” sugere tanto
minha posição de concordância em relação à posição de Corey, quanto daquele que conserva
um enquadre de reprodução do senso comum, como podemos atestar por meio do uso da
predicação “ser bagunceiro”. Como moderador da tarefa, julgo que falho ao praticar a
proposta da pedagogia e letramentos queer ao, simplesmente, reproduzir a norma e alinhar-me
a ela. Nesse momento, também projeto uma posição de professor tradicional por não ter
problematizado os Discursos entextualizados em minha sala de aula.
O aluno Thiago também sanciona a projeção de Corey, ratificada por mim, ao incluir
mais uma exemplificação do que seria “ser bagunceiro” (linha 86 – No meu fica rou:pa /
me:ia / cue:ca).
Sophia também valoriza o enquadre de reprodução do senso comum, contribuindo
para sua manutenção, dizendo que a namorada de um dos personagens se incomoda com as
performances de sustentação da masculinidade encenadas pelos outros três colegas (linhas 87,
88 e 89). Os recursos mobilizados por ela no processo de entextualização (Eles fazem muita
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bagunça professor / por isso que a namorada daquele carinha lá quer que ele more com ela /
acho que ela não gosta dos amigos dele não) indexicalizam um Discurso que constrói,
novamente, os homens em oposição às mulheres. Nesse caso, tal contradição constitui o
homem em termos de agitação, enquanto as mulheres seriam predicadas como calmas e mais
tranquilas.
Também confirmando o enquadre que vem guiando a interação, Lua autentica o
binarismo que se reciclou ao longo da interação e predica a categoria homem, em sua
totalidade, como podemos observar a marcação linguística “tudo”, como porcos, termo esse
que indexicaliza o fato de os homens não se enquadrarem aos padrões culturais de higiene
(linha 90 – Eles são tudo é porco mesmo). Ainda, complementando sua ideia, a jovem
reatualiza a questão da dicotomização dos gêneros comentada por Sophia ao ponderar que
todo homem precisa de uma mulher (linhas 90 e 91 – nessas horas que você vê a falta que
uma mulher faz na vida do homem). O Discurso de complementaridade entre os gêneros, que
constrói a mulher como uma solução à agitação dos homens, já que aquela seria calma e
tranquila, é entextualizado na sala de aula. Do mesmo modo, essa combinação pleiteia a ideia
da heterossexualidade como o normal, o estável, uma vez que a mulher “supre” as “lacunas”
masculinas, fornecendo ao homem o que lhe falta.
Complementando sua ideia, após meu pedido (linha 92), Lua projeta um footing
explicativo, ponderando que se a namorada do personagem morasse com ele, a casa do jovem
seria mais organizada. A justificativa de Lua se baseia em Discursos essencialistas que
reciclam o contraste entre os gêneros. Apenas a mulher seria capaz de manter uma casa
organizada (linhas 93 e 94 – Se a namorada do menino lá morasse com ↑e:le↓ / a casa ia tá
limpa e arrumada / porque homem não sabe fazer essas coisa não). Ao mesmo tempo, a jovem
entextualiza Discursos patriarcais que consideram a casa o local da mulher; por isso, ela seria
capaz de fazer coisas que o homem, supostamente, não sabe.
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Essa hierarquização dos gêneros é ratificada por mim, quando digo “entendi” (linha
95) e não proponho nenhum tipo de problematização acerca dos Discursos que consolidam
ideias do senso comum. A minha sustentação do footing de professor tradicional inviabiliza,
assim, nesse momento, a concretização de práticas de letramento queer.
Ao final da aula 3, podemos perceber o quão sensível a matriz heteronormativa é, uma
vez que, por várias vezes, a dicotomização de sentidos não dava conta das práticas locais,
conforme mostrei na análise da sequência 1. No entanto, a fricção entre norma e ruptura se
abranda no segundo momento da aula, como exemplifico com o trecho da sequência 2, de
modo que minha prática, muitas vezes afastada da proposta de letramento queer que desejo
implementar, corrobora a manutenção do status quo ao invés de problematizá-lo. Também é
perceptível que as conversas paralelas durante as interações diminui, tendo em vista a menor
ocorrência de ruído.
Os excertos acima trazem visibilidade, então, para a oscilação e coexistência de
sentidos normalizadores e inovadores. A dinâmica de fricção entre movimento performativo e
movimento de performatividade parece ganhar um pouco mais de visibilidade se levarmos em
conta as análises anteriores, muito embora o performativo ainda predomine as interações.
Ademais, os trechos também indicam momentos em que a dinâmica de atribuição de sentidos
atua de modo a corroborar a manutenção da heteronorma. Dessa forma, repertórios
normalizadores (quanto aos conceitos de letramento, gênero e sexualidade) parecem me
rondar, apesar do objetivo de orientar minhas ações educacionais por Discursos e princípios
queer.

6.4. Aula 4 (17/10/2011): O que é um gay flamboyant?
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Para a quarta aula, planejei uma atividade de leitura (cf. Anexo 3D). Os textos que
selecionei dizem respeito ao seriado norteamericano “Will and Grace”, que retrata a vida de
dois amigos: Will, que se constrói como gay, e Grace, melhor amiga e ex-namorada de Will.
O primeiro dos três textos, explica ao/à leitor/a o enredo da série, bem como quem são os
quatro personagens principais. Os outros dois textos subsequentes fazem um resumo de dois
episódios da quinta temporada, episódios esses a que os/as discentes assistiram na quinta aula
como complementação da tarefa que se iniciou na aula quatro.
A atividade de leitura proposta consistiu, basicamente, na leitura dos três textos e da
resposta a perguntas. No entanto, nem todas as questões referentes aos textos foram feitas,
porque algumas delas exigiam diálogo entre os textos lidos e os dois episódios da série que
selecionei.
Como nessa aula não houve discussão, elegi apenas um excerto, o qual pode
evidenciar o modo como os/as alunos/as entextualizam Discursos que constroem sentidos
sobre a heterossexualidade e o homoerotismo masculinos.
Sequência 1: “Mas homem também gosta dessas coisa”
001

Professor:

O que é um flamboyant gay?

002

Suzana:

Um gay que chama ↑atenção↓

003

Professor:

004
005

Tatiana:

006

Lua:

E o que que é um gay que chama atenção pra você?
[ruído]
A: tipo assim / é porque ele quer ser muito igual mulher // tipo / ele
quer usar sai:nha
[ruído]
=
É um gay bonito

007

Professor:

008

Lua:

009
010
011

Professor:

012

Tatiana:

Você acha que é u:m / ↑gay bonito?
=
Gay bonito
E no nosso dia a dia / como as pessoas se referem ao gay que
chama atenção? // As pessoas chamam os gays que chamam
atenção usando que palavras?
[ruído]
De travesti
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013

Corey:

=
De bi:cha / de vi:ado
[ruído]
De bicha de viado / né?

014

Professor:

015

Joey:

016

Lua:

Tem boiola também fessô
[ ]
Bi:ba

017

Professor:

Travesti é a mesma coisa que gay?

018

Joey:

É que gay é do homem pra mulher

019
020

Lua:

021
022
023

Professor:

Travesti que usa saia / de dia ele é homem / a noite que ele vira
purpurina
[ruído]
Isso // vamos voltar aqui pra leitura agora/ Se o personagem Jack é
caracterizado como flamboyant gay / como vocês o
caracterizariam?

024

Lua:

025

Tatiana:

026
027

Joey:

A:: / é aquele que da umas deslizadas né?
=
Fala assim / Ai ami:↑ga:
[ ]
Que anda
rebolando / é meio esquisito

A interação acima captura o momento da leitura do primeiro texto e do início de uma
conversa sobre ele, em que nos deparamos com a expressão “gay flamboyant”, termo
empregado para descrever o personagem Jack. A partir do significado da palavra
“flamboyant”, que se encontra no glossário da primeira página da tarefa do dia, os/as
alunos/as expuseram suas compreensões acerca do enunciado em questão.
No momento, alinhando-me como mediador da tarefa, pergunto aos/às alunos/as como
eles/as compreendem o termo “gay flamboyant”, tendo como base a proposta de significação
da palavra “flamboyant” (linha 01). Nesse instante, um enquadre reflexivo é encenado na
interação, orientando a dinâmica comunicativa.
Suzana ratifica minha projeção e se engaja na interação ao propor uma resposta (linha
02). A aluna predica um “gay flamboyant” como aquele que chama atenção. Observe que tal
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predicação é bem marcada por meio da elevação do tom de voz. A própria elevação do tom de
voz durante o processo de entextualização do termo “atenção” já é uma forma de chamar
atenção, nesse caso, para a predicação construída.
Logo após a fala de Suzana projeto um footing de esclarecimento ao pedir que a jovem
esclareça o que ela entendia por “gay que chama atenção” (linha 03). Nesse momento,
podemos perceber que legitimo apenas a aluna Suzana como participante da breve discussão,
uma vez que direciono a pergunta a ela por meio do pronome “você” (E o que que é um gay
que chama atenção pra você?). Nesse instante, ao mesmo tempo que, norteado por um
enquadre reflexivo, endereço minha fala a Suzana, incentivando-lhe a refletir sobre a questão
do “gay que chama atenção”, instauro um alinhamento de professor panóptico, aquele que dita
quem pode falar, o que possibilita a instalação de um enquadre de aula tradicional.
No entanto, a aluna Tatiana refuta o footing de professor panóptico projetado por mim
ao responder à pergunta que havia feito a Suzana (linhas 4 e 5 – A: tipo assim / é porque ele
quer ser muito igual mulher // tipo / ele quer usar sai:nha) e incita a retomada do enquadre de
co-construção reflexiva, onde todos/as são responsáveis pela construção de sentidos. A
estudante predica o “gay que chama atenção” comparando-o ao padrão de feminilidade
vigente e, ao mesmo tempo, contrastando-o com o de masculinidade heterossexual. As
construções “quer ser muito igual mulher” que Tatiana utiliza no processo de entextualização
indexicalizam um determinado Discurso essencializado sobre o homoerotismo com base na
base heteronormativa; em outras palavras, se um homem não encena performances de
masculinidade vigentes, ele se constituirá como gay. Essa predicação é confirmada quando
Tatiana alega que “o gay que chama atenção” deseja usar saias. Ressalto ainda que o uso do
sufixo “inha” na palavra “saia” pode sugerir a inferiorização de performances associadas a
encenações de mulheres, reciclando um Discurso falocêntrico.
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Lua se engaja na discussão, ratificando a projetação de Tatiana, e agrega a questão da
beleza, ou mesmo a vaidade, ao tópico em discussão (linha 06). Ao mesmo tempo em que Lua
sanciona o alinhamento de Tatiana como coparticipante da interação, ela também discorda da
afirmação de que um “gay que chama atenção” queira encenar performances de mulher. A
jovem traz a questão da beleza como um aspecto que chama a atenção das pessoas. Na minha
percepção, Lua não estabelece a feminilidade como caracterização necessária àqueles que se
constroem como gays e “chamam a atenção”. No entanto, esse meu entendimento pode ser
contestado, uma vez que não propus a discussão do enunciado de Lua com ela e o restante da
turma com o objetivo de discutir possíveis significações para o enunciado em questão no
contexto da atividade. Ressalto que a omissão de uma projeção de um footing de debatedor
pode ter se dado em razão da possibilidade de referências sobre letramento autônomo terem
orientado minhas ações em relação a minha interpretação da atividade de leitura e
interpretação de texto. Minha prática, nesse momento, elucida a oscilação entre momentos de
letramento autônomo e letramento queer. Note que há um momento de fricção de sentidos
bem sutil após a entextualização realizada por Tatiana do discurso que efeminiza homens que
encenam performances homoeróticas. Ao se referir aos “gays que chamam atenção” por meio
da predicação “bonito”, Lua preserva, em algum nível, uma ideia de masculinidade já que o
adjetivo em questão faz concordância com o gênero masculino.
Nas linhas 09, 10 e 11, sustentando meu alinhamento de mediador do exercício, peço
aos/às alunos/as para pensarem em termos ou palavras que são utilizadas para conferir
sentidos acerca das performances de “gays que chamam atenção”. A partir de uma estrutura
de participação colaborativa, vários/as discentes se engajaram na discussão de forma animada
e um pouco desorganizada – como podem sinalizar os momentos de ruídos –, propondo
termos que são utilizados, a partir de seus repertórios, para predicar os agentes sociais que
encenam performances homoeróticas (linhas 12-20).
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Os termos empregados, como “bicha”, “viado”, “boiola” e “biba” indexicalizam um
certo Discurso cujo valor é pejorativo, ou seja, são recursos semióticos entextualizados que,
na cultura heteronormativa, desqualificam as pessoas a quem tais palavras se referem. Além
disso, o uso desses vocábulos incide sobre uma dupla desqualificação. A primeira diz respeito
ao fato de tais expressões estarem no feminino, com exceção da palavra “viado” e, como
vivemos, de acordo com Butler (cf. capítulo 3) em uma sociedade falocêntrica, em que o
homem é categorizado como sendo superior à mulher, esses termos inferiorizariam aqueles
predicados por eles. Segundo, as práticas homoeróticas, bem como as performances de
feminilidade, estariam em um plano social inferior ao daquele que encena a masculinidade
heterossexual.
Depois de escutar as colocações de alguns/mas pessoas da turma, novamente, convoco
os/as discentes, como se pode perceber pelo uso do vocativo “vocês”, para uma nova reflexão.
Naquele momento, a turma deveria predicar o personagem Jack, do seriado Will and Grace,
baseados/as na afirmação de que o rapaz era um “gay flamboyant” (linhas 21, 22 e 23 – Isso //
vamos voltar aqui pra leitura agora/ Se o personagem Jack é caracterizado como flamboyant
gay / como vocês o caracterizariam?).
Lua, Tatiana e Joey mantêm suas posições de coparticipantes da interação e do
processo de construção de conhecimento (linhas 24 – 26) e oferecem suas contribuições,
contribuições essas que reciclam a heteronorma, que vinha sendo referendada até então. O uso
de recursos semióticos, “como da umas deslizadas” (linha 24), “Ai ami:↑ga:” (linha 25) e
“anda rebolando” e “esquisito” (linha 26) sinalizam tal reprodução. As palavras “deslizadas” e
“rebolando” são indicadoras de processos de entextualização de Discursos os quais
referendam um ideal de feminilidade que confere a mulher tanto sensibilidade e sutileza – na
movimentação do corpo – quanto sensualidade. A palavra “ami:↑ga:”, da maneira como foi
performada por Tatiana sugere que o alongamento de vogais durante o proferimento das
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palavras caracterizaria a fala da mulher. Por último, a aplicação do recurso “esquisito”
indexicaliza a discussão sobre normalidade. Nesse caso, homens homoeróticos estariam no
âmbito da anormalidade, já que seriam desviantes das normas de sexualidade disponíveis na
cultura tradicional.
De modo geral, pude perceber, a partir do excerto da aula 4, que mesmo quando não
interpelados/as por mim de forma questionadora, os/as alunos/as incorreram em um momento
fugaz de oscilação entre norma e o escape dessa norma. No entanto, a heterossexualidade
compulsória foi reerguida e mantida como norteadora dos processos semânticos, como
podemos observar nas linhas 24-26, por exemplo. Com relação à minha participação, mantive
o alinhamento de mediador, pois, como já mencionei, o objetivo da aula quatro era o de
navegar nos discursos sobre sexualidade que transitavam em minha sala de aula. No entanto,
sinalizo que a manutenção de uma posição de professor mediador inviabilizou um movimento
de estranhamento (queer) da heterossexualidade compulsória. Isso pode ter ocorrido em razão
da visão de leitura – como decodificação – que privilegiei nessa aula.

6.5. Aula 5 (24/10/2011): Aprendendo a ser gay

A aula 5 deu continuidade à tarefa iniciada na semana anterior. Na quarta aula, como
mencionei anteriormente, meu objetivo era o de explorar o repertório de meus/minhas alunas
acerca das performances de heterossexualidade e homoerotismo, sem problematizar, ou
questionar os sentidos construídos. Na quinta aula, iniciei a discussão reciclando os sentidos
construídos na semana anterior e, em seguida, passei dois episódios do seriado
norteamericano “Will and Grace” para a turma.
Meu propósito com tal etapa da atividade era o de que meus/minhas alunas tivessem a
chance de perceber que as performances de sexualidade são encenações que aprendemos a
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desenvolver cotidianamente para demarcar um ideal identitário. Nos dois episódios
selecionados, dois personagens, Will e Jack, construídos como gays, ensinam um terceiro a
“ser” gay. Assistindo aos episódios, os/as discentes puderam acompanhar a produção de um
“gay”.
Posteriormente, a turma teve de responder às questões as quais não haviam sido
contempladas na aula anterior (cf. questões no Anexo 3D). Ressalto que nenhuma das
questões foi respondida individualmente. Antes de registrarem quaisquer respostas na folha
ou no caderno, os/as alunos/as discutiam o tema das perguntas comigo.
Por último, finalizei a tarefa propondo a correção do quadro “coisas de homem e
coisas de gay”. Essa tarefa havia sido assinalada como exercício de casa, então, todos/as
deveriam ter chegado à aula com a tabela completa.
Tinha traçado como meta para esse exercício a reflexão por parte dos/as discentes
acerca das categorias “gay” e “homem”. Como eles/as preencheram o quadro antes de terem
assistido aos episódios e terem se engajado nas discussões reflexivas, a maioria dos/das
alunos/as construiu as duas “categorias” embasadas em sentidos produzidos pela heteronorma.
Portanto, o momento de correção foi, na verdade, um instante em que problematizamos a
pertinência, ou melhor, a falta de pertinência no que diz respeito aos processos de
normatização em estudo. Com base nos vídeos, os/as próprios/as discentes, que estavam
organizados em duplas, entextualizaram Discursos que não se conformavam à norma.
Dessa quinta aula, selecionei dois excertos para fins analíticos.
Sequência 1: “porque um é mais é: / mais extravagante / o outro já é mais pra homem já
/ entendeu?”
001
002

Professor:

Esses gays que vocês conhecem / parecem mais com o <Jack / com
o Will / ou com o Berry?>

003
004

Corey:

Eu tenho um primo lá que se parece com o:: com o Jack / e outro
com o Berry.
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005

Professor:

Com o Berry? / Primo seu?

006

Corey:

007
008

Professor:

É.
[ruído]
Agora por que um primo seu se parece mais com o Jack e o outro
se parece mais com o Berry?

009
010

Corey:

A: / porque um é mais é: / mais extravagante / o outro já é mais pra
homem já / entendeu?

011

Professor:

Como assim? / O que eles fazem? / Dá um exemplo.

012
013

Corey:

↑>Sei lá malandro< / Um dança pra caramba que nem os via:do /
gosta de coisa muito colori:da.

014

Professor:

E o outro?

015

Corey:

016

Professor:

Ele se veste mais igual homem.
=
↑É?

017

Corey:

<Ele tem voz de homem // ele se comporta igual homem.>

018

Professor:

O fato de seus primos serem gay te incomoda?

019

Corey:

020

Lua:

↑Não / ↓Eles são gente fina.
[ruído]
Então tem gay que não quer ser mulher?

021
022

Professor:

Bem / pelo o que a gente tá vendo a partir da experiência de vocês
/ é que tem sim ↑né?

023
024

Lua:

É me:smo / na outra novela das nove tinha um casal que era gay e
nenhum deles era igual mulher.

025
026
027

Professor:

E vocês conseguem chegar a alguma conclusão / em relação à
discussão de hoje e as respostas que vocês deram às tarefas na
semana passada?

028

Lua:

↑A: / eu acho que é que não tem um tipo só: né?
[43 segundos]

029

Professor:

E aí pessoal / vocês concordam?

030

Corey:

Eu concordo. / Ó meus primo.

031

Fernando:

032

Professor:

É: nessa novela me:smo.
=
Qual?
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033
034

Fernando:

035
036
037

Professor:

[ruído]
A fina estampa fessô/ tem um gay que é diferente do casal da outra
novela / totalmente diferente.
Então tá. / Agora / <cada um de vocês vai registrar no caderno ou
na própria folha sua resposta levando em consideração o que
acabamos de discutir.>

A indagação que inicia a transcrição dá continuidade ao momento da interação,
orientado por um enquadre aula-reflexiva, em que alguns/mas alunos/as falavam sobre
pessoas que se constroem como gay e moram perto de suas residências. A princípio, enceno
um alinhamento de moderador da atividade, que se iniciara quando comecei a mediar o debate
que estava sendo direcionado pelas perguntas 1-7 do exercício da folha (cf. Anexo 3D). Nesse
momento da interação, valido os/as discentes da turma como coconstrutores de sentidos ao
propor que eles/elas contribuam para a discussão. O uso que faço do vocativo “vocês”
convalida essa posição (linhas 1 e 2 – Esses gays que vocês conhecem / parecem mais com <o
Jack / com o Will / ou com o Berry?>).
Essa posição de mediador e de quem traz para a discussão a voz dos/das alunos/as que
mobilizo pode ter propiciado espaço para ações e letramentos queer. No entanto, em alguns
instante de minha prática, projetei footings que possam ter privilegiado uma figura de
professor como detentor do conhecimento. Significações a respeito de performances de
sexualidade foram discutidas conjuntamente ao longo da aula, e minha participação como
professor corroborou tanto a sustentação da estrutura de coparticipação, quanto uma estrutura
panóptica, como podemos observar nas linhas 5, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32,
35, 36 e 37.
Como o footing não é uma projeção unilateral, e sim dialética, em que múltiplas
projeções são mobilizadas, meu alinhamento de moderador também desencadeou o
posicionamento dos/as alunos/as da turma. Corey confirma os footings projetados e se engaja
na discussão ao contar que dois de seus primos encenam performances de sexualidade
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homoerótica distintas. Essa variedade de encenações é retratada no seriado Will and Grace
pelos personagens Jack e Berry. Ao passo que Jack é o corpo em que significados
solidificados sobre a sexualidade homoerótica se inscrevem, Berry aparece nos episódios
como possibilidade inicial de ruptura39.
Corey, ao falar sobre seus primos, entextualiza dois Discursos distintos: o
hegemônico, que constrói o homoerotismo em bases binárias, e um mais contemporâneo, que
abre um leque de possibilidades, de que um/a agente social possa encenar performances
homoeróticas semelhantes a de um outro que se constrói como heterossexual. Esses dois
sentidos contrários são indexicalizados pelo uso que o aluno faz dos recursos semióticos
“extravagante” e “mais pra homem já” na predicação de seus primos (linhas 9 e 10 – A: /
porque um é mais é:: / mais extravagante / o outro já é mais pra homem já / entendeu?).
Após a explanação de Corey, projetando um footing questionador, indago os motivos
que levaram tal aluno a criar sentidos sobre as performances de seus primos por meio dos
recursos “extravagante” e “homem” (linha 11 – Como assim? / O que eles fazem? / Dá um
exemplo). Então, nas linhas 12, 13, 15 e 17, Corey cria os sentidos que são agregados às
encenações referidas como “extravagante” e “de homem”. Primeiramente, O jovem diz que
seu primo que encena performances homoeróticas extravagantes dança muito bem, como
indicado por “pra caramba”, entextualizando um Discurso que constrói essa habilidade de
dançar bem como um atributo essencial a esse tipo de performance (linha 12 – Um dança pra
caramba que nem os via:do). Segundo, o aluno predica o primo em questão como uma pessoa
que gosta de roupas e objetos coloridos (linha 13 – gosta de coisa muito colori:da). O verbo
“gostar”, por exemplo, seria um indicador de que pessoas que encenam esse tipo de
performance gostam, necessariamente, de cores diversas. Normalmente, no senso comum,
39

Argumento que Berry é uma possibilidade inicial de ruptura porque quando esse personagem aparece no
seriado, suas performances de homem gay não se conformam com a norma. No entanto, Berry aprende com os
personagens Jack e Will que tipos de encenações seriam típicas de um homem que se constrói como
homoerótico.
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tons mais escuros estão ligados a um ideal de masculinidade heterossexual, ao passo que tons
mais claros e vivos estariam associados ao ideal de mulher. Assim, a atribuição do
qualificador “colorido” para descrever o gosto de seu primo, posiciona-o como alguém que
encena feminilidade hegemônica, de forma naturalizada.
Essas

predicações

valorizam

Discursos

essencialistas.

Nesse

contexto,

as

performances de sexualidade reiteram Discursos petrificados que constroem pessoas que
encenam a masculinidade homoerótica como aqueles que “querem ser mulher”, como disse
Tatiana durante uma das interações da quarta aula. Seguindo essa forma de pensamento,
homens que se constroem como gays, cujas performances não reciclam tais sentidos, não
seriam considerados gays.
Já ao predicar seu segundo primo, o que “é mais pra homem”, Corey entextualiza
Discursos que atritam com aqueles que naturalizam as performances identitárias (linhas 15 e
17), como os recursos semióticos empregados para descrever o primeiro primo, por exemplo.
São três predicadores que constroem o segundo primo: o primeiro diz respeito às roupas
(linha 15 – Ele se veste mais igual homem). Esse segundo membro de sua família,
provavelmente, veste-se com roupas um pouco largas – não marcando os contornos de seu
corpo – e com pouca ou nenhuma mesclagem de cores, pois esse é o padrão de vestimenta
considerado masculina na cultura heteronormativa; o segundo concerne à performance do tom
e da gravidade da voz. Quando Corey caracteriza a voz do primo em voga com o uso de
“grossa”, o aluno entextualiza Discursos que constroem os gêneros de modo ossificado. Tais
Discursos ratificam a ideia de que “homens têm a voz grossa” e “mulheres têm a voz aguda”.
Essa questão fisiológica, que, neste caso, traz desdobramentos para sentidos sobre
performances de sexualidade, acaba por oferecer conhecimentos que naturalizam supostos
comportamentos e culminam, em algum instante, na diferenciação entre homens e mulheres.
Nesse sentido, como o segundo primo tem a voz grave, sua masculinidade não é colocada à
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prova, do mesmo modo que a do primeiro primo o é; por fim, o terceiro predicador, estabelece
relação entre performances corporais e manutenção de um ideal masculino (linha 17). O uso
dos recursos semióticos no processo de entextualização “ele se comporta igual homem”
sinaliza a questão de a masculinidade ser garantida também por meio de movimentos
corporais bruscos, não sutis, uma vez que, segundo a matriz heteronormativa, a sutileza e a
sensibilidade seriam traços marcadores da expressão corporal feminina.
É interessante notar que, embora sentidos estáveis estejam sendo entextualizados
durante a construção identitária dos dois primos de Corey, é a própria estabilidade que
questiona os sentidos normatizadores, pois predicadores ancorados nos binarismos
disponíveis são empregados para constituir duas pessoas que se constroem como gays.
Portanto, podemos considerar os Dscursos entextualizados pelo aluno como uma
oportunidade de desestabilização da norma, por meio da própria norma, muito embora
Discursos normatizados hierarquizem tipos de homoerotismo: gays mais efeminados são
desvalorizados em relação a gays mais masculinizados, por exemplo.
A instabilidade das normas tradicionais é logo percebida pela aluna Lua, que projeta
um footing questionador, negociando um novo enquadre: o questionador (linha 20 – Então
tem gay que não quer ser mulher?). O operador argumentativo “então”, que abre seu
enunciado, é indicativo de que a pergunta que a jovem constrói é fruto de uma conclusão à
qual chegou a partir tanto da observação e da participação nas discussões quanto de sua
reflexão acerca dos tópicos discutidos. A ideia que Lua constrói pode sinalizar também o fato
de que menina não refletia sobre, ou não percebia, Discursos que constroem as performances
de sexualidade de forma plural.
Mantendo meu alinhamento de mediador, colaboro para a manutenção de uma
estrutura de participação mais propiciadora de práticas de letramento queer, ao mesmo tempo,
me afastando de uma posição assimétrica em relação aos/às meus/minhas alunas, ao propor
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que as experiências da turma fossem levadas em consideração na construção de conhecimento
(linhas 21 e 22).
Ratificando minha posição, Lua se alinha como coparticipante da interação e
intensifica a fricção de sentidos ao entextualizar mais um Discurso que introduz um exemplo
de homens que performam sexualidade homoerótica e não têm suas encenações comparadas
às de mulheres. Ao contrário de Corey, Lua usa a autoridade da mídia para respaldar sua
argumentação (linha 23 e 24 – É me:smo / na outra novela das nove tinha um casal que era
gay e nenhum deles era igual mulher).
Em seguida, projeto um footing reflexivo, e convido todos/todas os/as participantes
para participar de uma reflexão, como podemos perceber pelo uso do vocativo “vocês”, na
linha 25. Peço que os/as discentes exponham suas opiniões depois de termos debatido
algumas questões acerca das encenações de sexualidade. Entretanto, não aproveito a
participação de Lua no debate ao não explorar o intertexto televisivo, o que também nos
mostra minha encenação de professor tradicional.
Um certo silêncio toma conta da sala. Acredito que tal silêncio pode ser compreendido
como encenação de um footing reflexivo por parte dos/das alunos/as. Também acredito que os
temas que perpassaram o debate da quinta aula incitaram alguma desestabilização na turma.
Apenas 43 segundos depois de eu ter feito a pergunta que uma aluna se posiciona em relação
à questão que eu havia proposto (linha 28). Lua se alinha como problematizadora do senso
comum e, por meio de modalização (“eu acho”), a aluna se coloca contrária à unilateralidade
da matriz heterossexista (eu acho que é que não tem um tipo só: né?). Essa posição pode ser
considerada como um movimento, mesmo que ainda bem tímido, em direção ao
agenciamento, muito embora tal passo não indique desestabilização total.
Tendo em vista a colaboração de Lua, tento abrir um debate (linha 29) quando
pergunto se o restante da turma concorda com Lua (E aí pessoal / vocês concordam?). Ainda
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que eu me alinhe como o moderador do debate. Embora eu tente manter uma estrutura de
participação colaborativa nesse momento, eu também reatualizei performances de professor
tradicional ao não legitimar o intertexto televiso que constitui a performance de Lua.
Corey e Fernando sancionam a posição de Lua ao trazerem exemplos que pudessem
ilustrar a diversidade de performances de sexualidade (linhas 30 e 31, respectivamente). Este
último, assim como Lua, trouxe a autoridade da mídia a titulo de ilustração. A diversidade é
bem marcada na fala de Fernando a partir dos recursos “totalmente diferentes”. É interessante
notar que Corey e Fernando sancionam a posição de Lua, muito embora eu não o faça. É
bastante surpreendente o fato de alunos/as escutarem seus pares, pois esse tipo de posição não
é comum em sala de aula, já que, no panoptismo, a referência central de saber-poder costuma
ser o professor.
É importante destacar o papel da televisão na função de disseminadora de discursos
diversos. Dois alunos recorreram a tal instância no curso da interação transcrita acima a fim
de elucidar algum aspecto da diversidade. No entanto, eu não valido a participação desses
dois alunos. Essa minha ação corrobora para a manutenção de uma estrutura panóptica.

Sequência 2: “eu não gosto de futebol e não sou gay”
A sequência abaixo transcreve um momento da aula em que os/as alunos/as tiveram de
discutir as respostas do exercício “coisas de homem” e “coisas de gay”. Nessa tarefa, os/as
discentes, a partir das discussões que havíamos tido até então e dos repertórios aos quais
tinham acesso, preencheram uma tabela, em casa, em que duas categorias [sic.] de
sexualidade foram elencadas, a masculinidade heterossexual e a masculinidade homoerótica.
Como tal tarefa fora realizada antes de os/as aprendizes assistirem a dois episódios do seriado
norteamericano “Will and Grace” e da discussão que tivemos naquele dia, todos/as os/as
alunos/as reproduziram estereótipos e valores essencialistas acerca do que seria, no senso
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comum, um “homem heterossexual” e um “homem homoerótico”. Devido ao fato de eu ter
tido acesso às folhas dos/das alunos/as em momento anterior à correção, pude constatar esse
fato.
070
071

Professor:

Vamos lá então / pra finalizar / vocês deveriam ter preenchido esse
quadro aqui em casa / Vamos discutir as respostas de vocês?
[ruído]
Mas olha só fessô / depois do que a gente falou aqui / nada do que
eu escrevi tá certo mais

072
073

Lua:

074

Professor:

Por quê?

075
076

Lua:

Porque eu coloquei que aqui no coisa de homem que também pode
ser de gay

077

Sofia:

078
079

Professor:

E tem coisa de gay que também pode ser de homem também ↑né
[ruído]
Então poderíamos que dizer essa divisão entre ser homem e ser gay
é incoerente?

080

João:

Que que isso?

081

Professor:

Que não faz sentido

082

João:

A: tá / Eu acho que sim

083

Professor:

084
085
086

João:

Por quê?
[ruído]
Porque por exemplo / eu não gosto de futebol e não sou gay /
aquele carinha lá do episódio // o ↑Berry↓ / ele gosta de futebol e é
gay

087
088

Professor:

Isso / vocês lembram daquela discussão que tivemos há um tempão
sobre os adjetivos?
[alguns alunos responderam de forma positiva]

089
090

Professor:

Então / o padrasto da Lua é sensível e não deixa de ser
heterossexual / não é verdade?

091

Lua:

É

Ao iniciar a discussão da última tarefa da folha de exercícios da quinta aula, enceno
um footing de professor moderador quando chamo a atenção dos/as discentes e explicito o que
eles deveriam ter feito em casa. Além disso, também articulo uma sobreposição de meu
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footing de professor moderador com o alinhamento reflexivo ao propor a discussão das
respostas que os/as alunos/as haviam construído. Com o uso do recurso semiótico “vamos”
tento engajar a turma no debate (linhas 70 e 71 – Vamos lá então / pra finalizar / vocês
deveriam ter preenchido esse quadro aqui em casa / Vamos discutir as respostas de vocês?).
Nesse momento, podemos perceber a negociação de um enquadre reflexivo.
Orientada pelo enquadre reflexivo, Lua chancela o alinhamento encenado por mim e
engaja-se no debate (linhas 72 e 73 – Mas olha só fessô / depois do que a gente falou aqui /
nada do que eu escrevi tá certo mais). Lua anuncia que uma questão com potencial para
incitar reflexão será proferida ao utilizar o marcador discursivo “mas” no início de sua
enunciação. A discente entextualiza um Discurso que coloca em jogo uma suposta veracidade
em relação às suas respostas. No entanto, quando a aluna diz que suas respostas não estariam
“corretas” se levássemos em consideração o vídeo ao qual assistíramos, as predicações que
Lua havia utilizado para predicar homens que encenam performances de heterossexualidade e
de homoerotismo são colocadas em xeque, como percebemos em “depois do que a gente falou
aqui / nada do que eu escrevi tá certo mais”. A elasticidade das fronteiras de sexualidade
parece ter chamado à atenção da discente, já que ela traz essa questão para o cento do debate.
Também merece atenção a ação de Lua de ter me interpelado como seu único interlocutor. Tal
direcionamento interacional é visível quando a jovem marca linguisticamente com quem
deseja dialogar (olha só fessô). Com efeito, a performance de Lua, por um lado, ratifica o
enquadre reflexivo, que havia sido negociado num instante anterior da interação, porém, por
outro, deslegitima os/as outros/as alunos/as da turma como coparticipantes da prática
discursiva.
Dando continuidade à interação entre mim e Lua, corroboro o apagamento dos/das
outros/as aprendizes que estavam na sala de aula ao indagar a aluna sobre o motivo pelo qual
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esta acredita que suas respostas estejam inadequadas, muito embora estivesse mantendo a
projeção de um alinhamento reflexivo (linha 74 – Por quê?).
Prosseguindo o diálogo, Lua parece entender que as fronteiras traçadas pela matriz
heterossexista entre as performances de sexualidade são fissuradas e, por isso, não dão conta
da natureza dinâmica de tais performances. Isso propicia a ratificação do footing reflexivo e,
ao mesmo tempo, a encenação de um alinhamento questionador por parte da aluna, quando
ela diz “Porque eu coloquei que aqui no coisa de homem que também pode ser de gay” (linhas
75 e 76).
Devido ao fato de os alinhamentos serem projeções intersubjetivas, que conferem
posições a todo/as interactantes de dada situação interacional posições, cuja natureza é
orientada pelos enquadres negociados durante a prática discursiva, podemos afirmar que,
mesmo Lua e eu estando atuando como participantes primários em relação ao restante da
turms – participantes secundários nesse momento – – observe o direcionamento das falas –,
outros/as alunos/as poderiam desmantelar a estrutura da prática comunicativa entre mim e
Lua, uma vez que, anteriormente, um enquadre reflexivo que norteia a execução da tarefa em
questão havia sido negociado.
Assim o fez Sofia. Ao apresentar sua opinião durante o debate, a discente rechaça a
posição bidirecional entre mim e Lua e encena um footing de coparticipante do processo de
construção de sentido, observe o uso do marcador discursivo “e” que sinaliza sua participação
nos processos de entextualização durante o debate (linha 77 – E tem coisa de gay que também
pode ser de homem também né). A aluna também autentica a posição questionadora de Lua
ao ponderar que, do mesmo modo que há predicações que dizem respeito àqueles que
encenam performances de heterossexualidade atribuídas àqueles que performam o
homoerotismo, o inverso também ocorre. Os recursos semióticos “E tem coisa de gay que
também pode ser de homem também né” empregados pela aluna nos processos de
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entextualização indexicalizam a problematização da ideia de uma suposta essência que regeria
nossas performances. Ademais, o posicionamento de Sofia, recusando o fechamento da
interação entre mim e Lua e propondo sua contribuição para a discussão, demanda que sua
participação seja ratificada por mim ou por Lua, conforme o emprego do marcador discursivo
“né” sugere.
É necessário dizer que a problematização que é travada nesse primeiro instante da
transcrição promove a negociação de outro enquadre, que coexistirá com o anterior: o
enquadre questionador. Estes irão nortear toda a prática discursiva, tanto do trecho transcrito
acima, quanto do restante da aula.
A ruptura ocasionada por Sofia, além de inseri-la na discussão, também recicla a ideia
inicial da aula, promoção de debate. Atestando a performance da aluna e levando em
consideração as (in)certezas levantadas durante o exercício, proponho uma questão para
reflexão (linhas 09 e 10 – Então poderíamos dizer essa divisão entre ser homem e ser gay é
incoerente?). Mobilizando um footing reflexivo, especulo sobre a possibilidade, por meio de
modalização (poderíamos) de as categorias [sic.] “homem heterossexual” e “homem gay” não
serem coerentes com a multiplicidade de performances de sexualidade que as pessoas
encenam na contemporaneidade.
João, como podemos observar nas linhas 80, 82, 84, 85 e 86, adentra na discussão
projetando um footing reflexivo. Por meio de modalização (acho), o aluno responde à minha
problematização e ratifica a ideia de que os sentidos tradicionais acerca da sexualidade são
minados pela própria prática cotidiana das pessoas (linha 82 – Eu acho que sim). Quando
interrogo o aluno, encenando um alinhamento questionador, com relação a sua afirmação
(linha 83 – Por quê?), o discente projeta um footing de explicação, lançando mão de uma
exemplificação, e explica em que solo sua apreciação está calcada (linhas 84, 85 e 86 –
Porque por exemplo / eu não gosto de futebol e não sou gay / aquele carinha lá do episódio //
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o ↑Berry↓ / ele gosta de futebol e é gay). Ao entextualizar Discursos sobre sexualidade, João
emprega o marcador discursivo “e” para estabelecer relação de contraste entre significações
geralmente construídas na demarcação de identidades de sexualidade no senso comum. Os
recursos semióticos utilizados pelo aluno nos processos de entextualização indexicalizam
Discursos que contestam sentidos estáveis sobre sexualidade. Com efeito, a relação lógica
entre “ser homem” e “gostar de futebol” é erodida. É interessante notar que João encena o
footing reflexivo levando em consideração suas próprias práticas, correndo o risco de ser alvo
de piadas ou preconceito, já que as instituições sociais, de modo geral, ainda categorizam as
pessoas por meio de um sistema de valoração binário e heterossexual. No entanto, nenhum/a
discente encenou alinhamentos de zombaria em relação à performance de João. Os enquadres
reflexivo e questionador continuaram a orientar as performances dos/as alunos/as.
Nas linhas 87 e 88, ratifico a posição de João (Isso) e reciclo, juntamente aos/às
alunos/as, uma pequena parcela da discussão que havia se desenrolado em alguns momentos
da aula 1 (vocês lembram daquela discussão que tivemos há um tempão sobre os adjetivos?).
Por meio do uso do termo “vocês”, espero que a turma se engaje na discussão e articule
alinhamentos que corroborem a posição de João. Como poucos/as responderam à minha
indagação, de modo que o debate não prosseguiu, novamente, interpelo os/as estudantes com
para que participem da troca de ideias. Dessa vez, explicito uma das ideias sobre as quais
discutimos situando melhor a turma no contexto da atividade que havia sido retomada (linhas
89 e 90 – Então / o padrasto da Lua é sensível e não deixa de ser heterossexual / não é
verdade?).
Contudo, a aluna Lua reduz, significativamente, sua participação e diz apenas “É” para
minha pergunta. Essa performance da discente nos propicia o entendimento de dois aspectos.
O primeiro concerne à questão das encenações de masculinidade de seu padrasto.
Recuperando os sentidos negociados na interação da aula 1 (cf. análise da aula 1),
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conseguimos notar que mesmo que o estremecimento de verdades acerca da
heterossexualidade tivesse ocorrido – pois Lua havia lançado mão das performances de
sensibilidade de seu padrasto a fim de levantar um contraponto –, Lua havia reciclado
Discursos do senso comum com o objetivo de zombar do marido de sua mãe em momento
posterior do debate, o que não ocorreu no curso da interação da quinta aula. O segundo
aspecto diz respeito à posição de Lua. Em vez de ela refutar minha indagação e recair em
algum sentido essencialista, a jovem demonstra concordância com o que falo, utilizando a
palavra “é”, e, logo em seguida, silencia-se. Os processos de entextualização dos textos
produzidos pela própria turma podem indicar um momento de reflexão por parte da aluna
perante a situação, o que pode sinalizar um instante potencial de ruptura da norma.
A partir da análise da quinta aula, podemos perceber que minha sala de aula se
caracterizava um pouco mais como um ambiente de co-participação reflexiva e de
aprendizagem conjunta. Com isso, podemos observar também que tanto eu quanto o grupo
conseguimos reconstruir performances mais convencionais de professor/a e alunos/as,
afastando-nos de orientações panópticas. Também merece atenção o fato de os/as
participantes (entre os quais me incluo) ao detectarem, através da elaboração de Discurso
conjunto, as fissuras da norma, engajam-se mais reflexivamente nos debates, tornando um
pouco nítido o movimento de performatividade, que pode indicar efeitos de sentido com
algum potencial de mudança. Por último, destaco que, essa reestruturação interacional ainda
nos mostra que os/as alunos/as conseguem se organizar melhor no que diz respeito aos turnos
de fala. Também houve menor número de ocorrências de conversas paralelas.

6.6 Aula 6 (07/11/2011): E a norma se estabelece com muita força
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Nesse dia, pude usufruir apenas do segundo tempo de aula com a turma, porque o
primeiro havia sido utilizado para a aplicação da Prova Brasil 40. Tendo em vista o pouco
tempo que tinha, dividi a tarefa em duas etapas: a primeira diz respeito à leitura do texto
“Violence Against Gay Brazilians Comes Out In Open” (cf. anexo 3E) e foi executada na aula
6; a segunda é composta por atividades sobre o texto lido, o que ocorreu na aula 7. Por essa
razão, o objetivo da aula 6 foi o de ler e comentar a reportagem levada por mim. A leitura foi
realizada conjuntamente: eu lia em voz alta e a turma, juntamente a mim, construía e discutia
possíveis significações sobre o texto.
Durante a leitura, os/as participantes estavam sentados em um semicírculo, e eu
ocupava a posição perto da mesa do professor, pois precisava manusear o projetor para
controlar a projeção do texto da atividade de leitura no quadro. Em alguns momentos, houve
pequenas discussões, que foram incitadas por certas passagens da reportagem. Para fins de
análise, selecionei um excerto.

Sequência: “eu acho que: que é a mesma coisa de um beijo de um homem e de uma
mulhe:r”

001

Corey:

FESSÔ / FESSÔ

002

Alvaro:

Oi

003
004
005

Corey:

Nu: numa novela que passa na Record ou no SBT não sei / acho
que é Amor e Revolução / teve o primeiro beijo gay da:: da
televisão brasileira

006

Alvaro:

A:: eu vi / foram duas mulheres né / eu vi

007

Corey:

>Foram foram<

008

Alvaro:

E o que vocês acharam disso?

40

A prova Brasil é um teste aplicado no Brasil que visa à avaliação da qualidade do ensino oferecido no país a
partir de provas e questionários socioeconômicos. Informações disponíveis em < http://portal. mec.gov.br/
index.php?option=com_content&id=210&Itemid=324. Acessado em 12 de junho de 2013.
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009

Corey:

Normal

010
011

Alvaro:

012

Vários/as
alunos/as:

Normal? O Corey se sentiu normal / alguém se sentiu mal ou
ofendido por causa do beijo?
=
[falas ininteligíveis]

013
014

Suzana:

A: fessô / <eu acho que: que é a mesma coisa de um beijo de um
homem e de uma mulhe:r>

015
016

Sofia:

>Eu acho que eles não tinham que ter colocado um beijo entre
mulher naquele horário<

017

Vários/as
alunos/as

[trecho ininteligível]

018
019

Alvaro:

↑Vamo lá pessoal / A Larissa acha que não deviam ter mostrado
aquele beijo naquele horário.

020

Alunos/as

[muitos/as alunos/as falam ao mesmo tempo]

021

Alvaro:

Por qual razão Larissa / você acha que não deviam ter mostrado?

022
023

Sofia:

↑Porque meu irmão pequeno estava assistindo e perguntou se
aquilo era normal.

024

Alvaro:

O Lucas é o irmão da Sofia que tem 7 anos

025

Sofia:

026
027

Alvaro:

028

Sofia:

029
030

Alvaro:

031

Sofia:

Hã hã

032

Alvaro

Fala

033

Sofia:

Eu não posso falar

034

Alvaro:

Fala / estamos aqui pra discutir mesmo

035
036

Sofia:

A::i // <ele disse que era uma pouca vergonha e que aquilo não
podia acontecer e que era:>

=
8
=
8 anos e perguntou se
aquilo era normal / e o que vocês responderam pra ele?
Meu padrasto respondeu / e você sabe como ele é né?
=
O que que seu
padrasto respondeu?
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037

Alvaro:

Do capeta?

038

Sofia:

↑Nã::o // ↓que não era coisa de Deus.

039

Alvaro:

Que não era coisa de Deus / ↑Concorda gente?

040

Tatiana:

041

Sofia:

Eu concordo / porque o homem nasceu pra mulher / tá na bíblia
[ruído]
Não é normal

042
043

Alvaro:

Mas o que não é normal? Mas na novela das sete pode a mulher
aparecer quase pelada?

044

Sofia:

045

Tatiana:

Nã:o professor
=
NÃO FESSÔ / você acha norma:l?

046

Alvaro:

Eu acho / por que não seria?

047
048

Tatiana:

049
050

Alvaro:

A:: então eu vou trazer um homem aqui pra você beijar porque é
nor↑ma:l↓
[ruído]
Não / não é assim / o fato de você respeitar indica que você vai
fazer ou gostar daquilo?

051

Tatiana:

↑Não↓

052
053

Alvaro:

E por que pessoas que amam outras pessoas do mesmo sexo seriam
anormais?

054

Tatiana:

Por que está na bíblia

O trecho transcrito acima registra uma pequena discussão que teve início quando eu e
a turma líamos uma passagem do texto da tarefa da aula 6, que dizia respeito ao fato de um
ator ter recebido ameaças de morte por ter interpretado um personagem gay em uma novela
brasileira. O Aluno Corey me interpelou durante a leitura (linha 01 – Fessô / fessô) para
reciclar o fato de que um canal aberto da televisão havia transmitido, em uma novela, o
primeiro beijo entre pessoas do mesmo gênero no Brasil (linhas 03, 04 e 05). A questão
levantada pelo aluno sinaliza o fato de que os/as discentes têm acesso a Discursos que
constroem sentidos diversos sobre o homoerotismo fora da escola, sentidos esses que são,
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geralmente, deixados fora da escola (LOURO, 1997). Esse tipo de conhecimento, via de
regra, não é legitimado nas instituições escolares, justamente por não fazerem parte dos
currículos programáticos (TADEU SILVA, [1999] 2009). No entanto, acredito que Corey
tenha trazido o ponto em questão para a aula devido ao enquadre reflexivo em negociação na
turma 902. Talvez o mesmo não tivesse acontecido se ainda programasse e desenvolvesse
minhas aulas seguindo moldes tradicionais, vinculados ao modelo de letramento autônomo.
Após o comentário de Corey, em vez de retornar à leitura do texto, dei continuidade a
conversa, mostrando interesse em manter o tópico, já que o tema trazido pelo aluno se
relacionava ao assunto com o qual eu estava trabalhando com a turma na época (linha 06). O
meu interesse em cultivar aquele diálogo é assinalado com o uso do recurso semiótico “né”
(A:: eu vi / foram duas mulheres né / eu vi), o que sinaliza, linguisticamente, a abertura de
meu interesse não apenas em validar, mas também continuar, a conversa sobre a temática que
ele havia trazido para a sala de aula. Nesse momento em que recontextualizo o texto de
Corey, o aluno também passa a ser responsável pelos significados que negociamos durante
aquele instante. Assim, eu ratifico as entextualizações dos/as alunos/as abrindo espaço para
que eles/as próprios/as controlem o processo de entextualização. Logo em seguida, parecendo
aprovar meu alinhamento, ele dá prosseguimento à conversa e confirma minha indagação
sobre o fato de que o beijo transmitido pela TV foi encenado por duas mulheres (linha 07).
Ratificando o diálogo proposto por Corey, interrogo os/as alunos/as sobre suas
opiniões em relação ao beijo a que assistiram na televisão (linha 8). Nesse momento, projeto
um footing reflexivo e descentro a interação que focalizava apenas minha participação e a de
Corey, quando convido os/as discentes a integrarem a discussão, como se pode notar com o
uso que faço do marcador “vocês”, em “E o que vocês acharam disso?”. Com efeito, negocio
o estabelecimento de um enquadre reflexivo, o qual orientará toda a discussão transcrita
acima.
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Corey chancela o footing que projeto e adere a meu questionamento, alegando que o
beijo entre duas mulheres é “normal” para ele (linha 9). No processo de entextualização, o uso
de “normal” indexicaliza sentidos sobre (a)normalidade que constroem performances
homoeróticas no mesmo grau de estratificação que a heterossexualidade. A entextualização
em jogo pode minar, em nível local, construções semânticas tradicionais que referendam a
heterossexualidade como um estado de normalidade e que alocam o homoerotismo num
espaço em que esta performance é compreendida como desvio daquela, ou seja, como
anormalidade. Essa possibilidade parece ser gerada pela entextualização de Discursos
televisivos em sala de aula que geram Discursos inovadores – como os de Corey (linha 9) e
Suzana (linhas 13-14) – com grande potencial para redescrever a ordem social vigente, já que
a norma e as formas de amor tradicionais são postas em xeque41.
Em seguida, projeto um footing de professor mediador ao recorrer à estratégia
interacional da repetição em tom mais alto e recuperar a opinião de Corey, deixando em
aberto a possibilidade de outro/a aluno/a projetar um alinhamento de discordância, quando
indago se alguém havia se sentido desconfortável com a cena. (linhas 10 e 11 – Normal? O
Corey se sentiu normal / alguém se sentiu mal ou ofendido por causa do beijo?). A palavra
“ofendido” utilizada para predicar uma pessoa que tenha assistido à cena do beijo pode
indexicalizar a questão religiosa, pois o contato íntimo entre as duas personagens seria uma
forma de transgressão às regras das instituições religiosas, além de constituir um pecado
(JAGOSE, 1996).
Após minha indagação, vários/as alunos/as da turma se engajaram na discussão.
Contudo, como as falas foram proferidas simultaneamente, não consegui as compreender. Tal
fato pode nos indicar que a questão do beijo foi bastante polêmica, por isso, propiciou uma
41

É curioso notar que, para grande parte das instâncias médica e biológica, formas de sociabilidade homoerótica
não são compreendidas como desvios ou algum tipo de patologia que incita padrões de anormalidade. No
entanto, muitas pessoas e religiões ainda operacionalizam sentidos sobre performances de homoerotismo
entextualizando tais Discursos.
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participação exuberante. Posteriormente, Suzana mobiliza um footing de concordância e
ratifica a ideia construída por Corey (linhas 13 e 14 – A: fessô / eu acho que: que é a mesma
coisa de um beijo de um homem e de uma mulhe:r). A aluna, por meio de modalização (eu
acho), entextualiza um Discurso que reestratifica, em sua performance local, encenações
homoeróticas de modo que elas sejam tão viáveis quanto as de heterossexualidade, ocupando,
assim, o mesmo lugar que as práticas heterossexuais. No entanto, falho ao não dar atenção ao
enunciado proferido por Suzana. Por um lado, fiquei extremamente satisfeito em razão da
ideia construída pela aluna, mas, por outro, não questionei as motivações da discente, isto é,
em que Discursos e/ou experiências pessoais Suzana se alicerçava para construir tal
afirmação. A mesma falta de atenção de minha parte fez com que eu não questionasse o
Discurso entextualizado por Corey, que construiu o beijo entre as duas mulheres em termos de
“normalidade” (linha 9).
Posteriormente, Sofia, adentrando na discussão, projeta um footing de discordância ao
infirmar, com o uso de modalização (eu acho), as posições de Corey e Suzana, conforme
podemos notar o uso do recurso de negação “não”, que instaura a deslegitimação da ideia
recontextualizada por Corey e validada por Suzana (linhas15 e 16 – Eu acho que eles não
tinham que ter colocado um beijo entre mulher naquele horário). Além disso, a aluna pondera
que o beijo seria inapropriado para o momento em que o capítulo da novela estava sendo
transmitido. Segundo Sofia, essa inadequação poderia gerar algum tipo de desconforto para
quem estivesse assistindo à TV naquele momento, conforme ela atesta nas linhas 22 e 23
(Porque meu irmão pequeno estava assistindo e perguntou se aquilo era normal), ao contar
que seu irmão, que tinha 8 anos de idade na ocasião, estava em frente à televisão quando a
cena foi ao ar. Esse episódio incitou um desconforto para a família, porque o jovem
questionou a “normalidade” ou não das performances de homoerotismo das personagens que
se beijaram.
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Assim como programas destinados aos adultos, a cena do beijo entre as duas mulheres
deveria, segundo a aluna, ser transmitida num horário em que crianças não estivessem à frente
da televisão. Sofia parece entextualizar Discursos os quais ponderam que os pequenos jovens
não seriam capazes de discernir entre o que é tido como “normal” e “anormal”, em nossa
cultura tradicional. Essa questão é indexicalizada quando Sofia entextualiza um Discurso
produzido por seu irmão “Porque meu irmão pequeno estava assistindo e perguntou se aquilo
era normal”. Nesse contexto, parece-me que a aluna sugere a eliminação de performances de
homoerotismo do repertório discursivo de crianças. Talvez isso ocorra devido ao fato de haver
uma forte recontextualização de Discursos naturalizados que disseminam a ideia de que o
contato com as diferenças possa vir a interferir na formação do caráter de uma pessoa. Essa
ideia ainda é amplamente reciclada no senso comum. Novamente, percebemos que, ainda que
grande parte dos Discursos biologizantes acerca das sexualidades tenha sido derrubada na
área da saúde, muitas pessoas ainda lidam com a dinâmica da sexualidade como algo
patológico.
Após Sofia ter recontextualizado o episódio que gerou desconforto em sua casa,
alinho-me como questionador e interrogo a aluna sobre a resposta fornecida a seu irmão a
qual reciclaria uma “verdade” sobre encenações homoeróticas (linha 27 – e o que vocês
responderam pra ele?). A princípio, Sofia não ratifica meu footing e tenta refutá-lo (linhas 31
e 33 – Hã hã; Eu não posso falar). Acredito que tal resistência tenha sido incitada por uma
reflexão acerca da situação. Até então, um aluno e uma aluna subverteram Discursos
dominantes sobre as sexualidades, e Sofia projetou um footing de discordância, cuja mola
propulsora reafirma a norma heterossexual. Tal colocação poderia gerar algum tipo de
constrangimento para Sofia, pois a discussão visava à problematização das motivações de
ações de preconceito. Entretanto, insisto na ideia de que a aluna deva trazer sua contribuição
para a aula, até porque um dos meus objetivos era tornar aquele contexto um lugar mais
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democrático, em que todos/as pudessem ter a chance de se posicionarem independentemente
dos Discursos que entextualizassem (linha 34 – Fala / estamos aqui pra discutir mesmo).
Acredito que é justamente o embate de vozes que pode nos proporcionar momentos de
reflexão.
Depois de minha insistência, Sofia acaba por ratificar meu alinhamento de
questionador e decide responder à minha pergunta. A discente parece um pouco
desconfortável com o enunciado que irá proferir, como podemos observar pelo uso do termo
“A:i” (linha 35). Logo após uma pequena pausa, de aproximadamente 3 segundos, Sofia
finalmente recicla o enunciado de seu padrasto concernente ao beijo transmitido pela televisão
(linhas 35 e 36 – ele disse que era uma pouca vergonha e que aquilo não podia acontecer e
que era::). O uso dos recursos “pouco vergonha” indexicaliza Discursos do senso comum que
constroem o homoerotismo em termos de perversão. Por essa razão, certas performances não
são viáveis, para tais Discursos, porque fogem dos padrões estabelecidos como dignos de
normalidade. Também merece atenção o fato de que o enunciado que reporta a fala do
padrasto de Lua nos mostra que tudo é aprendido na cultura. Aprendemos o que podemos ser
e o que não podemos ser, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, o que pode
acontecer e o que não pode acontecer. O conhecimento imposto ao irmão de Sofia, nesse caso,
dissemina a ideia de que temos de aprender a encenar performances de heterossexualidade e,
para tanto, precisamos saber o que se pode e o que não se pode fazer. Esse “ensinamento”
norteará, provavelmente, muitas formas de sociabilidade do irmão de Sofia, o que pode
culminar na criação de uma pessoa que reclica práticas de preconceito. Ainda destaco o fato
de o padrasto da jovem ter legitimado sua opinião recorrendo a Discursos religiosos, ao se
referir à instância máxima da igreja, Deus. Quando o faz, o padrasto de Sofia reatualiza os
Discursos que constroem encenações homoeróticas no âmbito do pecado (linha 38 – que não
era coisa de Deus). Essa reatualização referenda apenas práticas que seguem as normas
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religiosas, o que estratifica as performances de heterossexualidade e de homoerotismo de
forma altamente desigual.
Após a colocação de Sofia, articulo um footing de professor moderador ao reiterar a
fala de Sofia e engajar o restante da turma para que discutam as opiniões levantadas até
aquele momento (linha 39 – Que não era coisa de Deus / Concorda gente?). A encenação de
meu alinhamento como professor moderador projetou posições avaliativas que foram
mobilizadas e ratificadas pelos/as alunos/as que ingressaram na discussão.
Tatiana contribui para a discussão projetando um footing de apoio que privilegia o
Discurso religioso e, por consequência, a posição do padrasto de Sofia (linha 40 – Eu
concordo / porque o homem nasceu pra mulher / tá na bíblia). Quando a discente recicla o
discurso bíblico, as construções utilizadas no processo de entextualização “o homem nasceu
pra mulher / tá na bíblia” indexicalizam a questão da alta valorização de práticas
heterossexuais. Além disso, a bíblia é compreendida como fonte de “verdades” as quais não
podem ser contestadas. Observe que tal instrumento religioso é o que dá credibilidade à ideia
de que o homem deva se relacionar afetivamente com a mulher.
Após Tatiana ter se engajado nos processos de entextualização em jogo contestando a
opinião de Corey e de Suzana, Sofia, encena um footing de concordância em relação à
Tatiana. Acredito que a aluna tenha ficado com medo de sofrer qualquer tipo de retaliação por
ter sido a primeira a discordar da ideia que estava sendo construída acerca das performances
de homoerotismo, tendo em vista que a jovem se posicionou apenas após Tatiana ter
estabelecido um contraponto (linha 41 – Não é normal). Baseando-se na dicotomia “normal” /
“não-normal”, Sofia, com uso de palavra que indica negação (não), entextualiza um Discurso
sobre o homoerotismo que o enxerga como o oposto do “normal”, nesse caso, a
heterossexualidade. É interessante notar que a aluna em questão, mesmo tendo contado à
turma que seu padrasto havia ensinado a seu irmão o que não se pode fazer para construir
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sociabilidades de caráter heterossexual, ela não consegue compreender que essas
performances são aprendidas e reproduzidas, compulsoriamente, na cultura. Tal não
compreensão pode ser justificada pelo fato de os Discursos orientadores da vida social
privilegiarem a heteronorma.
Logo em seguida, enceno um alinhamento questionador e ponho em xeque o Discurso
sobre a não-normalidade que vinha sendo reciclado com o objetivos de associá-lo às pessoas
que encenam performances homoeróticas (linhas 42 e 43 – Mas o que não é normal? Mas na
novela das sete pode a mulher aparecer quase pelada?). Ao introduzir meu enunciado com o
emprego do marcado discursivo “mas”, pontuo que uma contraposição será anunciada, o que
faço, imediatamente, quando questiono os sentidos que estavam sendo negociados por Tatiana
e Sofia (o que é normal?). A guisa de sustentação de meu footing, recorro a práticas do
cotidiano de meus/minhas alunos/as e questiono um acontecimento muito comum nas
telenovelas brasileiras: o fato de atrizes aparecerem seminuas em certas cenas (linhas 42 e 43
– Mas na novela das sete pode a mulher aparecer quase pelada?).
O meu questionamento pode sinalizar o fato de as mulheres serem construídas na
televisão como objetos de desejo. Esse Discurso que é reiterado por várias telenovelas
justificaria aparições em que mulheres estão seminuas em cenas sempre relacionadas a sexo.
Embora Sofia tenha ratificado minha indagação como válida (linha 44 – Nã:o professor),
projetando um alinhamento de concordância, Tatiana refuta a problematização sobre a qual
proponho reflexão, como podemos observar no uso dos recursos “NÃO FESSÔ” em volume
mais alto (linha 45), e reentextualiza o Discurso sobre a (a)normalidade de performances de
homoerotismo logo em seguida (linha 45 – você acha normal?).
Após essa interpelação direciono minha atenção a Tatiana, sancionando o
questionamento dessa aluna e abandoando a incursão que eu havia feito anteriormente (linha
46 – Eu acho / por que não seria?). Logo depois, mantenho a projeção de meu alinhamento
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questionador ao interrogar Tatiana sobre os motivos pelos quais fariam daqueles/as que
encenam performances homoeróticas anormais. Esse questionamento também sinaliza o meu
papel de professor que não estabelece hierarquias desiguais nos processos de construção de
sentidos. Mesmo meu objetivo sendo o de problematizar visões cristalizadas acerca das
performances de gênero e sexualidade, não sobrepus os sentidos nos quais acredito aos dela.
Porém, encenei um alinhamento questionador que poderia proporcionar momentos de reflexão
sobre as normas tradicionais que marcam nossas identidades (por que não seria?).
Imediatamente após minha performance, Tatiana também mobiliza um alinhamento
questionador e instaura um debate ao se opor às minhas indagações (linhas – A:: então eu vou
trazer um homem aqui pra você beijar porque é nor↑ma:l). A aluna ancora seu
questionamento traçando uma relação causal entre o fato de eu achar “normal”, como a
discente o coloca, um beijo entre duas pessoas que encenam identidades homoeróticas e meu
desejo. Essa ligação inaugura o enunciado proferido por Tatiana com o uso dos recursos “A::
então”.
Em ato subsequente, valido o footing questionador projetado por Tatiana, mas,
encenando um alinhamento de oposição, também rechaço a ideia de que há conexão entre os
fatos descritos no parágrafo anterior, com o emprego de uma dupla negação (linhas 49 e 50 –
Não / não é assim / o fato de você respeitar indica que você vai fazer ou gostar daquilo?).
Mantendo tal footing e a dinâmica do debate, indago sobre o fato de uma pessoa respeitar
práticas diversas de socialização e uma possível indicação de que aquela irá se engajar,
necessariamente, em práticas outras. É interessante notar que a maneira como construo uma
noção do que seja respeitar alguém possibilita a compreensão de que respeitar a diferença
significa tolerar a diferença. Como já mencionei no capítulo 2, a tolerância é um ódio bem
administrado. Por essa razão, a ideia de respeito que reitero nesse momento da aula é muito
caro às teorizações a que me afilio.

163

Após a resposta negativa de Tatiana (linha 51 – ↑Não↓), que invalida seu próprio
questionamento (A:: então eu vou trazer um homem aqui pra você beijar porque é nor↑ma:l↓),
interrogo, então, a proposição levantada pela aluna em momento anterior da interação, que diz
respeito ao fato de o conceito de anormalidade ser atribuído a duas pessoas que encenam
identidades homoeróticas e que se relacionam afetivamente (linhas 52 e 53 – E por que
pessoas que amam outras pessoas do mesmo sexo seriam anormais?). Tatiana, encenando um
footing duplo, o questionador e o de oposição, embasa sua posição recorrendo à bíblia (linha
54 – Por que está na bíblia). As construções que utiliza no processo de entextualização
sinalizam a questão da religião e as vontades de verdades que são veiculadas pela bíblia. Esse
artefato, no entendimento de pessoas religiosas, seria fonte de verdades sobre a conduta
humana. Por isso, quaisquer performances encenadas que não se conformarem às regras
explicitadas na bíblia, além de constituírem uma anormalidade, como pontua a aluna,
incorrem em um pecado. Essas sociabilidades seriam estratificadas tendo menor valor dentro
de instituições que valorizam a religião como fonte de verdades.
Em seguida, projeto um alinhamento de professor moderador, estabeleço hierarquias
desiguais, e negocio uma mudança de enquadre. Peço aos/às alunos/as que retornem à leitura
do texto e explico que nós teríamos outros momentos para debater questões concernentes à
sexualidade.
A análise do trecho acima mostra o reestabelecimento mais intenso de normas
tradicionais concernentes ao gênero e à sexualidade. Em análises anteriores, pudemos flagrar
vários momentos de oscilação entre sentidos tradicionais e inovadores. No entanto, durante a
aula seis, um bloco de alunos/as entextualizou uma série de Discursos-verdade, reprovando
olhares fluidos sobre as performances identitárias. Portanto, o jogo performativoperformatividade perde força na aula 6, possibilitando a preservação de movimentos
puramente performativos.
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6.7. Aula 7 (18/11/2011): E as oscilações ressurgem

O objetivo da aula 7 era o de discutir com a turma formas de violência contra pessoas
que encenam performances homoeróticas. Para tanto, iniciei com a turma, na aula 6, a leitura
de uma reportagem que abordava diferentes tipos de preconceito (Cf. anexo 3 E). Em trios,
os/as alunos realizaram as tarefas concernentes ao texto. Posteriormente, discutimos possíveis
respostas para as questões de interpretação e, depois, debatemos a questão da homofobia nos
tempos atuais e refletimos sobre alternativas que possibilitem a transformação desse cenário
de desigualdades.
Para fins de análise, selecionei dois trechos dessa aula.
Sequência 1: “porque todo mundo é ser humano”
001
002

Alvaro:

↑Pessoal / dá uma olhada na expressão Fags should die // o que
vocês acham disso? / >o que fag significa mesmo?<

003

João:

É viado né:? [cinco segundos depois de minha pergunta]

004
005
006

Alvaro:

É / mas olha só: / fag é uma palavra pejorativa / ela significa a
mesma coisa que bi:cha / via:do / boio:La significam pra gente /
em que ocasiões a gente usa essas palavras?

007

Sofia:

Quando quer ofender alguém

008

Alvaro:

I:sso mesmo / E o que vocês acham da expressão Fags should die?

009

Lua:

Por mais que não seja certo / eles não tem que morrer também não

010

Alvaro:

011

Paulo:

Por quê?
=
É uma opção da pessoa

012

Lua:

013

Corey:

A: fessô: não sei
=
Fessô / fessô

014

Alvaro:

Oi

015

Corey:

Mas não é só gay que sofre preconceito não / gente negra / gorda /
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016
017

Alvaro:

até mulher também sofre com preconceito
[ruído]
Aí eu pergunto para vocês / isso é justo?

018

Suzana:

Não / porque todo mundo é ser humano

019
020
021
022

Alvaro:

Então por que seria errado dois homens namorar? Um negro não
pode casar com um branco? / uma mulher não pode ter o mesmo
cargo que um homem? / Ainda sofrem preconceito / mas lutam por
direitos iguais / por que o gay seria diferente?

023
024

Suzana:

025

Corey:

Eu também acho / pra mim é normal / até porque eu sou negra e
não me acho diferente de quem é branco
[ruído]
Eu também fessô

A interação transcrita acima captura um momento da aula em que nós discutíamos
uma das questões da parte “where do you stand on this issue?” da atividade de leitura. A
pergunta em questão dizia respeito à posição dos alunos perante a afirmação “Fags should
die”, mencionada no texto lido.
Projetando um footing de professor moderador, encenado toda vez que precisei a
tomar frente da interação, convido os/as alunos/as a participarem da discussão em que se põe
em questão a afirmação preconceituosa descrita acima (linhas 1 e 2 – Pessoal / dá uma olhada
na expressão Fags should die // o que vocês acham disso? / o que fag significa mesmo?). No
entanto, antes mesmo de dar prosseguimento à discussão, indago sobre o significado da
palavra inglesa “fag” (o que fag significa mesmo?). Meu objetivo era o de averiguar se a
turma estava familiarizada com os efeitos que o uso de tal recurso poderia incitar. Nesse
momento, podemos atestar a emergência de um enquadre reflexivo. A negociação recorrente
desse tipo de enquadre, ao longo do trabalho, pode sinalizar que a sala de aula é sempre um
espaço potencial de criação de fóruns discussão e negociação de significados.
Após cinco segundos, João ratifica meu alinhamento e o enquadre reflexivo e propõe
uma possível tradução para o termo “fag” (linha 3 – É viado né:?). Ao passo que o aluno em
questão se engaja na discussão, ele também me legitima como alguém que irá apontar alguma
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coerência ou não-coerência em sua resposta, como podemos notar pelo uso do marcador
discursivo “né”. Esse uso ainda nos sinaliza que João enxerga a sala de aula como um espaço
estratificado em que o professor dará a resposta final. Observe que o discente se posiciona
como coconstrutor de sentidos, ao propor, uma tradução para a palavra “fag”, porém, espera
que sua contribuição seja ratifica por alguém que possa exercer um suposto poder de
ratificação. Nesse contexto, tal pessoa seria o professor.
Em seguida, sanciono a posição de João e logo aprovo sua resposta à pergunta que
havia feito, como se pode observar o emprego do recurso “É” (linhas 4, 5 e 5 – É / mas olha
só: / fag é uma palavra pejorativa / ela significa a mesma coisa que bi:cha / via:do / boio:la
significam pra gente / em que ocasiões a gente usa essas palavras?). Nesse momento, em vez
de estender a questão da tradução da palavra “fag” para o restante da turma, proporcionando a
oportunidade de participação para os/as outros/as da turma, eu reestabeleço a estrutura
interacional tradicional de uma sala de aula. Minha ação sinaliza que a negociação ainda é
muito controlada pelo professor. Posteriormente, explico que a palavra “fag” tem sentido
pejorativo e que equivaleria a termos como “bicha”, “viado” e “boiola” e indexicalizam
sentidos pouco valorizados que predicam certas encenações homoeróticas. Após a breve
explicação, mantenho a encenação de um footing de professor moderador e questiono o uso
dos termos mencionados anteriormente (em que ocasiões a gente usa essas palavras?). Com
efeito, também projeto um alinhamento reflexivo, por propor uma reflexão acerca do emprego
de tais palavras.
Sofia, participando nos processos de entextualização em jogo, posiciona-se como
coparticipante e corrobora para o processo de construção de sentidos ao dizer que as palavras
“bicha”, “viado” e “boiola” são empregadas com o objetivo de ofender alguém (linha 7 –
Quando quer ofender alguém). Os recursos semióticos em questão, juntamente ao enunciado
de Sofia, indexicalizam Discursos que estratificam determinadas performances homoeróticas
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como menos valorizadas que outras. Por essa razão, palavras que predicam essas encenações
também seriam utilizadas para ofender uma pessoa, já que indexicalizam sentidos
desprestigiados. Além disso, os termos “bicha” e “boiola” empregados no feminino
indexicalizam também a questão da inferioridade das mulheres em relação aos homens.
Podemos atestar, então, que o uso dos recursos semióticos em questão – que geralmente
predicam performances homoeróticas no senso comum – além de inviabilizarem a valorização
de certas formas de sociabilidade, ainda nos mostra que as instituições sociais, bem como as
pessoas que as constituem, se pautam numa matriz de inteligibilidade que, além de ser
heterossexista, é misógina.
Em seguida, ratifico a contribuição de Sofia como pertinente ao debate e remonto a
questão da opinião dos/as outros/as alunos/as em relação à afirmação “fags should die” (linha
8 – I:sso mesmo / E o que vocês acham da expressão Fags should die?). Nesse instante,
podemos perceber minha oscilação entre os alinhamentos de professor panóptico e reflexivo.
Ao mesmo tempo em que autentico o panoptismo, quando avalio a colocação de Sofia como
pertinente, enquanto poderia ter envolvido toda a turma na avaliação, também corroboro para
a estruturação de um enquadre reflexivo ao projetar um footing problematizador e trazer os/as
discentes para a discussão (E o que vocês acham da expressão Fags should die?). Tal
concomitância de alinhamentos pode nos sinalizar o fato de que o foco de minha atenção
naquele momento era a discussão da afirmação preconceituosa, uma vez que uma aluna já
havia contribuído para uma possível tradução do termo “fag”. Com isso, há dois enquadres
em fricção: a sala de aula como lugar onde algumas vozes são silenciadas e a sala de aula
como espaço de embate de vozes.
Após minha indagação, a aluna Lua ratifica meu alinhamento reflexivo, o que
corrobora para a manutenção do enquadre reflexivo, e contribui para o debate (linha 9 – Por
mais que não seja certo / eles não tem que morrer também não). O enunciado da jovem é
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inaugurado por um marcador discurso que indica a introdução de uma concessão (Por mais
que). Segundo a aluna, embora formas de sociabilidade homoeróticas “não sejam certas”, as
pessoas que se constituem por tais formas de socialização não deveriam sofrer penalidades
que custassem suas vidas. O emprego dos recursos “Por mais que não seja certo” no processo
de entextualização indexicaliza a questão do julgamento entre o que seria, para o senso
comum, uma “conduta” não-correta e uma “conduta” correta. Ao passo que esta estaria no
âmbito da heterossexualidade, aquela estaria no âmbito do homoerotismo, que é errante.
Quando projeto um footing questionador (linha 10) e interrogo sobre o porquê de
performances homoeróticas serem não-corretas, Lua me responde dizendo que não sabe como
sustentar sua posição de conformidade à matriz heterossexista (linha 12). O não saber de Lua
nos alerta para o fato de que sentidos engessados acerca das performances identitárias estão
tão enraizados na cultura que parece irracional questionar essas significações, como podemos
perceber pela ação de Lua perante minha pergunta (A: fessô:). Esse episódio confirma a tese
de Butler ([1990] 2010) de que, para a cultura, a heterossexualidade é compulsória. É a
norma. Tudo que não se conforma a ela, não é correto.
O debate é fortalecido quando Corey “pede” minha autorização para engajar na
discussão (linha 13 – Fessô / fessô). Isso nos mostra que a turma ainda me posiciona como
professor tradicional e, por isso, os/as alunos/as devem pedir minha “autorização” para
poderem falar. Essa estrutura é mantida por mim, uma vez que o discente apenas posiciona-se
em relação ao tópico após minha suposta autorização, marcada pelo recurso “oi”, indicando
que o aluno poderia falar, pois seria alvo de meu foco de atenção (linha 14).
Corey inicia sua enunciação por meio do uso de marcador discursivo de contraste
(linha15 – mas), o que sinaliza o fato de que uma oposição será proferida (linhas 15 e 16 –
Mas não é só gay q sofre preconceito não / gente negra / gorda / até mulher também sofre com
preconceito). O aluno, ao projetar um footing reflexivo, pondera que o preconceito também
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faz outras vítimas. O enunciado do aluno foi bastante pertinente ao momento da discussão,
porque muitos/as alunos/as da sala de aula encenam performances de negritude e a questão
levantada por Corey mostra que os/as próprios/as discentes daquela turma poderiam ser
vítimas de preconceito em razão da cor da pele. O processo de entextualização desenvolvido
por Corey indexicaliza um certo Discurso que estratifica encenações de negritute, por
exemplo, como menos viáveis que as de branquitude. A reflexão iniciada pelo aluno pode, em
nível local, ter um grande potencial de ruptura para com os sentidos normalizadores acerca da
vida social, que hierarquizam, verticalmente, os modos de ser e viver no mundo social. A
comparação construída por Corey teve grande importância para as aulas, uma vez que o
discente traz a questão do preconceito para o centro das experiências de vida dos/as alunos/as
daquela turma. O problema do preconceito contra pessoas homoeróticas se tornou real para
alguns/mas alunos/as da turma a partir do momento em que Corey construiu um paralelo entre
formas de discriminação contra pessoas homoeróricas e pessoas negras, por exemplo
(segundo depoimentos de alguns/as alunos registrados por mim em meu diário de campo42).
Logo após a contribuição de Corey, mobilizo um alinhamento reflexivo e questiono
os/as alunos/as sobre o fato de os atos de preconceito mencionados na discussão serem justos,
tendo em vista a problematização confeccionada por Corey (linha 17 – Aí eu pergunto pra
vocês / isso é justo?).
Suzana ratifica meu alinhamento, posiciona-se como coparticipante do debate e
assevera que a estratificação desigual entre as performances identitárias não é justa, pois
todos/as são, antes se serem brancos ou negros, heterossexuais ou homoeróticos, homens ou
mulheres etc., seres humanos (linha 18 – Não / porque todo mundo é ser humano). A ação da

42

Alguns/mas alunos/as me procuraram durante o intervalo de aulas para me dizer que, a partir do exemplo de
Corey, conseguiram visualizar melhor a questão da homofobia. Como não estávamos em aula, o gravador estava
desligado. Por essa razão, imediatamente após o encontro com esses/as discentes, anotei essas informações em
meu diário de campo.
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discente nos mostra a entextualização de Discursos que referendam a viabilidade igualitária
de performances identitárias, sejam elas heterossexuais, sejam elas homoeróticas.
Mantendo meu footing reflexivo, interrogo a turma sobre os motivos pelos quais não
se legitimam relacionamentos entre duas pessoas que encenam performances homoeróticas
(linhas 19, 20, 21 e 22 – Então por que seria errado dois homens namorar? Um negro não
pode casar com um branco? / uma mulher não pode ter o mesmo cargo que um homem? /
Ainda sofrem preconceito / mas lutam por direitos iguais / por que o gay seria diferente?).
Considerando as contribuições de Corey e Suzana, entextualizo Discursos que exemplificam
formas de engajamento social que também não se conformam com a norma vigente. Com o
uso do recurso “então”, enfatizo a ideia de não ser a questão do relacionamento homoerótico
diferente dos exemplos que cito em minha fala.
Suzana encena um alinhamento duplo, o reflexivo e o de apoio, ao validar meu
questionamento por meio de modalização (linha 23 – Eu também acho / pra mim é normal). A
aluna constrói a igualdade entre as formas de relacionamento por meio do uso da palavra
“normal”, termo esse que, geralmente, marca os limites entre a heterossexualidade e o
homoerotismo, contrastando tais performances. No entanto, a discente rompe com essa
tradição desigual ao ponderar que, em sua opinião, ambas as formas de encenar a sexualidade
são normais. Suzana justifica seu ponto de vista levando em conta sua própria condição
perante as instituições sociais tradicionais, a de “ser” negra (linhas 23 e 24 – até porque eu
sou negra e não me acho diferente de quem é branco). Conforme já mencionei, a
entextualização de um Discurso que prega a igualdade por parte do aluno Corey incitou um
movimento de reflexão mais intenso na sala de aula, como podemos observar na performance
de Suzana. Em momentos anteriores, não se pensava em outras formas de preconceito que não
aquelas contra os/as que performam identidades homoeróticas. A complexificação dessa
questão nos mostra que as diferentes formas de sofrimento humano estão relacionadas a um
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Discurso que reatualiza uma única ideia de ser humano: branco, homem, heterossexual e de
classe média. A encenação de sociabilidades que não se conformam com esse ideal incita
estratificações altamente desiguais. Entretanto, Discursos que atendem a essa ordem de
valoração parecem ser problematizados, aos poucos, em minha sala de aula.
Após a fala de Suzana, Corey também encena um footing de apoio e ainda pondera
que não estratifica de modo desigual as diversas performances identitárias (linha 25 – Eu
também fessô). Também merece atenção o fato de que Corey, novamente, me autentica como
aquele a quem sua fala deve se dirigir, como podemos observar o direcionamento de sua
atenção para mim marcado pelo chamamento “fessô”.
Posteriormente, retorno às questões da seção “Where do you stand on this issue”.

Sequência 2: “Então não tem né fessô só um tipo de gay né”

060
061
062

Paulo:

Fessô / só esses gays assim que sofrem preconceito / tipo: os que
vestem roupas apertadas que falam igual mulhe:r / essas coisa
assim.

063
064
065

Lua:

↑Mas olha fessô / tem um carinha lá que corta cabelo ali embaixo /
↓ele é igual aquele: da série que a gente viu // o meu Deus / como
que é o nome dele / / o Barry / ele é igual o Barry.

066

Alvaro:

O que faz você pensar assim Lua?

067
068
069

Lua:

A: ele tem comportamento de homem sabe? / tem voz grossa / fala
igual homem / tem cabelo assim / normal / usa roupa sem ser
apertada / essas coisa aí.

070

Corey:

Então não tem né fessô só um tipo de gay né?

071
072

Alvaro:

É verdade / mas olha só / pessoas como esse cabeleireiro e o Barry
são vítimas de preconceito?

073
074

Paulo:

Não porque ninguém sabe que eles são gays / eles não se
comportam de jeito feminino

075

Alvaro:

E esse é o padrão de gay que norteia as pessoas né?
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076
077

Corey:

Mas fessô se a gente parar pra pensar / vamos ver que tem vários
tipos de gay.

078
079
080
081

Alvaro:

082
083

Lua:

084

Corey:

É sim Corey / ↑muito boa a sua colocação / a série Will and Grace
e os exemplos que vocês trazem para a discussão ilustram bem
essa questão / do mesmo modo que tem homem hétero que não age
como o modelo de homem hétero né / Aí o que acontece com eles?
[ ]
Chama de
bicha
[ruído]
É mesmo Mané.

O excerto acima transcreve um momento da interação em que discutíamos a quarta
questão da seção “where do you stand on this issue?”, que dizia respeito ao que pode ser feito
com o objetivo de mudar o cenário homofóbico de nosso país, quando fui interpelado pelo
aluno Paulo (linha 40 – fessô). Esse discente contribui para a discussão ao dizer que apenas
aqueles que encenam performances homoeróticas efeminizadas que sofrem preconceito.
Sustentando seu posicionamento, o jovem explica que essas pessoas sofrem preconceito
porque suas encenações se assemelham aos modos de ser mulher vigentes (linhas 40, 41 e 42
– Fessô / só esses gays assim que sofrem preconceito / tipo: os que vestem roupas apertadas
que falam igual mulhe:r / essas coisa assim). O Discurso entextualizado pelo discente
indexicaliza a questão da divisão dicotômica entre os gêneros masculino e feminino
dominante na cultura E essa divisão hierarquizada implica em sub-categorizações (gay
masculinizado, gay femininizado, rico ou pobre, negro ou branco etc.); o mesmo se aplica a
raça (marrom bombom, café com leite, mulato claro etc.). No caso do exemplo dado pelo
aluno, apenas as pessoas que encenam performances compreendidas como encenações de
mulheres são caracterizadas como gays, como indica o emprego do recurso “só” em “só esses
gays assim que sofrem preconceito”. Posto de outro modo, pessoas que se constroem como
homoeróticas e encenam sociabilidades compreendidas, no senso comum, como masculinas
não são predicadas como gays e, por isso, não seriam vítimas de preconceito. Essa ideia

173

corrobora para o engessamento de uma identidade gay que seria representativa de uma
“categoria”, os homoeróticos.
Em seguida, Lua projeta um footing de oposição, que é marcado, sobretudo, pelo
marcador discursivo “mas”, e contribui para a discussão lançando mão de um contraexemplo
(linhas 43, 44 e 45 – Mas olha fessô / tem um carinha lá que corta cabelo ali embaixo / ele é
igual aquele: da série que a gente viu // o meu Deus / como que é o nome dele / / o Barry / ele
é igual o Barry). A comparação que a aluna constrói corrobora para o estremecimento da
norma. Podemos observar, nas linhas 47, 48 e 49, que a discente predica um homem

que

se constrói como homoerótico empregando termos que são utilizados, no senso comum, para
caracterizar homens que encenam performances de heterossexualidade (A:: ele tem
comportamento de homem sabe? / tem voz grossa / fala igual homem / tem cabelo assim /
normal / usa roupa sem ser apertada / essas coisa aí).
Ao utilizar recursos semióticos no processo de entextualização que comparam o
cabeleireiro ao personagem Barry, indexicaliza-se um Discurso que constrói sentidos acerca
de performances identitárias diversas em termos de fluidez. Em nível local, a ação da jovem
pode incitar uma fricção entre a entextualização de Discursos estáveis e Discursos inovadores
e, com isso, abre um espaço potencial para reflexão acerca dos valores vigentes na vida social
concernentes às sexualidades. Além disso, também se percebem algumas das fissuras da
matriz heteronormativa, uma vez que muitos predicadores que caracterizam um suposto
comportamento heterossexual foram empregados para construir uma performance de
homoerotismo.
Posteriormente, Corey encena um alinhamento reflexivo-crítico ao propor a não
existência de apenas um tipo de performance de homoerotismo possível (linha 50 – Então não
tem né fessô só um tipo de gay né). O uso do marcador discursivo “então” sinaliza que, a
partir das discussões em sala de aula, o aluno chega à conclusão de que há uma variabilidade
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de performances de sexualidade que não podem ser descritas por meio de oposição, como o
faz a matriz heterossexista. Em nível local, a proposta de Corey intensifica a possibilidade de
reflexão acerca de significações essencializadas concernentes as encenações identitárias, o
que pode incitar redescrições, em algum nível, de sentidos estáveis. É importante olharmos
também para o fato de que Corey, assim como outros/as alunos/as da turma, sempre se dirige
a mim (fessô) como a autoridade maior do debate, aquele que controla os turnos de fala e, no
caso dessa interação, que confirma a resposta correta e retifica as inadequadas. Como
podemos observar, Corey espera por uma ratificação de minha parte. O recurso “né” marca a
espera por uma resposta avaliativa. Nesse momento, além de encenar um footing crítico
reflexivo, o aluno também projeta um alinhamento de aluno tradicional.
Em seguida, chancelo as duas projeções de Corey. A primeira, quando sanciono a
propriedade de sua resposta (linha 51 – É verdade). A segunda, ao ratificar a posição críticoreflexiva de Corey e questionar o fato de pessoas que encenam performances de sexualidade
semelhantes às de Barry serem vítimas de preconceito (linhas 51 e 52 – mas olha só / pessoas
como esse cabeleireiro e o Barry são vítimas de preconceito?). Levantei essa questão durante
o debate porque, como atestam minhas notas de campo, havia observado anteriormente o fato
de algumas performances serem mais estigmatizadas que outras, o que culmina em diferentes
níveis e formas de preconceito.
Paulo se posiciona, novamente, como coparticipante da interação, ratifica meu footing
questionador e propõe uma resposta à minha pergunta. Segundo o aluno, sociabilidades
homoeróticas que se valem de sentidos atribuídos a performances masculinas de
heterossexualidade na cultura não seriam alvo de preconceito em razão de essas pessoas não
serem identificadas como gays (linhas 53 e 54 – Não porque ninguém sabe que eles são gays /
eles não se comportam de jeito feminino). Isso se dá devido ao fato de homens homoeróticos
serem predicados com o uso de expressões que atribuem sentidos às mulheres. O enunciado
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que Paulo utiliza no processo de entextualização indexicaliza sentidos os quais deliberam que
os homens são construídos em oposição às mulheres. Seguindo essa lógica binária, então,
poder-se-ia dizer que pessoas que encenam performances de masculinidade hegemônica,
mesmo que se construam como homoeróticas, são predicadas, no senso comum, como
homens heterossexuais, pois não se encaixam no padrão homoerótico estabelecido na cultura.
Dando continuidade ao debate, posiciono-me como coparticipante da discussão (linha
55). No entanto, também mantenho meu alinhamento de professor tradicional, pois apenas eu
ratifico ou não as contribuições dos/as alunos/as da turma. Em vez de colocar a opinião de
Paulo para avaliação da turma, por exemplo, eu me responsabilizo por essa avaliação. É
interessante ressaltar que, mesmo que a estrutura das aulas, bem como sua organização
interacional favoreçam um enquadre reflexivo, meus alinhamentos laminados acima
apontados sinalizam minha dificuldade de desvinculação de práticas panópticas de ensino. O
mesmo pode ser dito em relação aos/às discentes. A dinâmica interacional proposta também
lhes causa estranhamento, pois eles/as não estavam acostumados a tal estrutura de
participação43.
Posteriormente, Corey projeta um alinhamento duplo ao continuar se engajando no
debate: o de oposição e o reflexivo. Após eu ter mencionado que, no senso comum, o que
marca uma identidade gay é a atribuição aos homens de predicadores que caracterizariam as
mulheres, mesmo que esses homens não se construam como gays, Corey encenando um
footing reflexivo, sobrepõe um posicionamento de oposição indicado pelo marcador
discursivo “mas” (linhas 56 e 57 – Mas fessô se a gente parar pra pensar / vamos ver que tem
vários tipos de gay). O aluno recicla sua opinião, já trazida para a discussão em momento
anterior, linha 50, de que as performances de homoerotismo encenadas pelas pessoas, no
cotidiano, não se conformam à norma. Esse olhar crítico nos mostra que o próprio aluno
43

Informação gerada ao término da aula, quando o gravador já havia sido desligado, mas registrada em meu
diário de campo.
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compreende que os Discursos rígidos que ancoram sentidos com os quais lidamos não dão
conta da fluidez das práticas cotidianas. É interessante sublinhar que Corey chama nossa
atenção para o fato de que a percepção de que a norma não dá conta das práticas das pessoas é
um exercício reflexivo (se a gente parar pra pensar).
Novamente, mobilizo um alinhamento de professor tradicional ao avaliar,
positivamente, a posição de Corey (linhas 58, 59 e 60 – É sim Corey / muito boa a sua
colocação / a série Will and Grace e os exemplos que vocês trazem para a discussão ilustram
bem essa questão). No entanto, ao mesmo tempo, também enceno um footing reflexivo ao
propor que, do mesmo modo que há várias performances de homoerotismo, também existe
uma gama de encenações de heterossexualidade. Coloco para a avaliação dos alunos essa
proposição, como podemos observar nas linhas 60 e 61 (do mesmo modo que tem homem
hétero que não age como o modelo de homem hétero né / Aí o que acontece com eles?). Nesse
instante, talvez seja pertinente dizer que houve uma pequena mudança na estrutura de
participação – segundo a qual cabia a mim legitimar ou não as ponderações da turma –
quando interrogo os/as alunos sobre o que acontece com homens que se constroem como
heterossexuais, mas encenam performances não hegemônicas (Aí o que acontece com eles?).
Antes mesmo que eu pudesse terminar meu enunciado, como se vê a sobreposição de
falas entre as linhas 61 e 62, Lua renova seu alinhamento de coparticipante e oferece uma
possível resposta para minha indagação (linhas 62 e 63 – Chama de bicha). O uso do recurso
semiótico “bicha” para reciclar uma predicação feita a pessoas que encenam performances
consideradas não-hegemônicas de masculinidade indexicaliza a questão da inserção dessas
performances num nível de valoração inferior aos padrões de masculinidade vigentes por dois
motivos: o primeiro, porque o termo bicha é feminino, o que desqualifica e deslegitima uma
ideia de masculinidade; e segundo, porque a própria ideia de homoerotismo se configura, no
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senso comum, como um modo de ser menos valorizado, justamente por não se encaixar no
ideal de masculinidade.
Também merece atenção o fato de que, nesse instante da aula, eu não chego a articular
um footing de professor mediador ou radicional. Os/As próprios alunos/as que vão se
reposicionando à medida que se engajam mais na discussão como parceiros conversacionais
(que ouvem, são ouvidos e negociam o reconhecimento de suas contribuições). A avaliação da
performance de Lua é realizada pelo aluno Corey (linha 64 – É mesmo mané), que,
posicionando-se como parceiro conversacional, não só encena um alinhamento de
coparticipante, mas também de apoio quando avalia positivamente a posição de Lua. Esse
instante foi um dos poucos momentos em que a figura do professor e do aluno tradicionais se
reconfiguram intersubjetivamente.
Vale apena sublinhar que o movimento analítico acima análise apresentada acima
detectou um movimento desestabilizador mais perceptível: as oscilações entre a
entextualização de Discursos sedimentados e Discursos inovadores se mostrou mais presente
durante a aula sete, o que não aconteceu durante a aula seis. Com isso, talvez seja pertinente
dizer que a implementação de procedimentos de letramento queer começa a afetar
positivamente a sala de aula e os participantes em tela na direção de performances e
compreensões mais nuançadas sobre a vida social e sua diversidade. Portanto, podemos dizer
que a dinâmica de fricção performativo-performatividade ganha espaço, novamente, na sala
de aula

6.8. Aula 8 (21/11/2011): E os/as alunos/as discutem mais

Na aula oito, utilizei com a turma os cartazes (textos multimodais) da campanha
australiana “Hey, hetero” (cf. Anexo 3F), campanha essa que visou a questionar os
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“privilégios” que pessoas heterossexuais têm em instituições sociais diversas 44. A partir da
leitura dos textos do projeto publicitário com a turma, discuti com os/as alunos/as a questão
da extensão dos direitos humanos a pessoas que encenam performances de homoerotismo. O
propósito da atividade era minar discursos que favorecessem a manutenção da heteronorma,
através de encenação de alinhamentos reflexivos.
Os/as alunos/as sentaram-se em semicírculo, e eu me posicionei ao lado da mesa dos
professores para controlar a projeção das imagens dos cartazes da campanha. Assim, todos/as
puderam tanto ler os textos que lhe foram entregues quanto os projetados no quadro. Realizei
a leitura da campanha juntamente à turma e refleti sobre quaisquer questões que emergiram ao
longo dos processos de entextualização de Discursos diversos. Ao mesmo tempo em que
líamos, eu ou algum/a discente negociava um enquadre reflexivo e/ou questionador, o que
gerava momentos de discussão.
Dessa aula, selecionei dois excertos.

Sequência 1: Pra ensinar os gays que ser hétero é o normal

001
002

Alvaro:

↑Vamo lá pessoal / com que objetivo vocês acham que esses textos
foram escritos?

003

Corey:

Pra ter mais pessoas hétero?

004

Alvaro:

Pra ter mais pessoas hétero? Vocês concordam?

005
006

Lua:

007

Alvaro:

Pra ensinar os gays que ser hétero é o normal / Que hétero é
melhor
[ ]
É?

008

Paulo:

Eu não acho não. Acho que é um protesto.

44

A campanha Hey, hetero! Foi lançada no ano de 2001, em Sydney. Tal campanha estava presente em ruas da
cidade, jornais, revistas, letreiros etc. Esse projeto publicitário buscou lançar um olhar crítico sobre o poder que
Discursos que privilegiam a heterossexualidade exercem no mundo social. Disponível em <
http://tinafiveash.com.au/hey_hetero.html> .
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009

Alvaro:

Beleza / vamos estudar com mais atenção cada um dessas placas
agora / e depois a gente volta a essa questão / ↑ok?

O pequeno excerto transcrito acima remonta um momento da aula em que, após ter
mostrado os seis cartazes da campanha “Hey, hetero” para os/as alunos/as, coloquei em
discussão a questão do objetivo de tal campanha ter sido iniciada. Projeto um footing
reflexivo ao propor essa reflexão (linhas 01 e 02 – Vamo lá pessoal / com que objetivo vocês
acham que esses textos foram escritos?). Além disso, procurei mobilizar todos/as alunos/as
com o objetivo de que todos/as pudessem expor sua opinião, conforme podemos observar o
uso dos termos “Vamo lá pessoal” e “vocês acham”. Se compreendermos que os alinhamentos
são sempre encenações que dependem da alteridade, podemos dizer que também projeto
posições para meus/minhas alunos/as de coparticipantes nos processos de entextualização que
ocorrem na sala de aula. Nesse instante, o enquadre negociado é o reflexivo.
Corey ratifica minha projeção e o alinhamento de coparticipante e pondera que o
objetivo da campanha “Hey, hetero” seria o de referendar a norma heterossexual, como
podemos ver na linha 3 (Pra ter mais pessoas hétero?). No entanto, se levarmos em
consideração a participação do discente durante as aulas, bem como os Discursos
entextualizados pelo aluno durante suas performances, poderemos dizer que Corey não
compartilha a ideia que acredita ser disseminada pela campanha. Contudo, essa ideia não pode
ser confirmada, já que eu não problematizei a resposta do aluno durante a discussão.
Em seguida, mantenho minha projeção de professor mediador, reitero a colocação de
Corey e, novamente, convido a turma a participar da discussão (linha 4 – Pra ter mais pessoas
hétero? Vocês concordam?).
Ratificando meu footing, Lua, assim como Corey, alinha-se como coparticipante do
debate e assevera que a campanha “Hey, hetero” teria o objetivo de mostrar que a
heterossexualidade seria o certo, por isso, havia figuras de uma família e um bebê que
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simbolizam alguns dos direitos civis daqueles/as que se constroem como heterossexuais
(linhas 5 e 6 – Pra ensinar os gays que ser hétero é o normal / Que hétero é melhor). Lua
entextualiza um Discurso essencialista ao predicar a heterossexualidade com o termo
“normal”, que indexicaliza sentidos que determinam o que é considerado normal e o que é
considerado anormal. Nesse caso, a normalidade é compreendida como um atributo à
heterossexualidade, ou seja, o que se espera para a manutenção de uma ordem é que os/as
atores/atrizes sociais “sejam” heterossexuais. O oposto dessa prática, o que rompe com a
norma, seria o homoerotismo, como pontua a aluna e, por isso, seria o anormal. Além disso, a
instituição de tal binarismo recontextualiza de forma tradicional um Discurso médico
moderno, que construiu o homoerotismo em termos de anormalidade, o que já foi
desacreditado por pesquisas mais recentes na área da saúde. No entanto, é interessante notar,
que, na segunda década do século XXI, muitas pessoas ainda compreendem o homoerotismo
em termos de anormalidade. A título de ilustração, consideremos o apoio que o Deputado
Federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos
Deputados do Brasil Marcos Feliciano deu a proposta conhecida como “cura gay”, do
Deputado Federal João Campos, que visava ao tratamento do homoerotismo. Dessa forma não
causa surpresa a entextualização na sala de aula de Discursos que podem ser associados a tais
visões.
Outro aspecto que merece atenção é o fato de a segunda predicação de Lua construir a
heterossexualidade como “melhor” do que o homoerotismo. A palavra melhor indexicaliza a
questão da estratificação desigual entre performances de sexualidade, em que a
heterossexualidade é altamente valorizada e, por isso, superior ao homoerotismo, por
exemplo. A supervalorização daquela forma de construção da sexualidade permite que
pessoas que encenam esse tipo de sexualidade tenham direitos civis que pessoas cujas
performances constroem outros sentidos sobre a sexualidade não têm. Talvez, a
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heterossexualidade seja melhor nesse aspecto. Homoeróticos, bissexuais, transgêneros,
transexuais etc. não têm os mesmos direitos civis que pessoas heterossexuais têm. Isso ocorre
devido ao fato de a heterossexualidade ter se instaurado como norma. Com efeito, as vidas de
certas pessoas valem menos do que as de outras (BUTLER, [1990] 2010; 2004). Por último,
vale ressaltar que Lua corrobora para a manutenção das normas da matriz heterossexista
quando apenas reproduz Discursos naturalizados.
Antes mesmo de Lua terminar sua contribuição, interpelo a aluna com o emprego do
recurso “é” (linha 7), pois havia ficado surpreso com a posição da discente. Após várias
discussões que tivemos sobre o tema e alguns momentos de estremecimento de normas
convencionais incitados pela própria aluna, senti-me extremamente desapontado com Lua em
razão dos Discursos essencialistas, reificadores da norma, que ela entextualizou.
No entanto, Paulo mobiliza um alinhamento de oposição e rebate as opiniões de Corey
e Lua (linha 8 – Eu não acho não. Acho que é um protesto). Por meio de modalização (acho),
o aluno exprime a ideia de que a campanha “Hey, hetero” é uma forma de protesto, que visa à
extensão dos direitos civis àqueles/as que encenam performances de sexualidade que não a
heterossexual.
Logo após ter escutado a resposta por mim esperada em relação à campanha, retomei a
leitura dos cartazes que a compõem (linhas 9 e 10 – Beleza / vamos estudar com mais atenção
cada um dessas placas agora). Observe que, com o emprego do termo “beleza”, eu valido a
resposta de Paulo, sem mesmo questionar o que fundamentava a ideia trazida por Lua
anteriormente. Essa minha performance recicla uma estrutura de participação centralizadora
em minha sala de aula. Note que, como a resposta de Lua não era a que eu esperava, mudei
meu foco de atenção para o aluno Paulo, ao validar sua posição e, em seguida, peço aos/às
alunos que retomem a leitura.
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Sequência 2: “Então não pode ser gay nem casar com negro”

A transcrição abaixo descreve um momento da aula em que a turma e eu discutíamos
um dos cartazes da campanha “Hey, hetero”. Mais especificamente, o que aborda a questão da
constituição familiar e sua exclusividade a uniões heterossexuais.
020
021

Alvaro:

022

Suzana:

↑Pessoal vamos dar uma olhada novamente neste cartaz aqui / o
que chama a atenção de vocês?
[ruído]
Tem a ver com família né?

023

Lua:

É / tem a palavra family lá ó:.

024

Alvaro:

Isso mesmo pessoal / Mas o que se fala sobre a família?

025

João:

Fala que a família é você?

026

Alvaro:

É / mas quem é esse você da frase?

027

Sofia:

Os héteros professor?

028

Alvaro:

Isso mesmo / como que você chegou a essa conclusão tão rápido?

029

Sofia:

Porque fala lá hey hétero / então ta falando com hétero

030

Alvaro:

Você tem razão Sofia.

031

Corey:

Fessô / não tem gente negra nesses negocinho aí

032
033

Alvaro:

Olha / é verdade Corey / Muito boa sua observação // e por que
vocês acham que não tem nenhum negro ali? [apontando para as
imagens]

034

Corey:

Aí eu não sei
[alguns alunos também dizem não saber]

035
036

Alvaro:

Vamos pensar numa coisa então / só os gays que sofrem
preconceito?

037
038

Corey:

Não / negros também / igual nós já falou aqui / tem um monte de
nome para usar / macaco / preto safado / pretim

039

Sofia:

É mesmo professor / e a gente mesmo fala assim às vezes

040

Suzana:

↑Fessô só tem branco lá porque branco não sofre preconceito né
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041
042
043
044

Alvaro:

Perfeito Suzana / vocês tão que tão hoje hein / se a gente parar
para pensar / vamos ver que além de ser um apelo para extensão
dos direitos civis aos gays / a campanha também mostra que a
própria ideia de família é branca né? / O que se valoriza é o branco

045
046

João:

>Então não pode ser gay nem casar com negro< / uma pessoa
branca casar com um negro

047

Lua:

É mais ou menos por aí né?

Inicio o momento da aula em questão alinhando-me como professor mediador ao pedir
que os/as alunos direcionem seu foco de atenção para o texto projetado no quadro e relatem
algum aspecto que lhes chame a atenção (linhas 20 e 21 – Pessoal vamos dar uma olhada
novamente neste cartaz aqui / o que chama a atenção de vocês?). Ressalto o fato de que abro
espaço para que qualquer discente possa se engajar na atividade, como podemos observar com
o emprego do recurso “vocês”, o que marca meu convite aos/às estudantes. Além disso, com a
construção “o que chama a atenção de vocês” procuro valorizar as diferentes vozes da turma
nos processos de entextualização. A partir desse momento, um enquadre reflexivo é
negociado.
Logo em seguida, Suzana ratifica minha projeção e, encenando um footing de
coparticipante, sugere que o texto da campanha trata do assunto família (linha 22 – Tem a ver
com família né?). Contudo, a aluna não parece ter certeza sobre o tema que subjaz à ideia do
texto, por isso, mobiliza um footing de dúvida ao propor que outro/a participantes da interação
valide ou não sua performance, como observamos pelo uso do recurso semiótico “né”,
seguido de ponto de interrogação.
A estrutura de participação da interação transcrita acima parece sugerir uma mudança
em relação às dinâmicas de engajamento anteriores. Se voltarmos às análises dos excertos
antecedentes, veremos que muitas das performances dos/das alunos/as eram dirigidas a mim,
pessoa que ratificava ou retificava os Discursos entextualizados nos debates e discussões. No
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caso de Suzana, por exemplo, a fala proferida por ela não é direcionada a mim, o que incita a
possibilidade de outro/a discente avaliar os significados em construção.
Colaborando com a discussão, Lua projeta um alinhamento tanto de coparticipante,
quanto de avaliador, pois, ao mesmo tempo em que contribui para o debate, a aluna avalia o
enunciado proferido por Suzana (linha 23 – É / tem a palavra family lá ó:). Além de ratificar a
opinião de Suzana (É), Lua também explica que o texto incita algum tipo de reflexão sobre a
instituição família devido ao fato de haver o termo “family”, cognato, em destaque no cartaz.
Posteriormente, mantendo minha posição de professor mediador e também encenando
um alinhamento de professor panóptico ratifico as opiniões de Suzana e Lua (linha 24 – Isso
mesmo pessoal) e peço que a turma discuta com maior profundidade acerca do Discurso sobre
família que o cartaz em análise entextualiza (linha 24 – Mas o que se fala sobre a família?).
João logo se engaja na dinâmica e, posicionando-se como coparticipante da discussão
e do processo de entextualização de Discursos, propõe uma possível compreensão para o texto
multimodal sobre o tema “família” (linha 25 – Fala que a família é você?). No entanto, o
discente também encena um footing de dúvida ao esperar que alguém ratifique sua proposta
de interpretação, incerteza que é sinalizada pela entonação ascendente ao final do enunciado.
Note que, assim como Suzana (linha 22), João não direciona seu enunciado a mim. O aluno
deixa em aberto a possibilidade de qualquer outra pessoa tomar a palavra e construir a
validação ou não de sua proposição. Também merece atenção o fato de que, devido ao não
direcionamento do enunciado exclusivamente para minha avaliação, João não me projeta
como uma figura de maior poder naquele momento da interação. A possibilidade de exercício
do poder – ação performadada assimetricamente pelo professor tradicional – me é retirada
quando João não me legitima como aquele que autenticará seu enunciado.
Em seguida, refuto a projeção intersubjetiva de João e enceno um footing de professor
tradicional quando avalio, de forma positiva, a colocação desse aluno (linha 26 – É / mas o
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quem é esse você da frase?). No entanto, logo depois, com o marcador discursivo “mas”,
proponho um questionamento sobre o interlocutor da campanha, que é marcado pelo recurso
“you”. Nesse momento, podemos dizer que também enceno um alinhamento questionador.
Chancelando meu alinhamento, Sofia adere à estrutura de participação cooperativa e
propõe que o termo “You” abre um canal de comunicação com as pessoas que se constroem
como heterossexuais (linha 27 – Os héteros professor?). Note que a discente rompe com a
ideia de exercício de poder compartilhado negociado pelos/as alunos/as Suzana e João, em
momento anterior da interação (linhas 22 e 25) e reitera o padrão interacional em que as
performances dos/as estudantes deveriam passar pela aprovação do professor, nesse contexto,
minha autenticação. Tal estrutura é construída no momento em que Sophia dirige seu
enunciado a mim (professor).
Essa retomada da estrutura hierarquizada da aula de aula nos mostra, como já
mencionei, o percurso descontínuo trilhado pela turma e por mim em direção à redefinição do
panoptismo, no que diz respeito à descentralização do exercício do poder e do controle em
sala de aula - um procedimento queer central na proposta de letramento em jogo (cf. Capítulo
2).
A reestruturação convencional do cenário “sala de aula panóptica” é corroborada
também pela minha encenação de um alinhamento de professor tradicional, quando ratifico a
proposição de Sofia (linha 28 – Isso mesmo). Ao mesmo tempo, porém, articulo a projeção de
um footing questionador ao interrogar a aluna sobre o modo que a mesma chegou à conclusão
de que a campanha se refere às pessoas heterossexuais (linha 28 – como que você chegou a
essa conclusão tão rápido?). A conservação desse arranjo desigual se dá até a linha 30.
Em momento posterior, Corey encena um footing problematizador ao levantar a
questão da ausência de pessoas construídas como negras no cartaz da campanha (linha 31 –
Fessô / não tem gente negra nesses negocinho aí). As construções “não tem gente negra” no
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processo de entextualização indexicalizam Discursos naturalizados que constroem as pessoas
baseados numa noção de sujeito branco e heterossexual. Além disso, notamos que a ausência
de pessoas negras também problematiza a não legitimação de casamentos inter-raciais, já que,
nas imagens da campanha, brancos estão casados com brancos. Outro aspecto importante diz
respeito ao fato de o aluno ter dirigido sua voz a mim (fessô). Mais uma vez, um discente da
turma me projeta como professor tradicional, ao esperar que eu avalie o enunciado proferido,
bem como sua coerência. No entanto, minhas ações não problematizam esses
posicionamentos.
Em seguida autentico a performance de Corey (linha 32 – é verdade Corey) e,
consequentemente, ratifico um alinhamento de professor tradicional que havia sido projetado
pelo aluno anteriormente. Veja que faço uma apreciação da observação levantada pelo
estudante (linha 32 – Muito boa sua observação). Com efeito, também ratifico a ideia de que a
turma também é responsável pelos Discursos entextualizados em sala. Podemos compreender,
então, que valorizo o que meus/minhas alunos/as têm a dizer sobre o tema em pauta, mesmo
sustentando uma estrutura de participação colaborativa frágil, o que já indica um
reposicionamento de minha parte se compararmos aos footings que projetava em aulas
anteriores. A mutação de posições que ratifico durante minhas performances nos convida a
olhar para a oscilação entre alinhamentos de professor tradicional e professor “queer”, o que
nos mostra a dinâmica instável de posicionamentos durante a interação em sala de aula, ou
seja, durante o processo de tradução de Discursos em ações concretas. Também deve ser
mencionado que a introdução de meu enunciado com o emprego do termo “olha” pode
sinalizar o fato de eu refletir e avaliar a colocação do discente, através da encenação de um
footing avaliativo. Logo depois, enceno um footing reflexivo-questionador ao interrogar a
turma sobre um possível motivo de não haver figuras de pessoas construídas como negras nos
textos da campanha “Hey, hetero”.
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Após Corey ter mencionado desconhecer motivos pelos quais não havia nenhum negro
na campanha (linha 34), mobilizo um alinhamento reflexivo (linha 35 – Vamos pensar numa
coisa então) como uma estratégia interacional para a reflexão sobre o apagamento da
negritude nos textos da campanha (linhas 35 e 36 – só os gays que sofrem preconceito?). Com
o uso do termo “só” indago sobre a exclusividade do preconceito a pessoas que se constroem
e são construídas como homoeróticas. Tal indagação caminha em direção à reflexão sobre a
problemática do homoerotismo partindo da ponderação da questão da negritude.
Imediatamente após minha performance, Corey valida minha ponderação e reatualiza
um Discurso que assevera que pessoas construídas como negras também são vítimas de
preconceito (linha 37 – Não). Além disso, o aluno recicla uma série de predicações que
indexicaliza a questão da forte presença do preconceito racial no Brasil ao exemplificar
formas de discriminação concernentes à raça (linhas 37 e 38 – negros também / igual nós já
falo aqui / tem um monte de nome pra usar / macaco / preto safado / pretim).
Também refletindo sobre a questão proposta por mim, Sofia encena um alinhamento
reflexivo e chancela a colocação de Corey (linha 39 – É mesmo professor). Ao mesmo tempo,
a discente sobrepõe um footing avaliativo ao reconhecer que faz uso de predicadores
ofensivos, muito embora saiba que o emprego de tais expressões incite a entextualização de
Discursos que estratificam de modo desigual performances de branquitude e negritude. Esta
ocupará uma posição valorativa inferior a aquela. Tal hierarquização faz com que encenações
de negritude sejam pouco ou nada viáveis em certas instituições sociais, sobretudo nas mais
tradicionais.
Logo em seguida, a aluna Suzana articula um footing reflexivo e pondera que somente
há pessoas, nos textos da campanha, que correspondem ao padrão moderno de sujeito, ou seja,
brancas. Outro ponto importante levantado pela aluna diz respeito ao fato de esses sujeitos
não serem vítimas de preconceito (linha 40 – Fessô só tem branco lá porque branco não sofre
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preconceito né). Podemos dizer que a construção “branco não sofre preconceito” no processo
de entextualização recicla Discursos altamente valorizados que determinam que a branquitude
e a heterossexualidade sejam o padrão de maior prestígio. Em nível local, a reflexão crítica
sobre a entextualização de Discursos que posicionam certas pessoas na margem pode
propiciar movimentos que incitem a reestratificação dos valores atribuídos as performances
identitárias.
Também merece atenção um acontecimento recorrente nas interações: Suzana, bem
como outros/as discentes, dirige-se a mim como alguém que valida as entextualizações
discursivas postas em jogo durante as discussões. Com isso, estabelece-se uma hierarquização
das relações de poder na sala de aula, dando-me autoridade para autenticar os sentidos
“corretos”, que são construídos nos processos de entextualização.
O fato de o aluno Corey ter entextualizado Discursos sobre a questão racial durante a
discussão não inviabiliza o repensar sobre a democratização dos direitos humanos, uma vez
que pessoas que encenam performances de negritude também são vítimas de práticas de
preconceito. Após minha intervenção apreciativa na interação (linha 41), João, encenando um
alinhamento reflexivo, expõe a conclusão que construiu para a turma, conclusão esta
sinalizada no início de seu enunciado com o emprego do marcador discursivo “então” (linha
45). Tal percepção incita a reflexão sobre a norma, que estabelece modos “ser” –
heterossexual – e com quem uma pessoa deve se casar – com alguém da mesma raça (linhas
45 e 46 – Então não pode ser gay nem casar com negro / uma pessoa branca casar com um
negro). Pode-se dizer que o aluno entextualiza um Discurso essencialista ao refletir sobre a
norma social.
Logo em seguida, Lua sanciona o alinhamento de João e concorda com o aluno (linha
47 – É mais ou menos por aí né?). No entanto, não posso afirmar que a discente encena um
footing de apoio em relação à opinião de João, até porque, anteriormente, a aluna havia
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reiterado Discursos que engessam e naturalizam performances identitárias de sexualidades
(cf. linhas 24 e 25 do excerto anterior). Lua pode ter corroborado com a manutenção da
heteronorma ao dizer que não se pode encenar performances homoeróticas nem se casar com
pessoas de raça diferente. A aluna esperou por alguma ratificação ou questionamento, como
podemos inferir pelo emprego do termo “né”, porém ninguém o fez, o que não me possibilita
analisar com maior precisão a contribuição de Lua.
O movimento analítico desta seção detecta alguns dos efeitos discursivo-identitários
produzidos pela implementação de procedimentos de letramentos queer. Os participantes,
oscilando entre a entextualização de Discursos normatizados e inovadores, encenam
performances ora conservadoras ora mais reflexivas durante os momentos de debate,
ambivalência que acaba possibilitando algum tipo de estremecimento mais significativo de
discursos inertes sobre a pressuposta norma heterossexual. A análise também nos mostra que
os/as discentes da turma parecem se projetar com mais frequência como coparticipantes do
processo de construção de significados, uma vez que, nessa aula, a turma se dirigiu a mim,
alguém hierarquicamente superior, com menos frequência. Pode-se dizer, assim, que o jogo
performativo-performatividade ganha mais nitidez.

6.9 Aula 9 (28/11/2011): Natureza ou cultura?

A aula 9 teve dois objetivos: o primeiro era o de discutir os temas de duas capas de
revistas, uma voltada para o público heterossexual – Men’s Health –, e a outra para o público
homoerótico – Genre (cf. Anexo 3G). Meu propósito era estremecer a ideia do senso comum
de que homens homoeróticos se interessam por temas e atividades construídas como
femininas; o segundo era debater a questão da legalização da união entre pessoas do mesmo
gênero a partir da leitura da reportagem “Brazil approves same-sex unions” (cf. Anexo 3H),
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publicado pelo jornal online Rio Times Online. Nesse dia, uma professora havia faltado, por
isso, fiquei três tempos de aula na turma 902.
Na primeira aula, distribui cópias das capas para a turma e também as projetei no
quadro para que eu pudesse operacionalizar a leitura juntamente com os/as alunos/as. Após
lermos os textos em questão, propus pensarmos sobre o público projetado para cada uma das
revistas mostradas na aula.
Nos dois tempos posteriores de aula, focalizei em sala a questão da união estável, que,
naquela época, acabara de ser aprovada no país. Iniciei essa atividade mostrando figuras sobre
casamento que eu havia pesquisado no site “Google”. Na ocasião, todas as imagens
concernentes ao casamento eram compostas por casais brancos e heterossexuais. Por essa
razão, levantei essa questão em sala e, em seguida, expliquei que tive de especificar outras
formas de união para que encontrasse imagens de casais inter-raciais e homoeróticos. Meu
objetivo era mostrar que a própria ideia de casamento é restrita aos brancos heterossexuais.
Após esse momento de pré-leitura, dei início ao processo de leitura da reportagem e, em
seguida, abri um momento para debate. Para criar uma configuração espacial mais
participativa entre os interactantes, a turma estava organizada em semicírculo.
Da aula 9, selecionei dois excertos.

Sequência 1: “eu acho que do mesmo jeito que tem gay igual mulher tem gay que não
quer ser assim”
O excerto a seguir diz respeito a um momento em que eu e a turma discutíamos sobre
os Discursos entextualizados por duas capas de revistas que eu havia levado para a aula. Uma
das revistas é destinada a pessoas que se constroem como heterossexuais e a outra a pessoas
que se constroem como homoeróticas. A interação transcrita abaixo concerne justamente à
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dificuldade dos/as alunos de projetar o público alvo de cada revista, informação desconhecida
até então.
001
002
003
004

Alvaro:

Olha só pessoal / a gente já viu que os assuntos das revistas são os
mesmos e que são revistas destinadas pros homens / ↑certo?/ tem
mais uma coisa importante / uma dessas revistas é produzida para
homens gays e outra para homens héteros / qual que é qual ali?

005

João:

006

Corey:

↑Ai fessô↓ ↑não sei não↓ / os temas são parecidos pros dois.
[ruído]
Eu acho que aquela ali é pros gays.

007

Alvaro:

Essa? [apontando para a revista Genre]

008

Corey:

É.

009

Alvaro:

Por quê?

010

Corey:

Fessô / não sei também.

011
012

Alvaro:

↑Pessoal / que conclusão a gente pode chegar tendo em vista essa
dificuldade encontrada por alguns de vocês?
(0.6)
Vocês acham que as características que definem as pessoas no dia
a dia dão conta do que acontece no mundo? Por exemplo / todo
gay gosta de usar calça apertada?
[falas ininteligíveis]
A: fessô / eu acho que do mesmo jeito que tem gay igual mulher
tem gay que não quer ser assim
[falas ininteligíveis]
Então / o que a gente pode fazer pra mudar essa situação que: /
que: se um homem não se comporta como a sociedade espera ele é
taxado como gay / como se só tivesse esse tipo de gay / mas olha
as capas que trouxe hoje / lembrem-se também daqueles episódios
da série que assisti:mos / o que podemos fazer?

013
014
015
016
017

Suzana:

018
019
020
021
022

Alvaro:

023

Suzana:

Respeitar mais a diversidade né / <ninguém é igual a ninguém>

024

Corey:

Mas é muito difícil porque a gente aprendeu ser assim

Projetando um alinhamento de professor moderador, recupero alguns sentidos que
haviam sido produzidos em momento anterior da aula e, em seguida, introduzo mais um
aspecto em relação às revistas: menciono que uma delas é editada visando ao público
heterossexual e a outra, ao público homoerótico (linhas 01, 02, 03 e 04). Tento trazer o foco
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de atenção da turma para a interação (Olha só pessoal) e, posteriormente, engajo os/as
discentes na interação, posicionando-os como interlocutores-debatedores, ao pedir que
eles/elas identifiquem as revistas e seus públicos alvos (qual que é qual ali?). Como isso,
negocio um enquadre reflexivo.
Logo depois, João ratifica minha projeção, encenaando um footing de coparticipante e
alega ter dificuldade para identificar um suposto público alvo para cada revista, projetando
também um alinhamento de dúvida (linha 5 – ↑Ai fessô↓ ↑não sei não↓ / os temas são
parecidos pros dois). O aluno parece estar um pouco desconfortável em relação à dúvida, pois
o tom de sua voz é elevado duas vezes enquanto profere seu enunciado. O discente justifica
seu posicionamento mencionando o fato de que os temas abordados pelas duas revistas são
semelhantes, dificultando uma possível distinção entre os públicos projetados. Os recursos
semióticos empregados no processo de entextualização “os temas são parecidos pros dois”
indexicalizam a questão de uma possível ruptura da dicotomia que opõe performances
heterossexuais e homoeróticas ao colocá-las num mesmo plano simbólico, onde os valores de
uma não são construídas em oposição aos da outra. A não conformidade flagrada aqui
culmina em algumas reflexões que se estendem até a linha 24 da interação transcrita acima.
Corey, em seguida, arrisca, por meio de modalização, construir uma resposta ao
apontar umas das capas como sendo a projetada para o público gay (linha 6 – Eu acho que
aquela ali é pros gays). Tal modalização pode nos indicar certo grau de incerteza do aluno em
relação à sua opinião. Com o objetivo de investigar um pouco sobre a posição do jovem,
enceno um footing questionador ao interrogar Corey sobre sua proposição (linha 9). Assim
como João, o discente mobiliza um alinhamento de dúvida quando afirma não saber o porquê
de ter indicado uma das capas em estudo a um determinado público. É interessante notar que
Corey reconhece o alinhamento de dúvida articulado por João, pois quando encena seu
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footing de dúvida, recicla a posição de João ao empregar o termo “também” no final de seu
enunciado.
Tendo em vista a dificuldade de Corey e João, interpelo a turma colocando uma
questão para reflexão: peço que os/as alunos/as que pensem na dificuldade de determinação
de um público alvo para as duas revistas (linhas 11 e 12 – Pessoal / que conclusão a gente
pode chegar tendo em vista essa dificuldade encontrada por alguns de vocês?). Note que não
direciono minha performance apenas aos dois alunos que haviam participado da discussão
anteriormente. Abro a questão proposta para a turma toda, como podemos observar pelo
emprego do termo “pessoal”, que contempla toda a turma.
Após alguns segundos de espera, percebi que a pergunta que formulei era muito vaga,
talvez tenha sido por isso que nenhum/a aluno/a a respondeu. Por esta razão, reentextualizo
minha interrogação (linhas 13, 14 e 15 – Vocês acham que as características que definem as
pessoas no dia a dia dão conta do que acontece no mundo? Por exemplo / todo gay gosta de
usar calça apertada?). Enceno um footing questionador interrogando os/as discentes acerca
dos predicadores que temos disponíveis e do modo como os utilizamos na caracterização de
pessoas e na criação de categorias estáveis e bem definidas. Utilizo a expressão “por
exemplo” para introduzir uma ilustração do ponto de vista que tento construir junto a turma.
Suzana legitima minha posição e se engaja na discussão (linhas 16 e 17 – A: fessô / eu
acho que do mesmo jeito que tem gay igual mulher tem gay que não quer ser assim). Por meio
de modalização (eu acho), a discente reconhece que há mais de um tipo de encenação de
sexualidade homoerótica. As construções de Suzana no processo de entextualização
indexicalizam duas questões contrárias, mas no enunciado proferido são complementares: ao
passo que a primeira diz respeito ao fato de a aluna ratificar um Discurso que reproduz o
binarismo de gênero, sob o qual sentidos acerca da sexualidade são instituídos, quando
assevera que há pessoas gays que encenam sociabilidades construídas como femininas, a

194

segunda referenda um Discurso que refuta a própria ideia de que homens gays encenam
performances de mulher porque não “cumprem” o roteiro que constrói o fenômeno da
masculinidade. Isso ocorre quando Suzana diz que há pessoas homoeróticas que encenam
performances de masculinidade instituídas como sociabilidades heterossexuais. Esse atrito
local entre a entextualização de Discursos naturalizados e contemporâneos nos mostra o quão
porosa é a natureza da estrutura heteronormativa. Tal estrutura aparentemente enrijecida pela
força performativa da linguagem e das performances sedimentadas se revela altamente frágil
quando minamos os discursos que a dão estabilidade. É justamente a emergência dessas
fricções que pode, em nível local, ter potencial para a desestabilização de arranjos
heteronormativos, i.e., para a emergência de microtransformações, i.e. performatividades.
Amparando-me na posição de Suzana, mesmo sabendo que suas ideias ainda se
alicerçam em algumas dicotomias, projeto um alinhamento reflexivo propondo aos/às alunos
que pensem em alternativas para que mudanças possam ser promovidas. Essas transformações
corroborariam para a desarticulação de Discursos normatizadores e normalizadores – que
obedecem à matriz heteronormativa – que estratificam, de modo desigual, as diferentes
formas de ser no mundo social. Sem mencionar aquelas sociabilidades que não são
reconhecidas como formas de vida viáveis.
Após minha interrogação, Suzana mobiliza um footing reflexivo e sugere o respeito à
diversidade como uma alternativa para problemas relacionados ao preconceito e seu
funcionamento dentro de uma estrutura normativa de sentidos (linha 23 – Respeitar mais a
diversidade né / ninguém é igual a ninguém). No processo de entextualização, a discente lança
mão do termo “diversidade”, que indexicaliza questões contemporâneas que dizem respeito à
exploração e validação de outras formas de “ser” que vão além do branco heterossexual.
Ainda a esse respeito, o que se tem dito em relação à diversidade rompe com uma
estratificação em nível secundário de “identidades” diferentes da do padrão normativo, ou
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seja, luta-se pela igualdade de direitos. Suzana sustenta sua posição ao reatualizar a ideia de
que nenhuma pessoa é igual à outra (linha 23 – ninguém é igual a ninguém).
Por fim, é interessante observar o alinhamento encenado por Corey. O jovem projeta
um footing explicativo, no entanto, de um ponto de vista crítico-reflexivo, pois sua
justificativa não visa à defesa da heteronorma (linha 24 – Mas é muito difícil porque a gente
aprendeu ser assim). Tal explicação é introduzida pelo uso do marcador discursivo “mas”,
porém, quando olhamos com maior atenção para o contexto da discussão, percebemos que o
aluno expõe, na verdade, a dificuldade das pessoas de operarem para além da norma. Corey
recicla um aspecto muito importante que é o fato de que o próprio valor que atribuímos às
sociabilidades com as quais convivemos no cotidiano são construções aprendidas na cultura.
Essa questão é indexicalizada pelo termo “aprender”, sendo uma forma tanto de se referir à
força da repetição performativa quanto de problematizar a ideia de atributos identitários
“naturais” ou essenciais.

Sequência 2: Os direitos têm que ser iguais / os gays também são casais iguais aos outros
ué
A conversa transcrita abaixo diz respeito a um momento da aula em que discutimos a
questão da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
050
051
052
053
054
055

Alvaro:

Só recapitulando alguns pontos do texto então / a aprovação do
casamento entre pessoas do mesmo sexo vai dar aos casais o
direito a plano de saúde / pensão / adoção de crianças né / Igual
quando acontece quando um homem se casa com uma mulher /
Isso agora está estendido aos gays / o que vocês acham disso? /
Vocês acham que isso é algo que deve ser feito?

056

Fernando:

Eu acho certo porque todo mundo tem que ter o mesmo direito né

057
058

Paulo:

Os direitos têm que ser iguais / os gays também são casais iguais
aos outros ué

059
060

Lua:

Eu não acho certo não / se Deus criou o homem pra mulher / não
pode ter casamento gay não / mas eu respeito
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A discussão sobre esse tópico tem início quando me alinho como professor mediador e
retomo alguns pontos que dizem respeito aos benefícios estendidos a casais do mesmo gênero,
que resultam da legalização da união de tais pessoas (linhas 50-55). Também enceno um
footing questionador quando peço que os/as discentes da turma avaliem a situação do
casamento civil gay (linhas 54 e 55 – o que vocês acham disso? / Vocês acham que isso é algo
que deve ser feito?). Note que incentivo meus/minhas alunos/as

a participarem do debate

expondo suas opiniões. Tentei deixar a discussão aberta para que diferentes Discursos
pudessem ser recontextualizados naquele instante, como se pode perceber pela construção de
minhas perguntas (o que vocês acham disso?; Vocês acham que). Com isso, há a negociação
de um enquadre avaliativo.
Orientado pelo enquadre avaliativo, Fernando encena um footing reflexivo-avaliativo e
pondera que pessoas do mesmo gênero devem ter os mesmos direitos civis que pessoas que
constituem casais heterossexuais (linha 56 – Eu acho certo porque todo mundo tem que ter o
mesmo direito né). O enunciado do aluno, iniciado por uma modalização (eu acho),
indexicaliza um certo Discurso que valoriza construções pós-estruturalistas que visam à
igualdade de direitos a todos os seres humanos.
A posição de Fernando é corroborada com a performance de Paulo. Este projeta um
footing de apoio, ao concordar com a proposição daquele, e, ao mesmo tempo, encena um
alinhamento avaliativo ao asseverar que os direitos civis devem atender a todos/as igualmente
(linhas 57 e 58 – Os direitos têm que ser iguais / os gays também são casais iguais aos outros
ué). Paulo sustenta seu argumento reciclando a ideia de que tanto a união heterossexual
quanto à homoerótica constituem casais com os mesmo direitos. Assim como no caso do
enunciado de Fernando, os recursos “direito” e “iguais” no processo de entextualização
indexicalizam a questão da luta pela democratização dos direitos civis, que ainda privilegiam
apenas uma parcela das pessoas.
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Em seguida, Lua, norteada pelo enquadre avaliativo, encenando um footing contraargumentativo, opõe-se às posições de Fernando e Paulo e, por meio de modalização,
reatualiza um Discurso naturalizado, o qual pondera que a união de pessoas homoeróticas não
é correta (linhas 59 e 60 – Eu não acho certo não / se Deus criou o homem pra mulher / não
pode ter casamento gay não / mas eu respeito). A aluna entextualiza Discursos religiosos na
sustentação de sua avaliação negativa em relação à proposta do casamento gay. A menção à
autoridade de “Deus” relacionada à temática da sexualidade indexicaliza a questão da
essencialização das sociabilidades e o estabelecimento de identidades fixas. Ainda a esse
respeito, a união entre pessoas do mesmo gênero não seria “correta”, uma vez que é
justamente o casamento heterossexual que possibilita a reprodução humana. Após construir
uma opinião contrária a de Fernando e Paulo, Lua incorre numa oposição que estremece sua
posição: a aluna diz que, mesmo sendo contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero,
ela respeita. Acho essencial dizer que não se respeita uma certa prática quando se opõe a ela
ou a ações legais que visem ao reconhecimento dela. Acredito que a aluna tenha encenado
um alinhamento estratégico, uma vez que a discussão tinha por objetivo repensar as categorias
sólidas que sustentam nossas práticas.
Outro aspecto que merece atenção nesse momento da interação diz respeito ao fato de
nenhum/a dos/as discentes que se engajaram na discussão se dirigiu a mim como alguém que
validaria ou não suas colocações. As opiniões foram construídas para a turma e não para mim,
como aconteceu repetidas vezes ao longo de minha intervenção.
A análise desta seção nos permite perceber, assim, a colisão entre Discursos de
naturezas diversas. Vários/as alunos/as da turma se mostram envolvidos pelas reflexões que
incitamos durante os debates. No entanto, a aluna Lua parece não aceitar o abalo de normas
fixas sobre gênero e sexualidade, já que essa discente sempre renova Discursos tradicionais
reciclando Discursos e posicionamentos culturalmente sedimentados ao longo da interação.
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Entretanto, os momentos de performatividade parecem começar a se sobrepor ao meramente
performativo, indicando efeitos de sentido com algum nível de potencial transgressivo.

6.11. Respondendo às questões de pesquisa

Após o percurso de investigação descrito até aqui, recupero a questão de pesquisa e as
subquestões que motivaram esta dissertação. São elas:

 Quais os efeitos discursivo-identitários produzidos pela implementação de
procedimentos de letramentos queer na minha sala de aula de inglês como língua
adicional?
 Que performances identitárias são encenadas por mim e meus/minhas
alunos/as durante a implementação de procedimentos queer por mim
proposta?
 Como tais performances se relacionam a processos de entextualização?

A primeira pergunta tem por objetivo refletir sobre alguns dos efeitos produzidos em
minha sala de aula de inglês como língua adicional após a implementação de práticas de
letramento queer, perspectiva que me possibilitaria o estranhamento de desde a estrutura
interacional da sala de aula até os sentidos que foram produzidos nesse contexto – sobretudo
aqueles atravessados pela questão das performances indentitárias de sexualidade.
Pude perceber que a sala de aula pode ser um espaço que reproduz e reitera muitos
Discursos essencialistas e solidificados acerca da vida social, como já mostrado por Azevedo
(2010), por exemplo. Vários sentidos acerca de sociabilidades diversas cristalizaram ideais de
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“identidade” perpetuando visões que privilegiam a heteronorma e o sujeito moderno – branco,
heterossexual e de classe média.
Nesse sentido, a escola, lugar onde os/as alunos/as deveriam aprender a ser críticos e
construir um projeto de cidadania, revela-se como mais um contexto em que normas e
normatizações são reproduzidas, corroborando com a matriz de inteligibilidade heterossexista.
A constituição de um espaço escolar que reproduz discursos enraizados e
comprometidos com a tradição modernista é perpetuado, a meu ver, principalmente pelos
currículos, que apenas contém conteúdos a serem “transmitidos”, e pelos/as professores, os
quais apenas transmitem os temas que o currículo “pede”. Além disso, em meu contexto de
pesquisa, questões relacionadas ao projeto de cidadania sobre o qual os PCNs (1997) falam,
não faziam parte da agenda dos/as professores que davam aula na turma 902 (informação
gerada e registrada em meu diário de campo em conversa informal com outros/as
professores/as da turma 902) o que me fazia enfrentar sozinho a força performativa e insidiosa
de Discursos culturais sedimentados sobre a vida e as identidades sociais.
Levando em conta a análise realizada nas seções anteriores, podemos perceber, pelo
conjunto de alinhamentos negociados e performances encenadas, que houve um pouco de
dificuldade tanto de minha parte quanto da parte de meus/minhas alunos/as no engajamento
em estruturas de participação que fraturassem as referências panópticas, tradicionalmente,
organizadoras das (inter)ações e espaço característicos sala de aula.
Muito embora, em diversas aulas durante minha intervenção, eu tenha proposto a
reorganização do arranjo espacial, o que propiciaria uma configuração em que debates fossem
encenados, os mecanismos de participação não eram tão flexíveis ou dinâmicos quanto eu
desejava que fossem. Ao olharmos para vários trechos da análise, conseguimos notar que,
apesar de haver um engajamento maior nas discussões e atividades propostas, meus
alinhamentos e de meus/minhas alunos/as reciclavam, diversas vezes, estruturas de exercício
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de poder e controle bastante convencionais, envolvendo expectativas assimétricas quanto à
interação.
Ao explicitar exemplificações dessa teia tradicional, cito a questão do gerenciamento
dos turnos de fala durante as discussões em sala de aula, que eram legitimados por mim ou
não e, quando algum/a discente almejava se engajar mais ativamente nas interações, ele/a
“solicitava” autorização, mesmo que tal pedido estivesse implícito, por meio do chamamento
“professor”.
Seria incoerente, no entanto, dizer que nossas práticas discursivas apenas remontaram
uma estrutura desigual e tradicional da sala de aula. Em outros vários momentos, pude flagrar
o desmantelamento de tal arranjo. Como sinalizei na análise, em períodos diversos, nossas
performances proporcionaram rupturas, ainda que bem tímidas, do panoptismo usual.
Penso que, ao integrar uma proposta de letramentos queer à aula de inglês, este
trabalho responde a uma demanda contemporânea em que a possibilidade de diferentes modos
de “ser” no mundo social nunca esteve tão amplamente discutida e debatida na mídia.
Também ressalto que a entextualização de textos midiáticos como material didático em minha
sala de aula foi de grande importância para se romper com a cisão escola e mundo social.
Sinalizo também que, ao focalizar a mídia na preparação e desenvolvimento de minhas
aulas, reconheço a importância de a linguagem ser compreendida como semiose, o que está
em sintonia com os modos de produção discursiva da contemporaneidade. E, ainda, a
incorporação desses aspectos à minha sala de aula teve o objetivo de romper com a cisão
escola e mundo social.
Em relação à primeira subpergunta de pesquisa, é imperativo mencionar que, mesmo
oscilando entre posições de repetição performativa e performatividade transformadora,
acredito que houve ganhos no tocante a possibilidade de reinvenção identitária -- da minha
identidade de professor, da identidade de alunos/as, e das performances identitárias de gênero
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e sexualidade -- bem como de redefinição de modos de construir conhecimento na sala de aula
de inglês como língua adicional.
O desdobramento dessa questão para a abordagem da sexualidade culmina numa
resposta à primeira subpergunta de pesquisa. Por meio da análise dos dados, é perceptível que
o material selecionado para minha ação pedagógica incitou discussões e debates que
possibilitaram tanto a reprodução de discursos solidificados quanto a fissura de tais discursos,
permitindo que sentidos inovadores pudessem emergir e colocar em xeque a norma. Observo
que, conforme o estranhamento da educação sugere (cf. cap. 2), a intervenção a partir da
implementação de procedimentos de letramento queer caracterizou minha sala de aula como
espaço para discussão e embate de vozes, mesmo tal proposta se mostrando, por vezes, frágil,
devido à reiteração de estruturas de participação tradicionais.
Ao longo dos debates e discussões, observei que houve muitos momentos de oscilação
entre alinhamentos reflexivos e acríticos. No entanto, durante esses eventos, os/as alunos/as
tiveram a chance de se engajar nas interações, encenando diversos posicionamentos e
provocando reposicionamentos paulatinos de minha parte à medida que, em razão do
envolvimento da turma nos debates encaminhados, o gerenciamento da interação acabou
sendo partilhado com o grupo.
Destaco ainda que, apesar de muitos discursos essencialistas terem orientado algumas
performances de discentes da turma, os pequenos movimentos de não conformidade com a
norma operaram algumas mudanças locais. Essa questão me leva à segunda subpergunta de
pesquisa.
Por várias vezes, discursos de cunho essencialista foram entextualizados em minha
sala de aula, atravessando as performances de meus/minhas alunos/as. No entanto, destaco
que, como já mencionei no capítulo 3, a repetição sempre gera, em algum nível, um sentido
novo. Desse modo, é imperativo dizer que a repetição de Discursos comprometidos com uma
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lógica monocultural ao longo das aulas não ocorreu apenas para reafirmar a ordem panóptica
e a norma heterossexual. Foi justamente minha tentativa de implementação de procedimentos
de letramento queer que possibilitou a reflexão de algumas ideias do senso comum recicladas
em minha sala de aula. Com efeito, mesmo que se repetissem crenças, ideias e valores
engessados, esses eram entextualizados de formas diversas e com propósitos diferentes
durante as interações, e conviviam, em rota de colisão, com os textos midiáticos
entextualizados durante as aulas. Do mesmo modo que a norma era reafirmada, ela também
era estremecida quando a turma encenava footings questionadores, reflexivos e/ou avaliativos,
pois os/as discentes conseguiam, de forma sutil, perceber algumas das fissuras da matriz de
inteligibilidade heterossexista.
Por último, é vital sublinhar que os micromovimentos dos/as alunos/as da turma 902
não indicam que houve desestabilização total de sentidos, mas sim movimentos efêmeros e
fugazes de reconstrução de sentidos outros, os quais constituem passos potenciais rumo à
agência e mudança social.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre o caminho que percorri durante a performatização de minha
pesquisa-ação, percebi o quão difícil é abordar, em sala de aula, questões sobre as quais os/as
alunos/as raramente refletem: Discursos que constroem as performances identitárias,
especialmente as de gênero e a sexualidade, de forma plural. Embora já tenha sido apontado
por vários autores que o gênero e a sexualidade são entendidos, no senso comum, como traços
naturais, eu esperava que a leitura e discussão sobre textos que construíssem o fenômeno da
sexualidade de forma diversificada pudessem, de alguma maneira, desarticular certos
Discursos que essencializam e naturalizam tais performances identitárias. No entanto, como
flagrado em minha análise, os movimentos de estremecimento da norma ainda são sutis e
fugazes. Malgrado tal constatação, um aspecto positivo se insinuou: muitos sentidos foram
renegociados, mesmo que timidamente, a partir da própria norma, o que nos mostra que o
tecido dessa teia normativa é altamente poroso.
Ao estruturar uma proposta de implementação de procedimentos de letramentos queer,
para a promoção do estranhamento da educação em minha sala de aula de inglês como língua
adicional, tive de embarcar numa jornada de desaprendizagem. As oscilações e contradições
entre discurso e prática detectadas em minhas ações pedagógicas indicaram que eu mesmo,
junto a/aos meus/minhas aluno/as, precisei despir-me de Discursos homogeneizantes e
normatizadores para que a construção de outros conhecimentos – mais comprometidos com
uma agenda política responsiva à contemporaneidade (FABRÍCIO, [2006] 2008) – fosse
possível. Para tal, conforme nos ensina Moita Lopes ([2006] 2008), precisei de teorizações
que dialogassem com o mundo contemporâneo e com as ações sociais cotidianas. Por essa
razão, investi-me de teorias que estranham noções essencialistas acerca dos conceitos de
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linguagem, identidade e letramento, uma vez que não se pode haver problematização das
práticas escolares sem que se repense as dimensões citadas.
Com o objetivo de operacionalizar mudanças em minha sala de aula, privilegiei uma
noção de letramento como prática social – ação situada e envolvida na construção de
intersubjetividades diversas – e de linguagem e identidade como performance situada.
Ademais, minha proposta de trabalho foi bastante desafiadora. Tive de superar alguns
dilemas que, por vezes, abalavam-me durante o desenvolvimento da intervenção. A disciplina
de Inglês era negligenciada por grande parte dos/as alunos/as da escola e, por isso, esses/as
atribuíam pouca importância a tal matéria do currículo. Além disso, os/as discentes chegavam
com pouco conhecimento acerca da língua no 9º ano – série em que atuava – o que dificultava
ainda mais meu trabalho. Entretanto, o foco na leitura como prática social, conforme sugerido
já nos PCNs do Ensino Fundamental (1998), me ajudou a superar os obstáculos.
Gostaria de ressaltar que a turma se interessou mais pelas aulas de inglês após a
implementação de procedimentos que visavam a práticas de letramentos queer, muito embora
tenha mostrado, inicialmente, uma certa dificuldade em lidar com textos que circulam em
esferas midiáticas. Contudo, sublinho o fato de os/as alunos/as terem se dedicado mais ao
exercício da leitura em razão dos temas abordados.
Destaco também que a sala de aula de inglês tem grande potencial para que se pense a
vida social de diversas formas. Se nos afastarmos de uma visão de inglês como língua da
colonização norteamericana e/ou inglesa e compreendermos essa língua como um conjunto de
recursos que permite a interação com diferentes contextos translocais, podemos chegar à
conclusão de que tal idioma é uma rica fonte de Discursos que circulam em todo mundo,
produzindo efeitos semânticos diversos. O inglês no mundo contemporâneo pode representar
a possibilidade de ruptura com as raízes que nos fixam num mesmo lugar, que impossibilitam
nossa navegação por outros Discursos, com os quais não estamos acostumados. Nesse
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sentido, minha sala de aula de inglês como língua adicional se tornou um espaço institucional
em que pudemos refletir sobre quem somos e quem podemos ser (MOITA LOPES, 2009).
Com efeito, o contexto de minha pesquisa-ação foi o lugar em que certas narrativas puderam
ser repensadas e reformuladas a cada processo de entextualização em razão da visão
orientadora das aulas de que o significado é sempre socialmente situado.
Ancorado numa proposta de educação e letramentos queer, debrucei-me sobre o
desenvolvimento de posições reflexivas e questionadoras ao problematizar sentidos
essencialistas acerca das performances identitárias, especialmente as de gênero e sexualidade,
o que foi encarado com muita seriedade por grande parte da turma. Tal questão é indício de
que os/as alunos têm condições de se engajar na discussão reflexiva sobre temas considerados
polêmicos.
No entanto, convém enfatizar que a implementação que realizei não incitou os efeitos
que eu almejava no tocante à desestabilização de sentidos, realizando apenas momentos de
desestabilização no contexto da sala de aula. Entretanto, como já sinalizei, esses
micromovimentos de desestabilização, ainda que sutis e tímidos, podem ser entendidos como
passos rumo à agência e mudança.
Vale a pena ressaltar também que a oscilação na forma como os/as participantes
entextualizavam certos Discursos – ora reproduzindo a norma, ora problematizando-a –
elucida bem a dinâmica do atrito entre performativo e performatividade, ou seja, entre a
mesmidade e a inovação. Tal dinâmica mostrou que o performativo ganha um aspecto de
substância estável porque é algo que se repete e, ainda, descreve a identidade que pretende
ser. No entanto, é justamente a repetição que pode gerar algo novo, uma vez que essa
repetição ocorre sempre em contextos diversos; por isso, esse movimento de reocorrência do
mesmo ganha performatividade.
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A partir da pesquisa-ação queer encaminhada por mim, percebi que precisamos,
sempre, problematizar nossas práticas, desde o planejamento de aulas e seleção de materiais a
serem entextualizados na escola até as nossas ações discursivas dentro da sala de aula.
Entretanto, essa ação questionadora-reflexiva não se dá uma única vez. Pelo contrário, ela
deve ser compreendida como um movimento cíclico, que nunca termina. A cada dia, novas
questões emergem e, por isso, nós, professores, precisamos sempre refletir sobre elas. Isso
significa dizer que uma posição problematizadora deve se fazer presente na prática docente.
Hoje, após ter me engajado na empreitada do projeto que culminou nesta dissertação, posso
afirmar que o modo como minhas ações são e serão planejadas mudou. Aprendi a encenar
alinhamentos auto-reflexivos, o que me instiga a incluir a prática contínua de reflexão crítica
como parte essencial de minhas ações educacionais na área de ensino de inglês como língua
adicional.
Outrossim, gostaria de mencionar que o recorte teórico e analítico que elegi nesta
dissertação é apenas uma das várias maneiras existentes de se abordar e problematizar noções
como linguagem, identidade, letramento e ensino de Inglês. Não é meu intuito supervalorizar
as teorizações que subjazem à construção deste trabalho - construindo-as como certezas
epistemológicas - em detrimento de outras, como nos ensina Kumashiro (2002). Contudo,
aponto que o referencial teórico do qual lancei mão aqui foi apropriado para minhas
indagações, construídas a partir das questões de pesquisa norteadoras desta dissertação.
Gostaria ainda de manifestar meu intuito de partilhar este trabalho com a comunidade
escolar em que a pesquisa foi realizada, de modo a expandir seus efeitos. Espero que a
investigação que trago aqui possa motivar outros/as professore/as a se engajarem em práticas
semelhantes, para que esses/as profissionais possam colaborar na construção de um projeto de
cidadania que consiga responder, responsavelmente, aos desafios contemporâneos.
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Anexo 2: Descrição detalhada dos/as alunos/as participantes da pesquisa
Meninas (07)

Meninos (09)

Joana

Fernando

Suzana

Tiago

Júlia

Luciano

Sofia

Joey

Lua

João

Tatiana

Corey

Duda

Mc
Paulo
Douglas

Joana (16 anos): Joana mora com a mãe e irmãos no bairro Vila e se constrói como uma
menina mulata clara e de personalidade extrovertida. A aluna gosta de assistir a televisão e
de navegar na internet. Apesar de afirmar acreditar em Deus, não frequenta nenhuma
igreja. Joana não se engajava muito nas atividades propostas, porém, após a
implementação da mudança curricular, sua participação melhorou um pouco. Ainda assim,
havia outros/as alunos/as que interagiam mais intensamente durante as aulas.

Suzana (15 anos): Suzana mora no bairro Vila com seus pais e duas irmãs e se constrói
como uma menina negra. A aluna gosta de conversar, sair com suas amigas e navegar na
internet. Embora Suzana não tenha nenhuma religião definida, às vezes vai à igreja para
acompanhar sua avó. É uma aluna bastante empenhada e demonstra muito interesse nas
aulas de língua inglesa. É também muito comunicativa e sua participação em sala sempre
ajuda a movimentar as atividades e os debates propostos. A aluna acredita que a família e
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a escola são muito importantes para seu crescimento pessoal e profissional.

Júlia (14 anos): Júlia, menina bastante tímida cuja voz ouvi pouquíssimas vezes durante o
ano, mora com seus pais, um irmão e uma irmã em um bairro um pouco afastado da escola
e se constrói como mulata clara. É uma menina religiosa que gosta de ir à igreja e também
de assistir à televisão. Júlia apresentava muita dificuldade nas aulas de inglês, porém não
parecia se esforçar muito para superar os desafios que as aulas colocavam para ela. Ela só
participava das discussões quando eu a interpelava, chamando-a pelo nome, caso
contrário, permanecia quieta. Embora a aluna seja bastante ligada à igreja tradicional,
Júlia parece se preocupar bastante com questões relacionadas ao preconceito.

Sofia (15 anos): Sofia é uma menina que se constrói como branca e mora com a mãe, o
padrasto e dois irmãos no bairro Vila. A aluna relata ser católica, porém vai pouco à igreja
e, quando o faz, é obrigada pela mãe. Para ela, a religião não é algo importante, e sim a fé
em Deus. Sofia gosta de assistir televisão, navegar na internet, ouvir música e ler. É uma
aluna extremamente responsável e comprometida com seus estudos, pois acredita que
somente por meio da educação conseguirá o que deseja na vida. É também bastante
participativa e suas ideias movimentaram sobremaneira os debates propostos.

Lua (14 anos): Lua é uma menina que se constrói e é construída como branca. Mora no
mesmo bairro da escola com sua mãe, padrasto e dois irmãos. A aluna não gosta de
frequentar a igreja e nem acredita em uma religião em especial, porém, em raras ocasiões,
vai a instituições religiosas para acompanhar sua mãe. É uma aluna que gosta de conversar
bastante e tem personalidade forte. Sempre buscava de todas as formas sustentar suas
opiniões, mesmo quando era contrária ao restante da turma. A aluna apresentou uma
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significativa melhora na disciplina quanto à sua participação e comprometimento com a
realização das tarefas após a implementação das mudanças curriculares. Para a aluna, a
forma como o inglês é normalmente ensinado na escola é ineficiente. Após as aulas com
textos midiáticos que abordavam assuntos ligados a gênero e sexualidade, Lua me relatou
o crescimento de seu interesse pela disciplina por perceber a dimensão da língua inglesa,
que não se restringia a conteúdos gramaticais como estava acostumada.

Tatiana (15 anos): constrói-se como morena clara e mora com os pais e a irmã no bairro
Vila. A aluna é evangélica e seu pai é o pastor da igreja que frequenta, mas não gosta de
discutir o tema religião, pois acredita que cada ser humano tem sua crença. Tatiana gosta
de ouvir música, em especial pagode e Hip-hop. É uma pessoa de personalidade
extrovertida e de opinião forte. Era uma aluna com histórico de desempenho baixo na
disciplina de Língua Inglesa, porém, após a adaptação curricular, Tatiana se empenhou
mais durante as aulas e teve participação positiva durante o desenvolvimento das
atividades propostas e discussões.

Duda (15 anos): Duda, que se constrói como mulata, mora com os pais e sua irmã no
bairro Vila. A aluna não gosta de ir à igreja, porém sua família frequenta uma
congregação evangélica. Assim como Tatiana, Duda tem personalidade bastante forte,
gosta de ouvir música e ficar na internet. Fazia parte do grupo das meninas chamadas de
“escandalosas” pelos/as colegas de classe, grupo composto por Suzana, Tatiana e Joana, e
era a aluna que demonstrava menos interesse pela aula de inglês. Apesar de ter melhorado
sua participação durante as aulas após a implementação da mudança curricular, seu
comprometimento ainda não era satisfatório.
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Fernando (14 anos): Fernando, construído como branco, mora no bairro Vila com seus
pais, três irmãos e uma irmã. O aluno frequenta uma igreja evangélica de seu bairro e
gosta bastante das atividades da mesma. É um aluno tímido, porém participava das
atividades desenvolvidas em sala tanto antes quanto depois da implementação do projeto,
embora tivesse dificuldades. O aluno se preocupa com sua formação escolar, pois tem
interesse em ser professor. Além disso, Fernando se interessa por discutir questões
relacionadas a preconceito de modo geral.

Tiago (15 anos): Tiago mora com os pais e quatro irmãos no bairro da escola. Se constrói
como um aluno moreno claro, entretanto, às vezes, outras pessoas o constroem como
branco devido ao fato de ser filho de uma mulher branca. O aluno gosta de ouvir música.
Seu estilo favorito é o rock. Além de escutar música, Tiago também gosta de ler, assistir à
televisão e ir ao cinema. Apesar do fato de ele dizer não ter uma religião, acredita em
Deus. Tiago era um aluno quieto na sala de aula, porém não se considera tímido. Tinha
desempenho mediano na disciplina, mas sempre procurava se engajar no desenvolvimento
das atividades.

Luciano (14 anos): Luciano, constrói-se como negro, é filho único e mora com os pais no
bairro Vila. Gosta de dançar, ouvir música e namorar. Era um aluno participativo e que se
interessava pelas aulas de língua inglesa, especialmente, após as mudanças curriculares
efetuadas. Suas contribuições eram bastante significativas para as discussões que surgiam
a partir dos textos que líamos em sala. O aluno tem uma grande preocupação em relação
ao preconceito e acredita que somente por meio da educação que nós conseguiríamos
mudar as coisas. Ademais, o aluno vê sua família como a base para o seu
desenvolvimento, além do fato de seus pais sempre o incentivarem a estudar para
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conseguir conquistar o que eles não conseguiram.

Joey (16 anos): Joey mora com os pais, avô e um irmão no bairro Vila. O aluno não tem
religião, mas vai à igreja uma vez por ano porque é obrigado pela mãe. Joey era um aluno
de personalidade extrovertida e tinha participação muito significativa, principalmente após
a implementação do projeto. Apesar de dizer não se preocupar com questões de
preconceito, ele sempre se inquietava perante situações narradas por outros/as alunos/as
sobre vítimas de preconceito. Acredito que essa inquietude seja em virtude de um de seus
irmãos se construir como gay, segundo relato do próprio aluno. Além disso, Joey descreve
sua família como seu ponto de equilíbrio.

João (14 anos): João, aluno que se constrói e é construído como negro, mora com seus
pais e seu irmão no bairro Vila. João não tem nenhuma religião. Tem grande interesse em
tocar guitarra, ouvir música, sair com os amigos e navegar na internet. Era um aluno
construído como um “tipo diferente de nerd”. Diferente porque tinha uma namorada e
muitos amigos na escola, além de ser considerado por todos/as professores/as como um
excelente aluno. O aluno é preocupado com sua formação, pois enxerga a escola como um
ambiente de ampliação de oportunidades sociais.

Corey (15 anos): Corey mora com seus pais em um bairro afastado da escola. Constrói-se
e é construído como branco. Embora dissesse ser evangélico, ele frequenta pouco a igreja
e, quando o faz, é para procurar a Deus. Corey gosta de ajudar seu pai no trabalho e tem
grande interesse pelo estilo musical Heavy Metal. Era um aluno que gostava muito de
conversar tanto com os/as colegas de classe quanto com os/as professores/as. Gostava de
participar das aulas, principalmente quando o tema discutido era de seu interesse, porém
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não tinha muita paciência para ler textos longos. A participação de Corey foi muito
expressiva durante a implementação das mudanças curriculares. Embora o aluno frequente
uma igreja evangélica, em todas as aulas ele demonstrava muita indignação com a
situação de violência contra pessoas homoeróticas.

Mc (14 anos): Mc é um aluno que apresenta muitos problemas na escola. O aluno não
tinha um bom relacionamento com os/as colegas de classe e não fazia as atividades que
os/as professores propunham. Sua participação durante o projeto foi insignificante, uma
vez que o aluno se recusava a interagir com a proposta de trabalho. Mc mora com os pais
no bairro Vila. Constrói-se e é construído como branco. Tem grande interesse por música.
Além disso, Mc é o único aluno da turma que havia estudado inglês em um instituto
particular.

Paulo (15 anos): Paulo, aluno moreno, mora no bairro Vila com seus pais e irmão. É um
aluno amigável. Gosta de dividir suas histórias com os/as professores/as, principalmente
sobre uma doença que o afeta na região cerebral. O aluno conversava bastante sobre a
cirurgia a que foi submetido no mês de dezembro de 2011. Apesar da dificuldade que
apresentava durante as aulas, sempre se esforçou bastante, principalmente após a
implementação do novo currículo, contribuindo de forma expressiva para os debates.
Paulo gosta de jogar futebol e escutar música. É evangélico e vai à igreja todos os dias
para buscar paz espiritual, o que o ajuda a vencer seus obstáculos. Apesar de morar com
os pais, Paulo não tinha um bom relacionamento com seu pai. Esse parecia não saber lidar
com a doença de seu filho.

Douglas (16 anos): esse aluno não preencheu o questionário por faltar a maior parte das
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aulas do ano, por isso o descreverei apenas com base em minhas observações durante as
aulas. Douglas era um aluno muito quieto. Nunca falava em sala, às vezes respondia a
algo quando solicitado por mim. O aluno tinha um bom rendimento.
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Anexo 3. Materiais utilizados durante a intervenção
Anexo 3A:
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Anexo 3B
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Anexo 3C
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Anexo 3D
Nome: ____________________________________________________ Data: 10 / 10 / 2011
Antes de ler os textos
 Você gosta de assistir a seriados na televisão? Se gosta, qual(is)?
 Nos seriados que você assiste, há algum personagem gay? Em caso afirmativo, como
eles são?
 Vocês já ouviram falar ou já assistiram a algum episódio da série Will & Grace? Em
caso afirmativo, o que já ouviram falar da série? Se caso já tenha assistido, o que você
achou da série?
Leitura
Texto 1:
Storyline
Will & Grace are best friends. Will is a gay lawyer and Grace is a straight interior designer.
They both live in New York. Grace is engaged to a real jerk, but when that relationship falls
apart, she moves in with Will. This is only supposed to be until Grace finds a place of her
own, but she and Will end up with each other as permanent roommates. Also in the cast are
Jack, Will's flamboyant gay friend and Karen, Graces' secretary/assistant who doesn't really
need to work because she married money several times.
http://www.imdb.com/title/tt0157246/
Glossário:
Flamboyant = extravagante; algo que chama atenção.
Texto 2:
 Season 5, Episode 13 – Aired: 1/16/2003

Fagmalion Part One: Gay It Forward



Karen fixes up Will with her cousin Barry, who, unbeknownst to Will, has just come
out of the closet. Grace entertains her interesting new neighbor: an extroverted
masseuse named Julie, who Grace suspects may be too interested in her.
Season 5, Episode 14 – Aired: 1/30/2003

Fagmalion Part Two: Attack of the Clones
Will and Jack continue their campaign to adapt Karen's awkward cousin Barry to his
new lifestyle—but their flamboyant efforts to help him only remind Will of his own
clumsy experiences when he came out in 1986. Elsewhere, Grace feels abandoned by
Leo when he leaves for three weeks to offer his medical services to the needy in
Africa.
http://www.tv.com/shows/will-and-grace/season-5/
Glossário:
Fagmalion – É um vocábulo formado pela composição de duas palavras, a saber: fag, que é
uma forma pejorativa de se referir a gays e malion se refere à peça Pygmalion, na qual uma
mulher sofre a transformação de uma moça comum para uma dama.
Unbeknownst – Sem o conhecimento de algo/alguém.
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Após ler o texto e ver os episódios em questão, responda às perguntas abaixo.
1) Em relação ao texto 1, descreva resumidamente o enredo da série.
2) Observe a frase transcrita (texto 1) “Jack, Will's flamboyant gay friend.” Por que Jack é
descrito como flamboyant? Que características do personagem permitem construí-lo como
tal?
3) O adjetivo flamboyant, da frase destacada anteriormente, se aplicaria aos gays que você
conhece? Por quê?
4) No título dos dois episódios (Parte 1 e Parte 2) foi utilizada a palavra fagmalion. A partir
dos episódios e do glossário, explique o significado de tal palavra no contexto (título dos
episódios).
5) Na frase “Karen's awkward cousin Barry to his new lifestyle”, texto 2, episódio 14,
explique o porquê da atribuição da palavra awkward o personagem Barry.
6) O personagem Barry tem um comportamento comum aos homens gays? Por quê?
8) Em relação aos personagens Jack e Will, como é o comportamento deles? É comum gays
agirem como eles? Por quê?
7) Na sua comunidade, existem homens gays? Em caso positivo, com qual dos três
personagens eles se parecem mais: com o Will, com o Jack, ou com o Barry? Por quê?
Pós-leitura
1) Para finalizar, com base no seu conhecimento de mundo e na discussão proposta para essa
aula, complete o quadro abaixo.
Coisas de Homem

Coisas de Gay
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Anexo 3E
Colégio Municipal ___________________________________________
Nome: ___________________________________________________ Data: 07/11/11

Violence Against Gay Brazilians Comes Out In Open

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
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Chicago Tribune - April 04, 1997
By Laurie Goering, Tribune Staff Writer.
RIO DE JANEIRO — In a nation where the president kisses drag queens and one of the
country's most beautiful women once was a man, violence against homosexuals is a
growing problem.
The reasons are as complex as Brazil itself, a country torn between its mild form
of Latin machismo and its reputation for Carnival eroticism and sexual tolerance
"Brazil is a very tolerant country but also a very hypocritical one," said Veriano Terto Jr.,
project coordinator for the Brazilian Interdisciplinary AIDS Association, or ABIA.
"Homosexuality here is something exotic, and it's tolerated if it remains that," Terto said.
"It's when an average-looking guy who pays taxes falls in love with another average guy
that there's a problem."
That "problem" was displayed in graphic detail when local newspapers published
a photograph of a 20-year-old man who had been disemboweled, his eyes gouged out,
and said the reason for his murder was the fact that he was gay. Authorities said 125 gay
men were murdered last year for what might seem to be an odd transgression in a country
as tolerant as Brazil.
While it's unclear whether attacks on gays are actually increasing or there are just
more reports of violence, there is little doubt that homosexuals confront brutality.
In a 1995 study by ABIA, 59 percent of Brazilian homosexuals interviewed said they had
suffered some type of violence as a result of their sexual orientation.
Many reported having been beaten, shot at or threatened by police officers or
homophobic gangs of men.
"There's a lot of prejudice," said Genildo Santana, a tall, slim gay man with a gold loop
earring, white sleeveless T-shirt and denim shorts. "People walk by on the street and say
things like `Fags should die.' "
Even a high-profile actor such as Andre Goncalves isn't immune. The first actor
to portray a gay character on one of Brazil's enormously popular nightly soap operas,
Goncalves received death threats after taking the part--even though he isn't gay.
"He played a young man like anybody else, and that's what bothered people. He wasn't
exotic," Terto said.
That difference, gay activists say, is precisely the problem facing most
homosexuals in Brazil.
Violence against homosexuals is hardly a new problem in Latin America, or even
Brazil. In 1591, a Brazilian woman named Felipe de Souza was tortured by the
Portuguese Inquisition on charges of being a lesbian. An International Gay and Lesbian
Human Rights Commission award now is named in her honor.
French colonists on the Brazilian island of Maranhao were equally upset in 1616 to
find homosexuality among the local Indians. One individual, history records, was loaded
into a cannon and shot out over the Atlantic Ocean.
In Brazil today, flamboyant homosexuality is broadly accepted. Drag queens on
roller skates glide down Copacabana's beachfront Atlantic Avenue. Businessmen blow
kisses to transvestites. Roberta Close, Brazil's standard of feminine beauty, was once a

233

man.
Part 1:Vocabulary
1) Match the columns.
( a ) against
( b ) growing
( c ) pay
( d ) disembowel
( e ) beat
( f ) reason
( g ) denim
( h ) Human Rights

(
(
(
(
(
(
(
(

) pagar
) razão
) contra
) Direitos Humanos
) bater
) contra
) crescente
) brim

Part 2: About the text.
1) Qual é o gênero do texto? Qual é a sua função nas instituições sociais?
2) De onde esse texto pode ter sido retirado?Qual é o seu contato com ele?
3) Qual assunto é abordado no texto?
4) Você acha que esse tema poderia ser tratado de outra forma? Como?
5) Quais performances identitárias estão em jogo no texto? (raça, gênero, sexualidade, nacionalidade,
classe social? Como essas performances parecem se relacionar? De forma positiva ou negativa?
Explique.
6) Com que objetivo você acha que esse texto foi escrito?
7) Em sua opinião, qual é a posição da escritora em relação ao tema do texto? Retire excertos do texto
para justificar sua resposta.
8) Levando em consideração que a expressão “out in the open” é utilizada para mostrar que algum fato
se tornou de conhecimento público, por que você acha que tal expressão foi empregada no título do
texto? Você consegue relacionar esse fato a alguma passagem do texto?
Part 3: Where do you stand on this issue?
1) Qual é a sua opinião em relação ao tema tratado no texto? Explique.
2) O texto em questão foi escrito no ano de 1997, há 14 anos. Você acha que o acontecimento
abordado ainda é recorrente?
3) Por que você acha que isso acontece? Você acha isso justo? Por quê?
5) Genildo Santana, nas linhas 21 e 22, relatou ouvir nas ruas a frase “fags should die.” Você concorda
com isso? Por quê?
4) Na sua opinião, o que poderia ser feito na tentativa de mudar esse cenário?
Part 5: Structure
A) Word Formation: As palavras que seguem foram retiradas do texto: actually, hardly, enormously,
broadly, equally. O que elas têm em comum?
O sufixo –ly pode formar advérbios quando adicionado a adjetivos pelo processo de derivação.
Complete o quadro abaixo
Advérbio
Tradução em português
Actually
Na verdade
Hardly
Enormously
Broadly
Equally

Adjetivo de que derivou
Actual

B) Discourse Markers: Qual é a idéia estabelecida pelos marcadores discursivos a seguir?
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a) “Brazil is a very tolerant country but also a very hypocritical one” (line 05) - __________________
b) “…and it's tolerated if it remains that” (line 07) - _________________________
c) “While it's unclear whether attacks on gays are actually increasing or there are just more reports of
violence, there is little doubt that homosexuals confront brutality” (lines 14 and 15) _______________
d) “…they had suffered some type of violence as a result of their sexual orientation” (lines 16 and 17)
_______
Part 6: Textuality – Reference
What/who do the following numbers refer to? Answer in Portuguese.
a) 20 (line 11) => ___________________________________________________________________
b) 125 (line 12) => __________________________________________________________________
c) 59 (line 16) => ___________________________________________________________________
d) 1616 (line 34) => _________________________________________________________________
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Anexo 3F

Nome: _____________________________________________________ Data: __ / __ / ____
Concept/ Design: Deborah Kelly
Fiveash Year: 2001

Photography: Tina Fiveash © Deborah Kelly & Tina

Hey Hetero! is a public art project collaboration between artist Deborah Kelly and photographer
Tina Fiveash. The project's six pieces have appeared in 30 illuminated public advertising spaces in
Sydney streets, a CBD billboard, magazines, newspapers, bus ads, Avant Cards, galleries, and online.
Hey Hetero! appeared in Sydney, Adelaide and Wellington, NZ, in 2001, and was invited to
Berlin and Melbourne in 2002. Hey Hetero! won the major arts award of the Sydney Gay & Lesbian
Mardi Gras Festival 2001.
Hey Hetero! returns the gaze at heterosexuality: the priveleged sexuality which makes gay,
lesbian, bisexual and transgender movements both possible and necessary. In the form of simulated
mainstream 'advertisements', the artwork invites heterosexuality into public discourse.
Note: No heterosexuals were harmed in the creation of this project.
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Anexo 3G
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Anexo 3H
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Anexo 4: Quadro-resumo da proposta de procedimentos de letramento queer

Aula

Objetivo(s)

- Discutir a caracterização
do homem e da mulher por
meio de adjetivos;

01

- Levantar crenças dos/as
alunos/as;
- Familiarizar a turma com a
nova estrutura de
participação.
- Explorar o repertório da
turma em relação às ideias
de
gênero
e
suas
implicações a noção de
sexualidade;

02

- Iniciar práticas de
letramento que leve em
consideração a mídia.
- Discutir as capas de
revistas que os grupos
confeccionaram
e
os
sentidos
atribuídos aos
gêneros e implicações para a
noção
de
identidade
heterossexual;

03

04

- Debater noções de
masculinidade
que
subjazeram o episódio a que
assistimos da série “Four
Kings”
- Ler três textos sobre o
seriado
norteamericano
“Will and Grace” (textos em
inglês);

Material

Folha
exercícios
fotocopiada;
Projetor
imagens;
- Notebook.

Organização
Interacional

Conteúdo do
Currículo
Oficial
Prestigiado

de Semicírculo.
- The
comparative
Degree (review)

de

- Três capas de Alunos/as
revistas
divididos/as
norteamericanas
em grupos.
fotocopiadas;
Projetor
de
imagens;
- Notebook.

- The
comparative
degree (review)

- The superlative
degree (review)
-Texto fotocopiado
sobre a série “Four
Kings”
(em
inglês);
- Episódio 1 da
primeira
temporada da série
“Four
Kings”
(legendado);
- Notebook;
Projetor
de
imagem.

- Alunos/as
divididos/as
em
grupos
(primeiro
momento).
- Alunos/as
sentados/as
no fundo da
sala (segundo
momento).

- Folha de textos Alunos/as
fotocopiada;
sentados/as
- Notebook;
em duplas.
Projetor
de
imagens.

Discutir
questões
relacionadas à sexualidade.
- Continuar a tarefa iniciada - Folha de textos Turma
na aula 4;
fotocopiada;
dividida em
- Episódios da grupos
(1º

------------------

- Relative
Pronouns

252

05

06

07

08

09

- Assistir a dois episódios da série “Will and
série noerteamericana “Will Grace”;
and Grace”;
- Notebook;
Projetor
de
Discutir
aspectos imagens;
concernentes a diferentes - Caixas de som.
performances homoeróticas
que aparecem nos episódios.
Ler
a
reportagem - Folha de texto
“Violence Against Gay fotoco-piada;
Brazilians Comes Out In - Notebook;
Open”.
Projetor
de
imagens.

momento);
- Alunos/as
sentados/as
no fundo da
-----------------sala.

Discutir
questões - Folha de texto
relacionadas à homofobia.
fotocopiada;
- Notebook;
Projetor
de
imagens.
- Discutir a questão da - Folha de textos
extensão dos direitos civis a fotocopiadas;
pessoas que se constroem Cartazes
da
como homoeróticas.
campanha “Hey,
hetero”;
- Notebook;
Projetor
de
imagens.
- Refletir sobre temas Capas
das
abordados
em
revistas revistas “Genre” e
destinadas
ao
público “Men’s Heakth”;
masculino homoerótico e - Folha com texto
heterossexual
fotocopiado
(reportagem
em
- Discutir a legalização do inglês);
casamento entre pessoas do - Notebook;
mesmo gênero.
Projetor
de
imagens.

- Alunos/as
sentados/as
em
semicírculo.

- Alunos/as
sentados/as
- The passive
em
Voice
semicírculo.

- Alunos/as
sentados/as
em
semicírculo.

Alunos/as
sentados/as
em
semicírculo.

------------------

- Modal Verb
“Can”

- The
comparative
degree (review)
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Anexo 5. Exemplo de capa de revista produzida por um grupo
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Anexo 6. Planejamento Proposto pela coordenação de Língua Estrangeira Moderna –
Inglês

Prefeitura Municipal de Barra Mansa
Secretaria Municipal de Educação
Coordenação de Língua Estrangeira Moderna: Inglês
Coordenador(a): XXXXXXXX

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
-Leitura e interpretação de textos.
- Temas transversais.
Conteúdos
1º BIMESTRE
- Simple Past – regular and irregular verbs
- WH questions
- Time expressions
- Past Continuous
- Reflexive pronouns
2º BIMESTRE
- Past Continuous – WH questions
- There was/were statements
- Quantifiers: no, a/one, few, not many, a lot of, many
- Superlative of adjectives
- verb + that/if + complement: know, think, don’t know, am sure, am not sure
- Relative pronouns
- Direct and indirect questions
3º BIMESTRE
- Have to, can/may (permission)
- yes/no questions, wh questions, short and full answers
- can/could (requests)
- Phrasal verbs
- Will
- First conditional
- Reported Speech
4º BIMESTRE
- Passive Voice
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- Present Perfect
- Present Perfect x Simple Past
- Adverbs: already, yet, ever, never

