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RESUMO 

PERFORMANCES NARRATIVAS DE E SOBRE UM PROFESSOR 

HOMOERÓTICO “FORA DO ARMÁRIO” 

Tiago Pellim da Silva 

Orientador: Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-

Graduação em 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. 

 

Vivemos em um mundo no qual somos cada vez mais incentivados a adotar identidades 

bem claras e delimitadas sobre nós mesmos, apesar da experiência crescente da 

dificuldade de se manter uma identidade individual única e coerente. (FRIDMAN, 

2000; BAUMAN, 1992/ 2007). Uma proposta para fugir desse impasse seria pensar nas 

identidades sociais ressaltando sua característica fragmentada e transitória e, para tanto, 

os estudos sobre performance acenam com ganhos epistemológicos. Nesse sentido, este 

trabalho tem como objetivo principal analisar as narrativas de um professor e de seus 

alunos sobre as performances de uma masculinidade não-hegemônica por parte do 

professor no contexto da sala de aula. A decisão por pesquisar questões ligadas à 

temática da sexualidade no espaço institucional da escola decorre, além da minha 

própria vivência como aluno e professor, do entendimento de que este ainda é o traço 

social mais apagado dos sujeitos naquele espaço (hooks, 1994/ 2007). Para tanto, busco 

articular uma perspectiva socioconstrucionista das identidades (MOITA LOPES, 2002 e 

2003) às teorizações sobre performance (STRIFF, 2003; MOITA LOPES, 2009a), além 

de adotar uma compreensão das narrativas (THORNBORROW e COATES, 2005; 

MOITA LOPES, 2006c) e do gênero e da sexualidade (BUTLER, 1990/ 203 e 2004) 

como performances discursivas. A geração dos dados contou com a narração da história 

de vida profissional do professor, além da realização de um grupo focal com alguns de 

seus alunos. Os dados foram analisados a partir do instrumental analítico das pistas 

indexicais (WORTHAM, 2001) e sugerem a coexistência de posicionamentos ora mais 

flexíveis, ora mais engessados acerca das possibilidades de vivência do gênero e da 

sexualidade na escola. As implicações de tais posicionamentos são discutidas tendo em 

vista as consequências éticas que delas decorrem, tendo sempre no horizonte a 

necessidade de se ensaiar outros futuros possíveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade, Socioconstrucionismo, Performance, Sexualidade, 

Sala de Aula. 
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ABSTRACT 

NARRATIVE PERFORMANCES FROM AND ABOUT AN 

 “OUT OF THE CLOSET” HOMOEROTIC TEACHER  

Tiago Pellim da Silva 

Orientador: Professor Doutor Luis Paulo da Moita Lopes 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa Interdisciplinar de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários para a obtenção do titulo de Mestre em 

Linguística Aplicada. 

 

We live in a world in which we are more and more pushed to adopt very clear and 

delimitated identities about ourselves in spite of the growing experience of the difficulty 

in maintaining a unique and coherent individual identity (FRIDMAN, 2000; BAUMAN, 

1992/ 2007). A proposal to escape from this impasse would be to think about identity 

highlighting its fragmented and transitory characteristic and, for such, the studies in 

performance seem to bring some epistemological benefits. In this way, this paper has as 

its main goal to analyze the narratives of a teacher and his students about the teacher‟s 

performances of a non-hegemonic masculinity in the classroom. The decision to 

research issues related to the topic of sexuality in the institutional space of school is 

based on my own experience as a student and as a teacher, and on the understanding 

that this is still the most erased social trace in the subjects in that space (hooks, 1994/ 

2007). For such, I try to articulate a social constructionist perspective towards identities 

(MOITA LOPES, 2002 and 2003) to the theorizations on performance (STRIFF, 2003; 

MOITA LOPES, 2009a), besides adopting a comprehension of narratives 

(THORNBORROW and COATES, 2005; MOITA LOPES, 2006c) and gender and 

sexuality (BUTLER, 1990/ 2003 and 2004) as discursive performances. Data generation 

included the narration of the teacher‟s professional life history, besides the realization of 

a focus group with some of his students. Data was analyzed using the analytical concept 

of indexical cues (WORTHAM, 2001) and suggest the coexistence of more flexible 

positionings along with more rigid ones about the possibilities of living gender and 

sexuality in school. The implications of such positioning are discussed considering the 

ethical consequences they imply, always having in the horizon the necessity to think 

other possible futures. 

 

KEYWORDS: Identity, Social Constructionism, Performance, Sexuality, Classroom.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“A sociedade que se desenvolveu no século 

XVIII (...) não reagiu ao sexo com uma recusa 

em reconhecê-lo. Ao contrário, instaurou todo 

um aparelho para produzir discursos 

verdadeiros sobre ele”.  

(FOUCAULT, 1988/ 2009: pp. 78-9) 

 

“As verdades são ilusões das quais se esqueceu 

que o são”. 

(NIETZSCHE, 1873/ 1999: p. 57) 

 

“Fazer pesquisa precisa ser re-teorizado como 

fazer política, já que a verdade é deste 

mundo”. 

(MOITA LOPES, 2009c: p. 3) 

 

As três epígrafes que abrem este trabalho foram incluídas aqui por nos ajudarem 

a problematizar a ideia de verdade, especificamente a ideia de uma verdade sobre o sexo 

e como isso se relaciona à atividade de fazer pesquisa, ou ao meu trabalho como 

pesquisador e estudante de mestrado. 
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Primeiramente Foucault (1988/ 2009) nos faz atentar para uma característica 

marcante da sociedade burguesa como a conhecemos hoje e que teve seu inicio em 

meados do século XVIII, a saber, a instauração de um aparelho discursivo com vistas à 

produção de uma “verdade sobre o sexo” em nome da ciência e da justiça. Importante 

destacar que tais verdades foram fabricadas através de uma articulação entre as esferas 

do saber-poder de forma a conferir aos discursos produzidos este status de verdade que 

não poderia ser negado ou questionado. 

Por outro lado, na tentativa de fugir a esse determinismo, vale a pena 

retomarmos Nietzsche (1873/ 1999) que nos lembra que “as verdades são ilusões”, isto 

é, são discursos que, exatamente através de uma articulação intrincada entre saber-

poder, foram revestidos de uma aura que apaga sua origem fabricada, social e 

interesssada. Nesse sentido, acredito que ressaltar a natureza fabricada das verdades 

sobre o sexo/ sexualidade seja a melhor maneira de evidenciar seu caráter ilusório que, 

apesar disso, continua regulando muitas de nossas práticas no que diz respeito às 

possibilidades de vivência do gênero e da sexualidade. 

Mas como isso, afinal, se relaciona à minha atividade de pesquisa? Sigo o 

pensamento de Moita Lopes (2009c) para quem a atividade de fazer pesquisa deve ser 

entendida como uma maneira de fazer política. Acredito que tal posicionamento seja 

essencial se quisermos que nossas pesquisas dialoguem com o mundo social e com os 

sujeitos sobre quem nossos trabalhos falam. Foi exatamente essa possibilidade de 

pensar em minha pesquisa como uma oportunidade de ação política que me levou ao 

tema que propus para esse trabalho. Tendo passado bom tempo da minha vida em sala 

de aula (seja como aluno ou como professor), nunca pude deixar de notar como nossas 

identidades de gênero e sexualidade estão sempre presentes nesse espaço, apesar do 
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esforço institucional em apagá-las. Daí surgiu a ideia de pensar em como nossas 

identidades de gênero e sexualidade são performadas no espaço escolar, mais 

especificamente aquelas identidades que fogem ao padrão heteronormativo como uma 

maneira de questionar a concepção de que seja possível anular estes traços na sala de 

aula e também contribuir para desestabilizar as “verdades” sobre o sexo de que Foucault 

nos fala.  

Nas próximas seções deste capítulo contextualizo minha pesquisa no mundo 

contemporâneo como uma forma de deixar claro a possibilidade de pesquisa do meu 

tema dentro do campo da Linguística Aplicada, além de explicitar como me posiciono e 

posiciono minha pesquisa nessa área de estudos. 

 

 

1.1.Contextualização da pesquisa no mundo contemporâneo 

 

Moita Lopes (2006b) destaca uma série de transformações que vêm ocorrendo 

na contemporaneidade e que tem modificado a maneira como vivemos nossas vidas 

cotidianas e como nos relacionamos com os indivíduos à nossa volta. Mudanças de 

ordem social, cultural, tecnológica e política que têm modificado bruscamente a nossa 

compreensão do tempo e espaço, propiciando novas experiências sociais e de si e, 

consequentemente, novas compreensões acerca das identidades (nossas e dos „outros‟). 

Além disso, este autor ressalta que tais transformações têm nos feito perceber 

como nunca antes a diversidade a nossa volta, de forma que não é mais possível negá-la. 
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A partir daí, muitos valores e ideologias antes tidos como verdades absolutas têm sido 

postos em xeque. É essa diversidade que nos leva, segundo Moita Lopes (2006b, p. 

289), a compreender nossas identidades a partir da metáfora do mosaico, de forma que 

“a interrogação de quem somos no mundo social se tornou uma tarefa imprescindível e 

constante”.  

Essa tarefa, no entanto, não se mostra fácil em sua realização. Fridman (2000, p. 

63) destaca que o mundo contemporâneo é marcado pela multiplicidade e pela 

fragmentação, onde “a insegurança, o medo e a fragilidade dos laços contraídos pelos 

indivíduos entre si atestam as dificuldades de construção da identidade em um mundo 

marcado pela pluralidade”. Trata-se de um momento em que estamos, segundo Bauman 

(1992/ 2007, p. xxi) obrigados a “viver com a contingência” (grifo do autor). Além 

disso, os indivíduos vivem sob incessante pressão para se re-inventarem constantemente 

com base nos inúmeros estilos que se sucedem velozmente no “universo das 

mercadorias”. Semelhantemente, para Giddens (1992, P. 41), “hoje em dia, o eu é para 

todos um projeto reflexivo – uma interrogação mais ou menos contínua do passado, do 

presente e do futuro. É um projeto conduzido em meio a uma profusão de recursos 

reflexivos”. Este panorama caracteriza, portanto, de acordo com Fridman (2000, p. 65), 

a “fragmentação da subjetividade contemporânea”. Um momento em que “a identidade, 

sob a marca da transitoriedade, nunca se completa”.  

Essa ideia da impossibilidade de fixação das identidades é também abordada por 

Núñez (2007, p. 13) que, em seu prefácio à obra Los retos de la educación en la 

modernidad líquida de Zygmunt Bauman, aponta a sucessão de “identidades 

escorregadias” como condição do mundo contemporâneo, “de maneira que não há 

identidade (em sentido sólido), mas uma multiplicidade de identificações parciais, 
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lacunas que se reposicionam, se desprendem e se articulam de maneira desigual e 

combinada” (grifos do autor).  

Esse cenário fragmentado e altamente plural, marcado pelo desmoronamento de 

certezas que gera insegurança e medo não deve ser visto, no entanto, por uma lente 

negativa. Parece ser interessante observar que é esse mesmo cenário, caracterizado por 

Giddens (1992, p. 41) como uma “sociedade de alta reflexividade” cujos referenciais 

são “o caráter „aberto‟ da auto-identidade e a natureza reflexiva do corpo”, que nos 

incita, nas palavras de Moita Lopes (2006a, p. 133), a “um grande repensar sobre quem 

somos, sobre quem estamos nos tornando ou, mais importante ainda, sobre quem 

podemos ser”. Possibilita, ainda, pensar nas identidades sociais em termos de 

“projetos”. Segundo este último autor, tal perspectiva “implica que as pessoas podem 

tanto construir um projeto identitário para elas mesmas como também se vincular a 

projetos disponíveis na sociedade” (op. cit., p. 131). Implica ainda compreender a 

diferença no entendimento das identidades enquanto projetos (trata-se de um exercício 

constante de “vir-a-ser”) ao invés de produtos (estão prontas para serem incorporadas).  

Para pensarmos nas identidades sociais como “projeto[s] reflexivo[s] de 

construção do eu” (FRIDMAM, 2000), os estudos sobre performance podem oferecer 

grandes contribuições. Se, como sugere Striff (2003, p. 1), entendermos a performance 

como a “adoção consciente e inconsciente de papéis que desempenhamos durante nossa 

vida diária a depender da companhia e da nossa localização no tempo”, podemos dizer 
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que estamos o tempo todo performando, de maneira mais ou menos refletida, “papéis 

sociais”
1
 na infindável tarefa de construção de nossas identidades. 

Acredito que esta visão pode trazer ganhos epistemológicos para pensarmos as 

relações entre professores e alunos a partir das inúmeras performances que encenam no 

ambiente institucional da escola. Abraçando a ideia de identidades como projetos, quero 

pensar na possibilidade de emergência de sentidos diversos daqueles já naturalizados e 

tradicionalmente associados à sexualidade e a sua presença no espaço da sala de aula. 

Para tanto, parto da teorização socioconstrucionista do discurso e das identidades 

sociais para associá-la às discussões sobre performance, atentando para as implicações 

éticas e, portanto, políticas que o discurso assume sob a perspectiva construcionista  da 

performance. Além disso, parto de uma compreensão do gênero e da sexualidade 

também sob a perspectiva da performance, entendendo, segundo Butler (2003), que o 

gênero e a sexualidade não pré-existem ao uso que fazemos da linguagem em nossas 

práticas discursivas cotidianas. 

A seguir pretendo mostrar onde situo meu trabalho como pesquisador na área de 

estudos conhecida como Linguística Aplicada e como tal área pode me ajudar a pensar 

minha temática, para então estabelecer quais os objetivos desta pesquisa e suas 

justificativas. 

 

 

 

                                                           
1
 Mais à frente levantarei algumas ressalvas quanto ao entendimento da ideia de performance sob a 

metáfora do teatro, o que inclui aí a noção de “papéis sociais” que pode nos levar a uma visão de 

assujeitamento, visão essa que definitivamente não estou procurando neste trabalho. 
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1.2.A atuação da Linguística Aplicada no mundo contemporâneo 

 

Conforme apontei há pouco, é cada vez mais claro o fato de que o mundo 

contemporâneo tem passado por profundas transformações de toda natureza – 

transformações sociais, históricas, culturais, políticas, econômicas e tecnológicas, para 

citar apenas algumas. Igualmente, a complexidade da vida social tem se revelado de 

forma cada vez mais clara e assustadora. As novas compreensões de espaço/ tempo 

proporcionadas pela velocidade dos meios de comunicação têm afetado as relações 

sociais como um todo, além de ter implicações diretas para as práticas de ensino nas 

escolas. Além disso, a grande circulação de discursos e imagens em escala global tem 

proporcionado, entre outras coisas, a emergência de identidades sociais que até então se 

encontravam à margem, apagadas, e que agora reivindicam que suas vozes sejam 

ouvidas. 

Paralelamente a esse panorama que Fabrício (2006) chama de “mundo em 

movimento”, tornou-se mais evidente a percepção de que teorias linguísticas concebidas 

de forma abstrata, pautadas por uma suposta neutralidade científica e que não 

consideram o social e o ponto de vista dos usuários da língua em suas pesquisas, não 

poderiam dar conta desse novo cenário social e serem capazes de instruir a prática, 

como sugere Rajagopalan (2006). É nesse contexto de grande ebulição e reflexão que 

ganha forma uma Linguística Aplicada (doravante LA) denominada por Moita Lopes 

(2006b; 2006d) como LA Indisciplinar que, caracterizada enquanto uma prática 

problematizadora, transgressiva e mestiça, busca a compreensão de conhecimento que 

seja responsivo à vida social. É a essa perspectiva de LA que eu me filio enquanto 
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pesquisador e que filio o presente trabalho, de forma que uma breve discussão acerca de 

tal visão se faz necessária. 

Conforme explica Moita Lopes (2009b; 2009c), o conceito de LA Indisciplinar 

deve ser entendido a partir de duas perspectivas: primeiramente, ela é indisciplinar no 

sentido de que é contrária à disciplinarização buscando se caracterizar como uma área 

mestiça e nômade. Em segundo lugar, a LA Indisciplinar está engajada em pensar 

diferente, ousando ir além de padrões já consagrados. Observamos, dessa forma, que a 

proposta de Moita Lopes (2006b; 2006d; 2009b; 2009c) se aproxima bastante da 

proposta de Pennycook (2006) de uma LA Transgressiva que, segundo este autor, não 

busca apenas atravessar fronteiras, mas também produzir outros modos de pensar nessa 

posição transgressora, estando preocupada não com o “estabelecimento de uma 

epistemologia fixa e normativa, mas sim com a procura de novos enquadramentos de 

pensamento e conduta” (op. cit., p. 75). 

Moita Lopes (2006b, p. 86) vê como principal desafio da contemporaneidade a 

reinvenção da vida social, ou seja, “como podemos criar inteligibilidades sobre a vida 

contemporânea ao produzir conhecimento”. Precisamos nos atentar, nesse ponto, para o 

fato de que um conhecimento que pretende ser responsivo à vida social só o é de fato 

quando construído conjuntamente com os seus sujeitos. Dessa forma, esse processo de 

criação de inteligibilidades sobre a vida contemporânea deve envolver as vozes 

daqueles que historicamente ocupam posições marginais, tais como os negros, 

indígenas, mulheres, homossexuais e pobres. Fica, assim, claro que a produção de 

conhecimento sobre as posições marginalizadas feita de uma perspectiva de fora, isto é, 

sem que estes sujeitos sejam convidados a participar do processo de fazer pesquisa, não 

pode ser significativa para as nossas práticas sociais cotidianas. 
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Fabrício (2006, p. 52) segue essa mesma linha ao argumentar que a importância 

de considerarmos as identidades e os espaços marginais em nossas pesquisas se justifica 

pelo fato de que esses espaços seriam um “locus de ocorrência do novo”. Esse é meu 

entendimento quando penso na possibilidade de emergência de outros sentidos para 

além da heterossexualidade compulsória no contexto da sala de aula, contexto esse que 

possui um histórico de apagamento do corpo, do desejo e da sexualidade, como indica 

hooks (1994/ 2007). 

Conforme aponta Pennycook (2006, p. 70), ignorar as vozes daqueles que 

reivindicam visões alternativas de mundo é uma “negativa hipócrita de responsabilidade 

social e cultural”. De acordo com este autor, é comum que pesquisadores reconheçam a 

importância e necessidade política de se discutir temas como racismo, sexismo, 

homofobia, pobreza, etc., ao mesmo tempo em que argumentam que “essas questões 

não têm nada a ver com interesses acadêmicos ou da LA, ou que não há como decidir 

entre posições opostas do ponto de vista ético e político” (op. cit., p. 25).  

Este posicionamento, pautado em um relativismo liberal para o qual “tudo vale”, 

esquece que, como ressalta Moita Lopes (2009c, p. 2), “valores, ideologias, desejos, 

ações políticas e ética são partes constitutivas da construção de „verdade‟ em pesquisa” 

(grifos meus). Contrariamente, o posicionamento modernista aludido há pouco substitui 

o discurso ético pelo discurso da verdade impessoal e universal, como sugere Bauman 

(1992/ 2007, p. xxii). Este mesmo autor explica que paralelamente ou devido mesmo ao 

cenário altamente fragmentado e contingente no qual vivemos, os “agentes enfrentam 

confusão ética e falta de clareza moral como uma condição permanente ao invés de um 

incômodo temporário” (loc. cit.). Surge aí o tipo de filosofia relativista liberal que 

mencionei. 
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Para fazer frente a tal problemática, acredito ser produtivo incorporar aqui a 

teorização de Venn (2000) sobre a ética enquanto um processo de aprendizagem. 

Segundo este autor, não há modelos que possam ser utilizados como instrumentos de 

medida da ética. No entanto, a historicidade, vista como a acumulação de meios 

discursivos e técnicos que nos auxiliam a agir no mundo social, pode nos ajudar a 

observar os efeitos das práticas passadas e aprender a ser ético. Este autor propõe então 

um movimento contínuo de retomada do passado no presente com vistas à construção 

de futuros possíveis.  

Além de propor esse movimento cíclico de retomada do passado com vistas à 

construção de futuros possíveis, Venn (2000) também sugere que o processo de tornar-

se ético envolve a hierarquização de valores. Para este autor, alguns valores universais 

devem ser assumidos. Fabrício (2006) prefere falar de valores democraticamente 

definidos ao invés de invocar uma suposta universalidade. Dentre tais valores, o 

combate ao sofrimento humano parece ser um ponto que pode em muito nos auxiliar no 

processo de tornar-se ético (cf. MOITA LOPES, 2009c). Para assumirmos tais valores, 

é preciso fazermos uma distinção, como faz Santos (2006), entre objetividade e 

neutralidade, sendo que o caráter científico de nossos trabalhos não depende de um 

relativismo ingênuo. 

Ainda na tentativa de criar inteligibilidades sobre os problemas sociais, Moita 

Lopes (2006b) acena para uma corrente inter/ transdisciplinar em LA. Segundo este 

autor, muitos pesquisadores começaram a entender que a complexidade da vida social 

não poderia, de forma alguma, ser problematizada e estudada tendo como base apenas 

uma teoria, e passaram a buscar novas teorizações e metodologias, muitas vezes em 

outras áreas, que fossem responsivas à vida social. Para tanto, é preciso entender a 

construção do conhecimento como uma atividade que atravessa diferentes áreas de 
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pesquisa, realizando empréstimos entre as várias disciplinas e procurando integrá-las. 

Pennycook (2006) segue esta mesma visão, mas ressalta: o papel de um trabalho inter/ 

transdisciplinar
2
 não é somente o de ir além do que é permitido. Sua função é propor 

novos caminhos a serem percorridos.  

Segundo Fabrício (2006, p. 58), “a convocação dessa pluralidade de discursos 

tem por objetivo captar, de forma mais ampla, a complexidade envolvida nos 

fenômenos sociais e seus desdobramentos políticos”. Sinto-me, portanto, à vontade em 

circular por discussões encaminhadas nas áreas da Sociologia, da Antropologia e das 

Ciências Sociais como um todo. Incursões nessas áreas mostram-se necessárias se 

pretendo dar conta das relações de poder que perpassam as práticas discursivas entre 

professores e alunos e que, de alguma forma, regulam as possibilidades de performance 

na sala de aula. Isso está imbricado no objetivo desta pesquisa, que pretendo deixar 

claro já na próxima seção. 

 

 

1.3.Objetivos 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar narrativas de um professor e de 

seus alunos sobre as performances de uma masculinidade não-hegemônica por parte do 

professor no contexto da sala de aula e ressaltar quais os (novos) sentidos construídos 

                                                           
2
 Apesar de Moita Lopes (2006b) utilizar o termo „interdisciplinar‟ e Pennycook (2006) „transdisciplinar‟, 

não se nota diferença de significados nos usos feitos pelos autores, de forma que ambos os termos são 

utilizados neste trabalho como sinônimos. 
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por estes sujeitos acerca dessa experiência. Para alcançá-lo, a seguinte pergunta geral de 

pesquisa foi feita: como professor e alunos atuam ou, de que forma se posicionam no 

discurso no intuito de tornar suas narrativas coerentes e socialmente aceitáveis? Tal 

questionamento foi dividido em perguntas específicas: 

 

i. De que forma o professor se posiciona discursivamente nas histórias que surgem 

durante a narração de sua história de vida e que exemplificam suas performances 

de uma masculinidade não-hegemônica na sala de aula? 

ii. De que forma seus alunos se posicionam discursivamente nas histórias que 

narram em um contexto de entrevista acerca das performances de uma 

masculinidade não-hegemônica por parte do professor na sala de aula? 

 

 

1.4. Justificativa 

 

Os objetivos que levaram à realização desta pesquisa e que foram delineados na 

seção anterior possuem sua relevância ancorada em uma série de justificativas. Em 

primeiro lugar, este trabalho segue uma corrente da Linguística Aplicada que, conforme 

aponta Fabrício (2006, p. 48), possui uma compreensão diferente da linguagem. Trata-

se de uma tendência que procura “focalizar a linguagem como prática social e observá-

la em uso, imbricada em ampla amalgamação de fatores contextuais”. Além disso, a 

compreensão da linguagem como prática social entende que tais práticas não são nunca 
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neutras, mas antes, atravessadas por relações de poder e marcadas pelas crenças e 

ideologias dos participantes. Entendo que, para dar conta dos fatores contextuais citados 

por Fabrício (2006) e das relações de poder que perpassam as práticas discursivas em 

sala de aula, preciso pensar na linguagem como sendo constitutiva do mundo social e, 

para tanto, me fundamentarei nas teorizações socioconstrucionista e da linguagem 

enquanto performance. 

Em segundo lugar, este trabalho subverte o caráter neutro e descorporificado do 

sujeito com o qual a ciência, em geral, e as ciências sociais e humanas, em específico, 

sempre trabalharam. Segundo Moita Lopes (2006b, pp. 101-2), “a chamada ciência 

moderna já foi amplamente criticada por se basear em um sujeito homogêneo e 

essencializado como branco, homem, heterossexual de classe média”. Isso se reflete, 

por exemplo, nas salas de aula, onde muitas vezes continuamos  

 

“a ignorar o fato de que professores e alunos têm corpos nos quais 

suas classes sociais, sexualidades, gênero, etnia etc. são inscritas em 

posicionamentos discursivos, contemplando somente o sujeito como 

racional e não como social e histórico, ou seja, focalizando somente 

sua racionalidade descorporificada” (op. cit., p. 102). 

  

Como uma maneira de problematizar essa questão, Moita Lopes (2006a) aponta 

para a necessidade de compreendermos o sujeito como socialmente construído nas 

práticas discursivas nas quais nos engajamos diariamente. É justamente essa a 

compreensão adotada aqui, pois, ao mesmo tempo em que focaliza o sujeito social como 

sendo fragmentado, heterogêneo, contraditório e fluido, ressalta sua natureza construída, 

social, histórica e política. 
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Em terceiro lugar, este trabalho segue uma mudança de paradigma quem tem 

sido observada nos estudos sobre questões homossexuais em educação e, em particular, 

sobre o ato de “sair do armário”. Segundo Nelson (2006, p. 216), não se trata mais de 

apenas revelar-se homossexual. “Agora enfatiza-se a necessidade de compreender as 

complexidades associadas à negociação de uma variedade de identidades homossexuais 

na sala de aula”. Ou seja, o processo pelo qual as identidades sexuais são construídas 

em sala de aula tornou-se mais relevante do que o fato de apenas verbalizar tais 

identidades. Essa mudança de paradigma se deve, em certa medida, à nova compreensão 

das identidades sexuais que passaram a ser vistas como “relações sexuais que estão 

sendo desempenhadas, contestadas e continuamente negociadas por meio das interações 

cotidianas” (op. cit., p. 230). Nesse ponto, pensar no gênero e na sexualidade enquanto 

performances será crucial para desconstruir visões essencialistas e biologizantes e para 

pensar em outras possibilidades de se viver o gênero e sexualidade para além daquelas 

já naturalizadas.  

No entanto, apesar dessa mudança de foco nos estudos, Nelson (2006) aponta 

que poucas pesquisas que buscam analisar a construção de identidades homossexuais de 

professores levam em consideração a perspectiva dos alunos. Dessa forma, pontos 

importantes desse processo de construção identitária podem estar passando 

despercebidos. Sendo assim, a quarta justificativa que torna esse trabalho relevante é a 

inclusão da percepção que os alunos possuem acerca das performances de 

masculinidade não-hegemônica com as quais o professor se engaja. 

O debate que este trabalho pretende fazer acerca das sexualidades e das 

identidades de gênero com ênfase nos sujeitos que, de alguma forma, perturbam a lógica 

heteronormativa, está ancorado no entendimento de que, conforme sugere Moita Lopes 
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(2009c), a fomentação de futuros menos aprisionadores passa pela necessidade de se 

contar outras narrativas. Para tanto, Santos (2006, p. 26) nos alerta para o fato de que 

precisamos “fazer com que o que está ausente esteja presente, que as experiências que já 

existem, mas que são invisíveis ou não críveis estejam disponíveis”. É nesse sentido que 

entendo a quinta justificativa desta pesquisa: minha intenção é “tornar visível” uma 

prática local que, por mais que não passe de uma possibilidade emergente de mudança, 

aponta para outros futuros possíveis, afinal, como afirma Moita Lopes (2009c, p. 5), o 

objetivo de qualquer pesquisa que pretenda construir conhecimento relevante para a 

vida social deve ser o de  

 

“inaugurar novas possibilidades para a vida social mesmo que elas não 

sejam mais do que possibilidades emergentes, que possam de alguma 

forma questionar práticas sociais naturalizadas e, principalmente, 

possam colaborar na construção de alternativas para o sofrimento 

humano”. 

 

Por fim, mas não menos importante, resta salientar a influência que a identidade 

social do pesquisador exerce em sua pesquisa. O fato de me construir como 

homossexual também é um ponto que justifica meu trabalho e deve, portanto, ser 

considerado durante a leitura do mesmo. Entendo que as crenças, valores, ideologias e 

experiências de vida do pesquisador não podem ser descartadas e estão presentes em 

todo o processo de fazer pesquisa. Esse fato é destacado por Moita Lopes (2003) que 

explica que na visão socioconstrucionista o pesquisador é também participante da 

prática discursiva investigada, sendo que os resultados refletem sua compreensão dos 

fatos sociais estudados. Sendo assim, minha experiência escolar, tanto quanto aluno 
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como quanto professor e minha atuação no movimento LGBT têm influência direta na 

pessoa que sou hoje, bem como na escolha do tema para minha pesquisa de mestrado. 

 Tendo explicitado os objetivos desta pesquisa e destacado sua relevância, 

discutirei, a seguir, o referencial que deu suporte teórico a este trabalho. No capítulo 2 

tratarei da “Abordagem Socioconstrucionista” das identidades sociais evidenciando as 

implicações que tal teorização levanta para pensarmos nas identidades sociais como 

sendo fragmentadas, contraditórias e discursivamente construídas. Abordarei, ainda, as 

compreensões que adoto aqui sobre o discurso e o poder que, a meu ver, perpassa 

qualquer prática discursiva, o que não significa que acredito que estejamos submetidos a 

um grande poder do qual não podemos escapar. Será então possível abordar a temática 

das identidades sociais no contexto da sala de aula e discutir o modo como as 

identidades de gênero e sexualidade tradicionalmente (não) são tematizadas no espaço 

institucional da escola. 

No capítulo 3, ao tratar dos “Estudos sobre Performance” e discutir a visão das 

narrativas e do gênero e da sexualidade enquanto performances discursivas, tentarei 

mostrar como tal teorização, associada à abordagem socioconstrucionista, pode nos ser 

útil para pensarmos nas identidades enquanto projetos abertos de construção do “eu”, 

contemplando a possibilidade de (re)avaliações e possível (re)construção de nossas 

identidades em outras bases. 

No capítulo 4 (“Metodologia de Pesquisa”), apresentarei o contexto e os sujeitos 

desta pesquisa, bem como os instrumentos de geração de dados utilizados para gerar as 

narrativas que serão analisadas aqui. Além disso, tratarei dos construtos analíticos que 

orientaram minha análise para então, nos capítulos seguintes, discutir os dados com 

base no referencial teórico-analítico. 
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A análise está divida em dois grandes capítulos (“A voz do Professor” e “As 

vozes dos alunos”) onde reproduzo trechos das narrativas dos participantes da pesquisa 

na tarefa de lançar algum entendimento sobre os sentidos construídos acerca das 

histórias de performances de uma masculinidade não-hegemônica por parte do professor 

na escola.  

Finalmente, no capítulo 7, apresentarei as “Considerações Finais” do meu 

trabalho, retomando as perguntas de pesquisa e discutindo as implicações políticas 

levantadas pela análise, além de fazer uma reflexão final sobre este trabalho e apresentar 

sugestões de pesquisas futuras que surgiram durante sua realização. 
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2. ABORDAGEM SOCIOCONSTRUCIONISTA 

  

 Na contemporaneidade, a interrogação da vida cotidiana tornou-se prática 

constante como já indiquei na introdução deste trabalho. Como parte dessa tendência, 

Moita Lopes (2001) destaca que cada vez mais aspectos relacionados às identidades dos 

sujeitos têm sido submetidos à reflexão pública. Nesse cenário, o autor sugere que a 

tematização das identidades nas ciências sociais e humanas responde a um esforço para 

compreender os questionamentos de diferentes modos de viver o mundo social.  

Para Hall (1992/ 2006, p. 7), a ampla discussão que a temática das identidades 

vem recebendo nas teorizações sociais é consequência do momento em que vivemos, 

quando velhas identidades com certo grau de estabilidade encontram-se em declínio, 

fragmentando o sujeito que até então era visto como unificado. Tal momento, 

caracterizado como uma “crise de identidade”, abala “os quadros de referência que 

davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social”. 

Este autor explica que essa “crise de identidade” é caracterizada por um duplo 

deslocamento: deslocamento dos indivíduos de seus lugares no mundo social e 

deslocamento de si mesmos. Uma série de mudanças estruturais tem transformado a 
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sociedade contemporânea de forma que identidades de gênero, raça, sexualidade, 

nacionalidade, classe etc., que antes nos forneciam bases sólidas de localização no 

mundo social estão sendo deslocadas. Paralelamente, os sentidos que atribuímos a nós 

mesmos como sujeitos integrados, unificados e coerentes também têm sido deslocados 

para dar lugar a sentidos fragmentados e contraditórios. Este entendimento do sujeito 

como fragmentado e passando por uma “crise de identidade” nos chama atenção para o 

fato de que nossos parâmetros de atribuição de sentidos à vida social estão em processo 

de transformação, sendo constantemente confrontados com uma multiplicidade 

desconcertante de opções de estilos de vida.  

Conforme nos explica Fabrício (2004, p. 238), esse cenário de grande 

diversidade da vida social põe em xeque a noção de identidades unificadas e estáveis 

com a qual a tradição modernista vem operando até hoje. O entendimento de que a 

subjetividade humana seja definida por fatores biológicos internos, por exemplo, vem 

sendo questionado e substituído por uma compreensão social das identidades. 

Consequentemente, os sujeitos passam a ser entendidos como sendo “multifacetados e 

provisórios, fabricados por uma complexa rede de discursos produzidos na cultura, e 

envolvidos em um contínuo movimento de „tornar-se‟” ou em uma “trama de 

identidades plurais e inconclusas”. É essa compreensão social das identidades que 

privilegiarei neste trabalho e que discutirei a seguir. 

 

 

2.1. Identidades Sociais, Discurso e Poder 
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Para dar conta do caráter multifacetado e provisório das identidades sociais, 

utilizo a abordagem socioconstrucionista como base teórica para fundamentar as 

discussões. Nesse sentido, acredito ser importante deixar claro, desde já, que a 

compreensão das identidades que adoto aqui é aquela defendida por Moita Lopes (2003, 

p. 20), para quem 

 

“identidade é um construto de natureza social – portanto, político –, 

isto é, identidade social, compreendida como construída em práticas 

discursivas, e que não tem nada a ver com uma visão de identidade 

como parte da natureza da pessoa, ou seja, identidade pessoal, nem 

com sua essência nem com um si-mesmo unitário”. 

 

 Ao reconhecer que o conceito de „identidade‟ é bastante complexo, Hall (1992/ 

2006) sugere que para pensarmos em identidades temos que saber com que concepção 

de „sujeito‟ estamos trabalhando. Aqui trabalharei com a ideia de sujeito que não possui 

uma identidade estável e permanente. Ela é vista como sendo sócio-historica e 

culturalmente definida em oposição a uma concepção biológica. Segundo Hall (1992/ 

2006, p. 13), “a identidade torna-se uma „celebração móvel‟” no sentido de que 

construímos diferentes identidades em diferentes momentos e contextos, não sendo 

estas unificadas e coerentes com alguma essência interior ao sujeito. 

Entendo, pois, que as identidades sociais são co-construídas no processo de igual 

co-construção dos significados durante nossas práticas discursivas. Tal visão se afasta 

de uma perspectiva essencialista que toma as identidades como inerentes às pessoas. Se 

afasta ainda de uma perspectiva biologizante que busca no corpo marcas definidoras das 

identidades sociais. Como argumenta Moita Lopes (2002, p. 138), “as identidades 
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sociais não são definidas por fatores biológicos mas por como esses e outros fatores são 

representados
3
 no discurso e, portanto, na história, na cultura e na vida institucional”.  

Já somos capazes de observar que na perspectiva socioconstrucionista, o 

discurso assume um papel constitutivo, isto é, ele é visto como prática social, como 

forma de ação no e construção de mundo, e não como meio de descrição do mesmo ou 

de tradução “da realidade” em termos linguísticos. Moita Lopes (2002, p. 93) explica 

que a concepção do discurso como ação e construção do social passa a considerar o 

próprio discurso como forma de agir no mundo através da linguagem, como sendo o 

local mesmo onde os indivíduos constroem suas realidades bem como a si mesmos, isto 

é, suas identidades sociais. Sendo assim, para este autor, “as pessoas estão 

constantemente criando o mundo em volta delas tão bem como elas mesmas e os outros 

nas práticas sociais onde atuam”. Veiga-Neto (2003/ 2007, p.89) nos mostra que tal 

concepção do discurso se encontra presente no pensamento foucaultiano, para quem a 

linguagem não se configura como instrumento de correspondência entre nossos 

pensamentos e o “mundo real”, mas antes como “constitutiva do nosso pensamento e, 

em consequência, do sentido que damos às coisas, à nossa experiência, ao mundo”.  

Esta compreensão do discurso que ressalta seu caráter ativo se aproxima bastante do 

entendimento do discurso enquanto um ato de fala performativo, como é minha intenção 

explicitar mais à frente. 

Antes disso gostaria de ressaltar que um traço importante da natureza social do 

discurso ressaltada por Moita Lopes (2002, p. 95) diz respeito ao fato de que os 

participantes de qualquer evento discursivo estão sempre posicionados em relações de 

                                                           
3
 Ver mais adiante durante a discussão das teorizações sobre performance no Capítulo 3 as reservas que 

faço com relação ao uso do termo “representação”. 
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poder que determinam, de certo modo, a forma como estes se relacionam com seus 

interactantes. Nesse sentido, este autor destaca a necessidade de considerarmos o fator 

da alteridade quando pensamos no processo de construção das identidades sociais. 

Quando nos engajamos em uma prática discursiva, ao considerar nosso interlocutor e a 

posição da qual ele fala, (re-)construímos sua identidade ao mesmo tempo em que ele 

(re-)constrói a nossa. É nesse sentido que o autor afirma que “a alteridade molda o que 

dizemos e, da mesma forma, como nos percebemos à luz do que o outro representa para 

nós” (loc. cit.). 

A noção de alteridade vista dessa forma desloca o processo de construção de 

nossas identidades de uma dimensão individual para uma dimensão social. Trata-se, 

pois, de um processo de co-construção que ocorre na medida em que nos esforçamos 

para criar significados durante nossas interações com „o outro‟. Esta perspectiva está 

baseada em uma visão bakhtiniana de linguagem, segundo a qual o processo de 

enunciação necessariamente envolve a interação entre os interlocutores. Como explica 

Bakhtin (1929/ 2006, p. 117), toda palavra apresenta duas faces, sendo “determinada 

tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte” (grifos do 

autor). Daí o entendimento do caráter social do signo, também proposto por Bakhtin 

(op. cit., p. 35), segundo o qual “os signos só podem aparecer em um terreno 

interindividual” (grifos do autor). Tal proposição nos faz repensar a ideia de língua 

como estrutura abstrata preexistente ao uso que se faz dela, por exemplo. 

Quando pensamos nas identidades como construções sociais e quando somamos 

a essa compreensão a noção de alteridade, somos levados a pensar em como nos 

construímos de formas múltiplas dependendo dos nossos interlocutores. Em outras 
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palavras, com base em quem são os sujeitos com os quais interagimos, prevemos de 

alguma forma suas reações e, portanto, nos posicionamos de maneiras diversas nas 

diferentes práticas discursivas com as quais nos engajamos. Tendo dito isto, não 

podemos deixar de observar, como faz Moita Lopes (2002, pp. 34-5), que “os que 

ocupam posições de maior poder nas relações assimétricas são, consequentemente, mais 

aptos a serem os produtores de outros seres, por assim dizer”, uma vez que estes sujeitos 

acabam por ter maior influência na construção social dos significados e, 

consequentemente, das identidades sociais, ainda que haja sempre a possibilidade de 

resistência. Esse ponto deverá ser considerado, portanto, quando formos discutir o papel 

do professor como um sujeito que tradicionalmente ocupa uma posição de maior poder 

em sala de aula e, consequentemente, tem grande responsabilidade pelos significados 

que circulam naquele espaço e que são apropriados pelos alunos no processo de 

(re)construção de suas identidades sociais. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a compreensão de “poder” adotada neste trabalho 

segue uma perspectiva foucaultiana que o entende de uma forma pulverizada e 

descentrada (VEIGA-NETO: 2003/ 2007). Como explica Machado (1979/ 2009, p. 

XIV) em sua introdução à Microfísica do Poder, “os poderes não estão localizados em 

nenhum ponto específico da estrutura social. Funcionam como uma rede de dispositivos 

ou mecanismos a que nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, 

limites ou fronteiras”. Nessa compreensão adotada por Foucault que é apresentada em 

sua História da Sexualidade: a vontade de saber (1988/ 2009), o poder deixa de ter um 

ponto central como na figura do Estado ou do monarca soberano de onde partiriam suas 

forças. Daí sua afirmação provocativa de que “o poder não existe” (FOUCAULT: 1979/ 
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2009, p. 248 – grifo meu). O que existem são múltiplas correlações de força que 

atravessam todo o conjunto do corpo social, e daí entendê-los como „micro-poderes‟. 

Entendendo o poder enquanto multiplicidade de correlações de força, passamos 

a tomá-lo como um suporte móvel que produz “continuamente estados de poder, mas 

sempre localizados e instáveis”. Surge daí uma das características principais do poder 

na perspectiva foucaultina, a saber, a onipresença do poder. De acordo com Foucault 

(1988/ 2009, p. 103), o poder está em todo lugar, “não porque tenha o privilégio de 

agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em 

todos os pontos”. E com relação à sensação de fixidez e homogeneidade do poder tão 

presentes na vida social, o filósofo explica que “„o‟ poder, no que tem de permanente, 

de repetitivo, de inerte, de auto-reprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado a 

partir de todas essas mobilidades, encadeamento que se apóia em cada uma delas e, em 

troca, procura fixá-las” (loc. cit.).  

Essa compreensão do poder construída por Foucault (1988/ 2009) traz consigo 

algumas implicações, dentre as quais destaco a ideia de que o poder, visto de forma 

difusa, não é algo que se possa possuir. Conforme explica Machado (1979/ 2009, p. 

XIV), “o poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona. (...) Não é um objeto, 

uma coisa, mas uma relação”. Além disso, o poder deixa de ser concebido como parte 

de uma superestrutura com função única de proibição para ter um papel diretamente 

produtor das relações e sujeitos com os quais opera. Nesse direcionamento, Foucault faz 

uma série de questionamentos em diversos momentos de sua obra: “se o poder fosse 

somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não você acredita que seria 

obedecido?” (1979/ 2009, p. 8). Em outro momento: “por que reduzir os dispositivos da 

dominação ao exclusivo procedimento da lei de interdição?” (1988/ 2009, p. 96). 
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Em resposta a tais questionamentos, Foucault desenvolve sua ideia de poder 

positivo/ produtivo, no sentido de que ele, em sua manifestação insidiosa por todas as 

relações sociais, produz tais relações, bem como os sujeitos que dela participam e os 

contextos nos quais ocorrem. Para Foucault (1979/ 2009, p. 8), o poder  

 

“não pesa só como uma força que diz não, mas de fato ele permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se 

considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo 

social muito mais do que uma instância negativa que tem por função 

reprimir”.  

 

Essa ideia de poder produtivo tem especial sentido quando trabalhamos com a 

constituição social do gênero e da sexualidade, como é o caso deste trabalho, uma vez 

que, como nos mostram Veiga-Neto (2003/ 2007) e Machado (1979/ 2009), para 

Foucault, o poder possui efeitos materiais, atuando naquilo que temos de mais concreto 

que são nossos corpos. 

Ainda na perspectiva foucaultiana de poder, Fabrício (2006, p. 55) sugere que 

estar atento para as redes de poder que perpassam todas as relações sociais mostra-se 

fundamental para percebermos como “as instituições e as diferentes áreas de 

conhecimento exercem poder na medida em que são construtoras e divulgadoras de 

discursos e „verdades‟, criando fatos e instaurando realidades e possibilidades de existir 

e agir”, afinal, como afirma o próprio Foucault (1979/ 2009, p. 12), “a verdade não 

existe fora do poder ou sem poder”. Este tipo de compreensão mostra ser ainda peça 

chave na tentativa de explicar o fato de certas identidades ganharem estabilidade e 

constância, ou seja, ares de natureza e de essência dos indivíduos. Em outro trabalho, 

Fabrício (2004, p. 239) responde a este questionamento dizendo que não podemos 
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adotar uma posição ingênua de acreditar que somos totalmente livres para escolher a 

identidade que quisermos. As instituições operam constrangimentos nas maneiras como 

nos identificamos ao legitimar certar identidades ao passo em que criminaliza, 

patologiza, enfim, torna ilegítimas outras possibilidades identitárias. Nesse sentido, 

devemos estar atentos para o fato de que, conforme afirma a autora, “crenças e discursos 

operam constrangimentos em nossas possibilidades de ser, pois, ao serem incorporadas 

de maneira naturalizada, tornam-se parte aparentemente „estável‟ da prática social dos 

sujeitos contemporâneos” (loc. cit.). Sendo assim, ter consciência das relações de poder 

que fazem de alguns discursos “verdades sobre nós” parece ser um passo importante na 

tentativa de “desestabilizar” e “desnaturalizar” algumas identidades e mostrar sua 

natureza construída. 

Para tanto, faz sentido pensar que apesar de estarmos posicionados de maneiras 

diferentes nas redes de poder que perpassam todas as práticas discursivas, não estamos 

posicionados de forma passiva nessas redes. Essa, aliás, é uma das grandes críticas que 

se faz ao trabalho de Foucault, afirmando que este autor tira do indivíduo seu potencial 

de agência ao entendê-lo como sendo assujeitado às múltiplas correlações de força que 

necessariamente perpassam todo o corpo social e das quais seria impossível escapar. Eu, 

por outro lado, recuso essa leitura partindo de uma fala do próprio Foucault (1979, 

2009, p. 241) que afirma: “jamais somos aprisionados pelo poder: podemos sempre 

modificar sua dominação”.  

Para pensarmos na possibilidade de agência segundo essa perspectiva 

foucaultiana, devemos entender que Foucault (1988/ 2009, p. 105) não concebe a 

resistência como uma força contrária e exterior ao(s) poder(es), mas antes como estando 

imbricada nele(s). Em outras palavras, há que se entender que nessa concepção, poder e 
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resistência são instâncias relacionais, ou seja, “que lá onde há poder há resistência e (...) 

esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao poder”. Se o poder se 

configura como uma rede que atinge todo corpo social de forma capilar, e se “onde há 

poder há resistência”, a resistência também passa a ser vista como estando difusa por 

toda essa rede de poder. “Portanto, não existe, com respeito ao poder, um lugar da 

grande Recusa” (grifo do autor - op. cit., p. 106), de forma que seria mais adequado 

falarmos em termos de “resistências”, no plural. Ora, se o poder é visto sob uma 

perspectiva microscópica, entendendo suas redes como sendo transitórias e móveis, 

então “para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão 

móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de “baixo” e se distribua 

estrategicamente” (FOUCAULT, 1979/ 2009, p. 241). 

Aplicando essa linha de pensamento ao processo de construção das identidades 

sociais, passamos a entender que durante nossas práticas discursivas, as identidades dos 

sujeitos que se encontram em posições marginalizadas não são sempre totalmente 

definidas por aqueles que se encontram em posições de poder. Segundo Moita Lopes 

(2001, p. 59), as relações de poder que mantêm determinadas identidades sociais em 

uma posição central podem ser contestadas, principalmente se pensarmos que tais 

relações não seguem um sentido único, mas atravessam a sociedade em todas as 

direções, de forma que somos capazes de “reverter os processos discursivos que 

constroem nossas identidades sociais em uma direção ou outra, e construí-las, portanto, 

em outras bases”. 

Considerando então que o poder gera sempre resistência que pode re-configurar 

o processo de construção de identidades, parece fazer mais sentido pensar, como sugere 
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Moita Lopes (2002, p. 55), que as identidades sociais não estão nunca prontas. Antes, 

estão sempre em processo. Conforme afirma este autor,  

 

“a percepção do discurso como construção social coloca as pessoas 

como participantes nos processos de construção do significado na 

sociedade e, portanto, inclui a possibilidade de permitir posições de 

resistência em relação a discursos hegemônicos, isto é, o poder não é 

tomado como monolítico e as identidades sociais não são fixas”. 

 

Além disso, pensando que assumimos diferentes posições nas relações de poder 

que permeiam as diversas práticas discursivas com as quais nos engajamos, devemos 

lembrar que os indivíduos podem construir para si identidades múltiplas e até mesmo 

contraditórias, o que aponta para o caráter fragmentado do sujeito que já foi mencionado 

anteriormente.  

Temos aqui três traços característicos das identidades sociais quando 

consideradas sob a perspectiva socioconstrucionista: fragmentação, contradição e 

processo (cf. MOITA LOPES, 2002). O primeiro traço aponta para a impossibilidade de 

trabalharmos com conceitos de identidades homogêneas. O segundo ressalta o caráter 

contingencial das identidades que construímos dependendo dos contextos mais locais 

em que nos encontramos, bem como dos interlocutores com quem interagimos, de 

forma que podemos nos engajar em performances identitárias contraditórias entre si.

 Por fim, o terceiro traço nos ajuda a entender que as identidades sociais não são 

fixas, sendo possível (re)construí-las ao longo do processo de construção de significado 

com o outro. É nesse sentido que Hall (1992/ 2006, p. 13) evoca a ideia de identidades 

“não resolvidas”, entendendo que o processo de construção de nossas identidades é 

variável, de forma que estas são sempre cambiantes e necessariamente incompletas. E,  
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“se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento 

até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre 

nós mesmos ou uma confortadora „narrativa do eu‟. A identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia”.  

 

 Observamos então que essa compreensão socioconstrucionista das identidades 

que as toma segundo sua natureza fragmentada, contraditória e processual se afasta de 

uma perspectiva essencialista que busca descobrir e revelar uma essência interior dos 

indivíduos, um elemento de sua natureza para então decidir se vai aceitá-los ou tolerá-

los. Pelo contrário, conforme afirma Silva (2000, p. 76), a identidade bem como a 

diferença “têm que ser ativamente produzidas. (...) Somos nós que as fabricamos, no 

contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e 

culturais”. Esse tipo de compreensão lança sérios questionamentos sobre a maneira 

como a escola, assim como outras instituições, tratam a temática das identidades, bem 

como a visão de linguagem que é adotada nesses espaços. Tais questionamentos são 

discutidos na próxima seção.  

 

 

 2.2. Identidades na sala de aula 

 

 Partindo de uma compreensão do discurso como prática social e como sendo 

constitutivo do mundo (ao invés de uma concepção representativa), Moita Lopes (2002) 

nos chama atenção para a relação entre a visão de linguagem com a qual professores e 
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alunos trabalham e a forma como estes atores sociais se constituem no espaço escolar. 

Tal relação nos alerta, segundo o autor, para a importância de se pensar no que estamos 

fazendo com os outros por meio da linguagem. Nesse caso em específico, o que 

professores e alunos estão fazendo uns com os outros nas práticas discursivas com as 

quais se engajam no ambiente da sala de aula. 

Moita Lopes (2002) defende que os significados que construímos em sala de 

aula possuem papel fundamental na definição de nossas identidades sociais. Segundo o 

autor, embora não estejamos acostumados a pensar nossas práticas em sala de aula em 

relação a contextos sociais mais amplos, a maneira como alunos e professores se 

posicionam nesse ambiente tem influência na maneira como eles se posicionam em 

práticas discursivas em outros espaços. Além disso, como aponta Santana (2003), não 

podemos negar o fato de que a escola é fortemente influenciada pelo que acontece nas 

esferas mais amplas da sociedade. Nesse sentido, os significados que são construídos 

em sala de aula por professores e alunos são tanto influenciados por outros significados/ 

discursos que circulam em outras esferas da vida social como também influenciam na 

maneira como estes sujeitos atuam e constroem significados nessas esferas mais amplas.  

 Começamos a perceber, então, que em se tratando do processo de 

(re)construção de nossas identidades sociais, a escola assume um lugar de destaque, 

uma vez que por ser um dos primeiros espaços no qual os sujeitos têm acesso a 

discursos identitários diferentes daqueles vividos na família, os significados ali 

construídos podem nos ajudar a legitimar ou questionar certas identidades sociais (cf. 

MOITA LOPES, 2002). Além disso, como argumenta Veiga-Neto (2003/ 2007), a 

escola tem se mostrado a instituição social mais poderosa na articulação entre saberes e 
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poderes, relação esta que atua diretamente na constituição dos sujeitos segundo a 

perspectiva foucaultiana de poder produtivo adotada aqui. 

No entanto, segundo Moita Lopes (2002), o caráter social e discursivo das 

nossas identidades bem como das nossas diferenças é geralmente ignorado no ambiente 

escolar, o que nos faz pensar que estamos atuando em um “vácuo social”, apagando, 

assim, nossas marcas sócio-históricas e impedindo que vejamos o discurso como uma 

ferramenta de transformação da vida social. Por outro lado, a ação discursiva concebida 

como prática de co-construção de significados não ocorre em uma espécie de vácuo 

social, de forma autônoma. Antes, ela ocorre em situações sócio-historicamente 

definidas que determinam de alguma forma quem são nossos parceiros nas trocas 

discursivas e como devemos nos posicionar frente a eles. Dessa forma, o discurso em 

sala de aula, assim como qualquer outra prática discursiva, é sempre marcado por 

contingências sócio-históricas particulares que, de certa forma, definem as relações de 

poder ali exercidas e as possibilidades de ação dos sujeitos envolvidos, nesse caso, 

professores e alunos. 

Essa visão situada e contingencial do discurso e, consequentemente, das 

identidades põe em xeque, entre outras coisas, a “tendência de tratar o aluno em sala de 

aula, no material didático e na literatura científica, de uma forma homogeneizada e 

representado
4
 de modo idealizado e monolítico: branco, homem, heterossexual, classe 

média etc.” (MOITA LOPES, 2002, pp. 202-3). Conforme afirma o autor, uma série de 

traços identitários no que dizem respeito à sexualidade, raça, classe social, etc. que 

                                                           
4
 Eu diria “construído” ao invés de “representado”, uma vez que adoto neste trabalho uma concepção de 

linguagem enquanto performance, como abordarei mais à frente. 
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fogem a esse padrão idealizado são evitados como se não fizessem parte da identidade 

social do aluno.  

Na verdade, essas considerações acerca do tratamento asséptico que o aluno 

recebe, tanto em sala de aula como nos discursos pedagógicos mais amplos, podem ser 

igualmente aplicadas à maneira como o professor é concebido. Contrariando a 

teorização socioconstrucionista, os discursos na e sobre a sala de aula negam a natureza 

multifacetada de nossas identidades sociais. Negam o fato de que não somos sujeitos de 

apenas uma identidade homogênea. De que somos sujeitos fragmentados, atravessados 

por uma série de traços identitários e de que nossa identidade nunca está pronta, mas 

sempre em processo de reflexão, (re)construção e (trans)formação. A ideia de que 

somos sujeitos de identidades homogêneas trabalha com uma concepção de sujeito pré-

discursivo, e a-histórico. E como nos aponta Veiga-Neto (2003/ 2007, p. 109), 

“praticamente todas as correntes pedagógicas partilham desse entendimento sobre um 

homem-sujeito desde sempre aí, a ser desabrochado pela Educação” (grifos do autor). 

Contrariamente a essa perspectiva, devemos entender que o aluno não é 

“somente” aluno, e que o professor não é “apenas” professor. Como aponta Rollemberg 

(2003, p. 251),  

 

 

“O professor ou professora é também homem, mulher, marido, esposa, 

pai, mãe, filho, filha, segue determinada religião, tem suas crenças, 

sua visão de mundo, ocupa certa posição social e, enfim, torna-se 

professor na interação deste mosaico de diferentes traços que o 

constituem”. 
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Dentre esse amalgama de traços identitários que são apagados dos sujeitos em 

sala de aula, o gênero e a sexualidade ainda parecem ser os mais silenciados, afinal, 

como bem aponta hooks (1994/ 2007, p. 115), “o mundo público da aprendizagem 

institucional é um lugar onde o corpo tem de ser anulado, tem que passar despercebido”. 

Ainda assim, com base em sua pesquisa, Moita Lopes (2002) chama nossa 

atenção para o fato de que, embora a escola como um todo ainda relute em tratar de 

sexualidade, esta temática é recorrente entre os alunos. Em contraste com um 

movimento de “dessexualização” observado no currículo oficial da escola, a temática da 

sexualidade está presente no currículo oculto ou extra-oficial
5
. Essa tensão nos faz 

pensar se esse tipo de posicionamento silencioso por parte da escola não acaba por 

reforçar atitudes e discursos machistas e misóginos, bem como qualquer outro discurso 

que seja calcado no pré-conceito em relação às diversas identidades sociais, afinal, 

como aponta Moita Lopes (2008, p. 126), “esse processo de esquecer o corpo, naturaliza 

ideais corpóreos de raça, como branquitude, de gênero como masculinidade e de 

sexualidade como heterossexualidade”. 

Precisaríamos, então, abordar nossas salas de aula considerando que estas são 

ambientes privilegiados onde alunos e professores encontram-se engajados em discursos 

que possibilitam a (re)construção de suas identidades sociais, inclusive suas identidades 

de gênero e sexualidade. De acordo com Dutra (2003, p. 135), os professores deveriam 

estar atentos para  

                                                           
5
 Quando falo do processo de “dessexualização” do currículo oficial da escola, estou me referindo à 

sexualidade como vivência do amor e do desejo. Faço essa diferenciação por entender que a escola trata, 

sim, da sexualidade, mas de uma forma bastante partícula. Sob uma ótica biologizante, equaciona a 

vivência da sexualidade com reprodução, ótica essa que embasa a matriz heterossexual predominante em 

nossa sociedade. 
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“reconhecerem suas salas de aula como espaços em que seus (suas) 

alunos(as) não estão envolvidos(as) apenas com o conteúdo escolar 

em si, mas que estão, sobretudo, engajados em práticas discursivas 

nos quais estão (re)construindo suas identidades de gênero [entre 

outras]”. 

 

Peres (2005) concorda com esse pensamento e afirma que a escola acaba 

exercendo um grande papel nesse processo, uma vez que este é um espaço onde os 

alunos terão a oportunidade de (re)pensar e (re)construir suas identidades com base nas 

identidades dos colegas. Dessa forma, os professores devem “promover uma maior 

participação dos(as) alunos(as) durante suas aulas, criando oportunidades para que 

possam (re)construir seus próprios significados, suas próprias ideias sobre si próprios e 

o mundo social em que vivem” (DUTRA, 2003: p. 136). Estas práticas reflexivas 

proporcionam, ainda, que “concepções naturalizadas em nossa sociedade sobre as 

representações
6
 sociais da masculinidade e da feminilidade, entre outras, possam ser 

questionadas, (re)discutidas e (re)pensadas em outras bases pelos participantes” (loc. 

cit.). 

Além disso, como defende Silva (2000), a questão da identidade e da diferença é 

um problema social e (por isso mesmo, acredito eu) pedagógico/ curricular. Trata-se de 

um problema social tendo em vista que a latente heterogeneidade do mundo social 

contemporâneo torna inevitável nosso contato com o „outro‟ que é diferente de nós, 

como, aliás, já apontou Moita Lopes (2001, 2006b) no capítulo instrodutório desta 

dissertação. Torna-se, nessa medida, um tema de grande relevância no currículo 

pedagógico, tendo em vista que o „outro‟ encontra-se igualmente presente em nossas 

salas de aula.  

                                                           
6
 Aqui eu diria “construções” ou “significados” ao invés de “representações”.  
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 Com o intuito de proceder à tarefa de desnaturalizar a identidade e a diferença e 

levar os alunos a perceberem que tais conceitos são fruto de criação discursiva, 

podemos considerar as ideias de “estranhamento do currículo” propostas por Louro 

(2004, p. 64).  Para esta autora, isto significa adotar uma posição de questionamento, de 

desconfianças, de rompimento de fronteiras. “Estranhar” o currículo seria “colocar em 

situação embaraçosa o que há de estável naquele „corpo de conhecimentos‟”, 

questionando, por exemplo, a estabilidade e coerência das identidades de gênero e 

sexualidade. O questionamento do currículo deve ser feito tendo-se em mente a ideia 

defendida por Foucault (1971/ 2009, p. 44) de que “todo sistema de educação é uma 

maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes 

e os poderes que eles trazem consigo”. Nesse sentido, “estranhar o currículo” significa 

questionar as “verdades” que a relação entre saber e poder estabelece e que são 

construídas via discurso. 

Um ponto defendido por Louro (2004) e compartilhado por Furlani (2005, p. 

222) é a necessidade de encararmos o currículo escolar como culturalmente construído 

e, consequentemente, como campo de discussões e contestações, ao invés de algo 

pronto e estável. Tal atitude nos permitiria compreender, de acordo com esta última 

autora, que 

 

“essa mesma escola e seus currículos, que historicamente 

contribuíram (e contribuem) para o quadro de exclusão social 

(invisibilizando identidades, negando a diferença e seus sujeitos), 

podem transformar-se em locais de disputa de novos significados 

culturais e de contestação desses modelos excludentes e desiguais”. 
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Acredito que a criação desse movimento reflexivo e subversivo pode ser 

beneficiada se introduzirmos em toda essa discussão o construto teórico de 

performance. Compreender as identidades como performance nos ajuda a perceber, em 

primeiro lugar, que não existem identidades prontas, mas que nossas identidades são 

forjadas em um contínuo processo de vir-a-ser que, através da incessante repetição de 

atos performativos adquirem a aparência de uma identidade estável, natural e pré-

discursiva. Em segundo lugar, uma visão das narrativas como performance nos lançará 

questões sobre a responsabilidade das histórias que contamos no ambiente escolar por 

serem constitutivas dos sujeitos dos quais (não) falam. E em terceiro lugar, entender o 

gênero e a sexualidade como performance poderá nos ajudar a questionar a relação 

coerente entre estes domínios que tem como resultado a marginalização dos indivíduos 

que fogem a este encadeamento.  
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3. ESTUDOS SOBRE PERFORMANCE 

 

Em seu trabalho seminal Quando dizer é fazer: palavras em ação, Austin (1962) 

nos chama atenção para alguns enunciados que, apesar de parecerem declarações, 

quando observados mais atentamente, apresentam algumas características particulares, 

tais como a impossibilidade de dizer se tais enunciados são „verdadeiros‟ ou „falsos‟, 

característica essa que é particular das declarações. A tais enunciados Austin (1962/ 

1990, p. 29) deu o nome de “performatórios” ou “performativos”. Trata-se de “casos e 

sentidos em que dizer algo é [respeitando-se algumas condições textuais e contextuais 

básicas] fazer algo; ou que por dizermos, ou ao dizermos algo estamos fazendo algo”, 

ao invés de apenas relatar ou declarar algo (grifos do autor). 

Conforme explica Schiffrin (1994), Austin (1962) inicialmente distingue os 

enunciados constatativos, que podem ser julgados segundo seu caráter de verdade ou 

falsidade, dos enunciados performativos, que entendidos como ações, não são julgados 

como falsos ou verdadeiros, mas sim como ações bem-sucedidas ou malogradas. Além 

disso, os enunciados performativos possuíam, para Austin, uma estrutura gramatical 

especifica que os caracterizava enquanto ação. No entanto, tal distinção começa a ruir 
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quando este autor percebe que ambos os enunciados em questão envolvem julgamentos 

de verdade e falsidade e podem ser considerados bem-sucedidos ou malogrados em 

relação às condições nas quais ocorrem. Além disso, tanto constatativos como 

performativos podem ser formulados em uma variedade de estruturas gramaticais, de 

forma que, segundo Schiffrin (1994, p. 53), “não podemos encontrar nem condições 

contextuais, nem textuais que embasem a distinção constatativo – performativo”. 

Consequentemente, mais tarde o próprio Austin reformularia sua teoria para sugerir que 

todo enunciado é, em alguma medida, performativo.  

Apesar das implicações que o conceito de performance suscita quando utilizado 

para pensar a língua(gem), Pennycook (2007) afirma que os estudos linguísticos em 

geral não têm dado devida atenção às teorizações sobre performance. Herdeiros das 

distinções clássicas propostas por Saussure entre langue X parole e por Chomsky entre 

competência X desempenho, os estudos linguísticos possuem uma tradição de valorizar 

a língua enquanto sistema/ estrutura abstrata, desconsiderando seu uso, que seria 

irregular, vicioso e, portanto, não passível de produzir conhecimento científico. 

Por outro lado, quando adotamos a perspectiva austiniana de que todo enunciado 

é performativo, começamos a pensar na língua como performance, ou seja, como um 

produto de atos performativos. Entendendo a língua como um produto da performance e 

não anterior à performance, passamos a compreender que a estrutura da língua não pré-

existe ao uso que se faz dela. E o que dá sentido à performance não é, como pontua 

Pennycook (2007, p. 60), uma competência individual, mas um “amplo conjunto de 

forças sociais, culturais e discursivas”. Além disso, passamos a compreender que, 

apesar de agirmos no mundo social com sentidos já dados, tais sentidos podem ser re-

configurados e transformados através de seu uso, ou seja, através da performance. 
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Silva (2000) explica ainda que essa teorização proposta por Austin (1962) sugere 

que a linguagem não se limita à descrição do mundo, mas antes, age sobre esse mundo e 

faz com que algo se realize. Nas palavras de Pennycook (2007, p. 66), a linguagem 

“produz as condições que ela descreve”, isto é, constrói os sujeitos e os mundos dos 

quais fala. Esta visão estabelece, dessa forma, amplo diálogo com a perspectiva 

socioconstrucionista abordada no capítulo anterior segundo a qual o discurso, entendido 

como prática/ ação social, assume um papel constitutivo do mundo e dos sujeitos ao 

invés de descrição da “realidade”. 

Nesse sentido, Silva (2000, p. 93) afirma que ao elencar algumas características 

de determinados grupos identitários não estamos apenas descrevendo-os. Segundo esse 

autor, “aquilo que dizemos faz parte de uma rede mais ampla de atos linguísticos que, 

em seu conjunto, contribui para definir ou reforçar a identidade que supostamente 

apenas estamos descrevendo”. 

Mas do que exatamente estamos tratando quando nos referimos ao conceito de 

performance? Striff (2003) aponta uma certa dificuldade em se definir tal conceito 

devido ao fato de a área de estudos sobre performance ser relativamente nova, além de 

ser um campo interdisciplinar, de forma que podemos nos deparar com definições 

bastante diferentes entre si dependendo das bases teóricas adotadas por cada disciplina 

que trabalha com essa temática. Além disso, a associação da ideia de performance 

àquilo que conhecemos como teatro pode trazer problemas, sendo importante ressaltar 

que o teatro é apenas um tipo específico de performance dentre tantas outras 

possibilidades. É a própria Striff (2003, p. 1), no entanto, quem nos dá algum 

direcionamento no entendimento das performances ao sugerir que tal conceito faz 
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referência à maneira “como representamos a nós mesmos e como repetimos tais 

representações na vida cotidiana”. 

Apesar do forte sentido teatral, alguns cuidados devem ser tomados com relação 

à compreensão da performance a partir da metáfora do teatro. Não podemos pensar, 

principalmente devido ao uso do termo “representação”, que durante a performance 

estamos envolvidos apenas com a simples repetição de ações, como se seguíssemos um 

script pré-dado do qual não pudéssemos escapar. Antes, parece ser mais produtivo 

pensar nas nossas performances diárias como encenações que, mesmo fazendo uso de 

scripts que nos dão algumas pistas de como agir, podem (ou devem?) incorporar 

“improvisos”. É nesse sentido que Striff (2003, p. 5) sugere que a “performance 

privilegia o cruzamento de limites, a mudança de formas, as figuras que violam 

fronteiras, (...) o transformativo ao normativo, o móvel ao estático”.  

Neste ponto, dois conceitos trazidos por Pennycook (2007) podem nos ser úteis 

na tentativa de entendermos o caráter inovador das performances. Trata-se das noções 

de performativo e performatividade. Quando me referi aos “scripts” como uma espécie 

de guia, estava fazendo referência aos sentidos (sobre o que é ser homem ou mulher, por 

exemplo) que já temos disponibilizados em nossas culturas e com os quais temos 

necessariamente que lidar para agir no mundo social, de forma que devemos ser 

cautelosos para não tomar as identidades sociais em termos de livre escolha. No entanto, 

apesar de os sentidos já estarem dados, estes podem ser re-configurados e adquirir novas 

significações durante a performance. 

Nesse contexto, ganham relevância os conceitos aludidos há pouco. Conforme 

explica Pennycook (2007), o conceito de performativo dá conta do aspecto de repetição 

dos sentidos na performance, enquanto que a performatividade abre espaço para a 
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inovação e transformação de sentidos. Assim, estes conceitos nos fornecem, de acordo 

com Pennycook (op. cit., p. 76), “maneiras de entender a renovação do „eu‟ para além 

da noção de originalidade [já que partimos de sentidos já dados] e de mímica [já que 

prevemos a possibilidade de inovação]”.  

Partindo desse ponto de vista, acredito que as teorizações sobre performance, 

associadas à perspectiva socioconstrucionista, podem nos oferecer grandes 

possibilidades de se pensar as identidades de uma maneira não-essencialista, fugindo da 

ideia de identidades fixas e entendo-as como estando em contínuo processo 

performativo de construção, (re)afirmação e (re)invenção. Quando Striff (2003, p. 1) 

afirma que a performance diz respeito à “adoção consciente e inconsciente de papéis 

que assumimos durante nossas vidas cotidianas dependendo da nossa companhia e de 

onde nos localizamos no tempo”, esta autora está ressaltando o caráter contingente das 

performances e, consequentemente,  das identidades sociais que evocamos durante 

nossos atos performativos. Podemos então concordar com Silva (2000, p. 92) que 

argumenta que “o conceito de performatividade desloca a ênfase na identidade como 

descrição, como aquilo que é (...) para a ideia de „tornar-se‟, para uma concepção da 

identidade como movimento e transformação”. A identidade deixa de ser a expressão 

externa de alguma essência interna do sujeito ou de algum traço de sua anátomo-

fisiologia para ser o resultado de nossas ações no dia-a-dia. 

Essa perspectiva nos abre ainda novos caminhos para pensarmos a relação entre 

a linguagem e as identidades sociais. Como nos mostra Pennycook (2007, pp. 70-1), as 

discussões sobre performance “enfatizam a força produtiva da linguagem na 

constituição da identidade ao invés de tomar a identidade como um construto pré-dado 
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que é refletido no uso da linguagem”
7
. Nesse sentido, inspirado por Pennycook (2007), 

neste trabalho quero pensar em como fazemos nossas identidades com as palavras.  

Um traço importante que a identidade como performance adquire é a 

necessidade de sua incessante repetição para que tal performance seja reconhecida e 

validada por sua audiência. Esta necessidade de constante repetição nos remete ao 

caráter forjado da performance, de maneira que Pennycook (2007, p. 61) afirma que 

“performar é se engajar em comportamento linguístico (...) que não é natural”, o que 

endossa nosso posicionamento contrário a uma visão essencialista das identidades. E se 

alguns sentidos acabam ganhando a aparência de “ser”, isto se deve à repetição das 

performances que acabam cristalizando tais sentidos em nossa cultura. 

Mesmo considerando que a performance atinge sua força através de sua 

citacionalidade, isto é, através de sua repetição, precisamos considerar também que, 

segundo Silva (2000, p. 95), essa repetição pode ser interrompida e contestada, de forma 

que “é nessa interrupção que residem as possibilidades de instauração de identidades 

que não representem simplesmente a reprodução das relações de poder existentes”. 

Chegamos então à conclusão de que as ideias de repetição e improviso, performativo e 

performatividade, poder e resistência, devem sempre ser vistas de maneira relacional.   

Outra característica crucial da performance é sua preocupação com a audiência. 

Similarmente ao ponto que Moita Lopes (2002) faz acerca do papel da alteridade no 

processo de construção de nossas identidades sociais (cf. Capítulo 2.1), Coupland, 

Garret e Willians (2005, p. 69) explicam que as performances são sempre “pelas 

                                                           
7
 Neste ponto Pennyccok (2007) está fazendo uma crítica às pesquisas sociolinguísticas variacionistas que 

falam em termos de um “falar feminino/ masculino/ gay”, como se mulheres, homens e gays falassem de 

determinada forma justamente por serem mulheres/ homens/ gays. Trata-se, portanto, de uma perspectiva 

essencialista que busca resgatar no indivíduo a marca de sua linguagem. 
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audiências e não apenas para audiências” (grifos dos autores), ainda que essa audiência 

possa ser o próprio sujeito. Essa característica dá conta da natureza relacional das 

performances, de forma que seu sucesso depende da avaliação e ratificação da 

audiência. Nesse sentido, Striff (2003, p. 8) explica que a audiência é vista sob uma 

perspectiva bastante ativa ao invés de ser responsável apenas por uma decodificação 

passiva da performance. Para esta autora, “a „audiência‟ é convidada a operar como co-

criadora de quaisquer sentidos e experiências que o evento gere”.  

Vemos que a performance evoca um sentido de consciência e de monitoração. 

Os sujeitos sabem que suas performances estão sendo avaliadas por uma audiência, de 

maneira que seus atos performativos são fruto de planejamento em vez de resultado 

espontâneo de hormônios ou instintos, como uma perspectiva essencialista/ biologizante 

defenderia. Ainda assim, Liepe-Levinson (2003, p.51) nos adverte para a 

impossibilidade de se ter controle sobre todas as impressões que causamos nas nossas 

audiências, uma vez que as trocas entre os sujeitos durante os atos performativos “não 

são nunca absolutamente monolíticas”. Se retomarmos a discussão feita anteriormente 

sobre a visão foucaultiana de poder e resistência, podemos pensar que é justamente 

nesta “zona de não-controle” que podem surgir re-arranjos nas relações de poder que 

privilegiem a emergência de novos sentidos sobre performances aparentemente 

cristalizadas. 

Tendo discutido as implicações que os estudos sobre performance de uma 

maneira mais geral trazem para pensarmos nas identidades sociais e na sua relação com 

a linguagem, tratarei na próxima subseção do entendimento das narrativas enquanto atos 

performativos, já que as narrativas são um construto central na análise que 

empreenderei no Capítulo 5. Além disso, discutirei, mais à frente, a ideia do gênero e da 
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sexualidade como sendo resultados de performances linguísticas diárias, entendendo 

que essa perspectiva pode nos ser útil na tarefa de evidenciar o caráter fabricado, social 

e discursivo das verdades que historicamente foram construídas acerca do gênero e da 

sexualidade, como sugeri na introdução deste trabalho. 

 

 

3.1. Narrativas como performance 

 

Thornborrow e Coates (2005) explicam que há, na atualidade, uma série de 

disciplinas acadêmicas que trabalham com narrativas devido à tomada de consciência da 

importância das narrativas em nossas vidas cotidianas no processo de fabricação das 

interações sociais. No entanto, as autoras ressaltam que, apesar desse fenômeno que 

chamam de “virada narrativa”, não há uma compreensão comum de narrativa com a 

qual todas as disciplinas trabalham. Pelo contrário, cada disciplina tem desenvolvido 

sua própria perspectiva com base em pressupostos teóricos específicos. 

Sendo assim, acredito ser importante deixar claro, desde já, que a visão das 

narrativas adotada nesse trabalho segue, assim como em Threadgold (2005, p. 262), 

uma perspectiva construcionista, segundo a qual as “histórias, como performances 

linguísticas diárias, são tanto contextualizadas e enquadradas pelos contextos nas quais 

ocorrem, como contribuem na construção dos contextos institucional e social maiores” 

(grifo meu). Esta perspectiva está diretamente relacionada ao trabalho de Austin (1962) 

citado e discutido na seção anterior. Como aponta Threadgold (2005, p. 267), as 

discussões sobre performatividade propostas por Austin nos chamam atenção para o 
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efeito material que as histórias contadas diariamente nos mais diversos meios sociais 

exercem sobre os corpos, sobre as crenças, realidades, enfim, sobre as vidas dos 

sujeitos. Formulado em outras palavras, tal teorização nos faz pensar em como as 

narrativas “afetam as maneiras pelas quais os corpos são vividos e imaginados, como 

seres e identidades são construídos nas interações cotidianas, e como estas interações 

constroem as hegemonias e as regularidades do social” (loc. cit.). 

Moita Lopes (2002, p. 64) reforça essa visão construcionista das narrativas e as 

entende enquanto formas de organizar o discurso e de agirmos no mundo, possuindo 

importante papel na aprendizagem da construção de nossas identidades. Isso porque, 

segundo o autor, “as narrativas são instrumentos que usamos para fazer sentido do 

mundo a nossa volta e, portanto, de quem somos neste mundo”. Além desse papel das 

narrativas na construção de nossas próprias identidades, Moita Lopes (loc. cit.) também 

destaca a sua importância na construção das identidades daqueles com os quais 

interagimos, uma vez que “as histórias sobre mim mesmo são igualmente sobre como 

vejo os outros”. Nesse sentido, ao contar uma história em uma performance narrativa, 

me posiciono frente aos meus interlocutores e aos personagens da história ao mesmo 

tempo em que posiciono os meus interlocutores. 

Percebemos que nessa compreensão construcionista, o ato de narrar adquire uma 

força constitutiva de nós mesmos. Como bem apontam Thornborrow e Coates (2005, p. 

7), a “narrativa constitui um importante recurso discursivo usado pelos falantes em uma 

variedade de contextos sociais para realizar muitas ações sociais diferentes” tais como 

entreter, justificar, explicar, instruir, estabelecer normas sociais etc. Mas sua função 

mais importante reside no fato de que as “histórias nos dizem quem somos [e também 

quem não somos]: elas são centrais às nossas identidades social e cultural”. 
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Consequentemente, Moita Lopes (2006b, p. 294) sugere que “as práticas narrativas são 

espaços cruciais (...) para o estudo dos processos de construção das identidades sociais”, 

o que justifica seu uso como fonte geradora de dados para esta pesquisa. 

Além disso, Coupland, Garret e Williams (2005) destacam que a narrativa vista 

sob a perspectiva da performance ressalta seu caráter reflexivo, o que possibilita que o 

ato de contar uma história funcione como uma ferramenta para análise de significados 

culturais da nossa sociedade. Este tipo de reflexão nos permite, por exemplo, perceber 

quais histórias valem a pena ser contadas, repetidas e quais são silenciadas. 

Thornborrow e Coates (2005, p. 11) se apóiam em Labov (1972) para nos dizer 

que uma história precisa ser “contável", isto é, é preciso que ela tenha um ponto que 

desperte o interesse de sua audiência, sendo que tal ponto geralmente envolve o desvio 

de normas. Recorrendo à Bruner (1991), as autoras explicam que existe uma espécie de 

“script” social que guia nossas ações na vida cotidiana, nos dizendo o que é esperado de 

nós em cada situação. Para uma história ser “contável”, ela precisa romper de alguma 

forma com esse “script canônico”, ultrapassando as expectativas do previsível. Por 

outro lado, outra função das narrativas que contamos é mostrar para nossa audiência 

que, de alguma forma, fazemos parte de uma comunidade e de uma cultura mais 

amplas. E é exatamente “esta necessidade de performar a nós mesmos em conformidade 

com normas culturais ao mesmo tempo em que dizemos (...) alguma coisa em que a 

ordem normal das coisas é rompida que resulta em uma tensão que faz as histórias 

serem „contáveis‟” (op. cit., p. 13).  

Quando entendemos as narrativas como performance sob uma visão 

construcionista, temos que estar atentos para uma característica importante que é 

ressaltada por Bauman (1986, p. 2), segundo o qual as narrativas são duplamente 
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ancoradas em eventos humanos. Em outras palavras, isso quer dizer que, conforme nos 

explica Moita Lopes (2009a, p. 135), “contadores no momento de narrar suas histórias 

estão não só relatando os eventos de uma narrativa (os eventos narrados), mas estão 

também envolvidos na performance de quem são na experiência de contar a narrativa (o 

evento de narrar)”. Como consequência, Moita Lopes (2006b, p. 294) aponta que as 

narrativas, enquanto meio de agir no mundo social através do discurso, constroem 

identidades sociais específicas tanto no mundo interacional como no mundo da 

narrativa.  

Esse entendimento das narrativas segundo a perspectiva construcionista levanta 

uma série de questões de ordem política e, portanto, ética que não eram pensadas 

anteriormente. Threadgold (2005) afirma que as narrativas nem sempre foram objeto de 

estudo das disciplinas acadêmicas. Antes do que alguns autores chamam de „virada 

narrativa‟, as histórias eram vistas como ficção, não sendo, portanto, consideradas 

científicas. Nesses termos, Threadgold (2005, p. 264) explica que “se a narrativa podia 

ser relegada ao campo do ficcional, da brincadeira, do primitivo, ela podia ser ignorada, 

e certos tipos de narrativas poderiam ser silenciados por discursos „não-narrativos‟ mais 

poderosos ou até mesmo por narrativas mais poderosas”. 

Por outro lado, se entendemos, conforme sugere a própria Threadgold (2005, p. 

264-5), que as narrativas são atos de fala performativos que “não apenas conotam certos 

tipos de significados para os pesquisadores mas que também performam identidades e 

recriam, possibilitam e modificam realidades e normas sociais”, então devemos nos 

questionar sobre “quem tem o poder de nomear, de representar o senso comum, de criar 
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„versões oficiais‟ e de representar mundos sociais legítimos ao passo que exclui outras 

histórias que poderiam construir essas coisas de forma bem diferente”
8
. 

Esta reflexão fica ainda mais complexa quando pensamos, conforme sugere 

Moita Lopes (2002), que as narrativas são também um modo de legitimar e controlar 

realidades e atores sociais. Isso nos leva ao questionamento de o porquê de certas 

narrativas serem contadas em alguns espaços institucionais como a escola, por exemplo, 

enquanto outras são silenciadas, tendo em mente que “as histórias e o ato de contá-las 

legitimam certos sentidos e relações de poder em contextos institucionais específicos” 

(op. cit., p. 65).  

Surge daí a necessidade de nos comprometermos com o que Threadgold (2005) 

chama de uma “política textual”. Trata-se da necessidade de nos engajarmos em um 

processo de re-escritura das grandes narrativas dominantes que legitimam apenas uma 

forma de vida, causando sofrimento àqueles que não se enquadram ou não fazem parte 

dessa grande história. Trata-se, ainda, de oferecer pequenas narrativas como alternativas 

às grandes narrativas, chamando atenção para o caráter situado das nossas performances 

que podem questionar e re-significar os sentidos construídos nas grandes histórias. 

Trata-se, segundo esta autora, de “tornar visível a parcialidade e os limites das histórias 

dominantes e oferecer histórias alternativas ou facilitar a narração de outras histórias de 

maneira a intervir no social para mudar a ideologia dominante ou hegemônica” (p. 264). 

Como se vê, quando me refiro a uma “política textual”, não estou falando de uma 

política que fica restrita apenas ao campo das ideias. Alinho-me à Threadgold (2005, p. 

                                                           
8
 Apesar do uso to verbo „representar‟, não quero dizer aqui (e nem acredito que a autora o queira) que o 

papel das narrativas seria o de “refletir”, “traduzir” o mundo empírico através da linguagem/ do discurso. 

Como espero já ter deixado claro, adoto neste trabalho um posicionamento socioconstrucionista segundo 

o qual a linguagem/ o discurso e, portanto, as narrativas constroem (e não representam ou refletem) o 

mundo e os sujeitos dos quais falam. 
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265), para quem uma “política textual” não modifica “apenas” textos, mas pode 

transformar e re-escrever práticas e corpos de outras maneiras possíveis, lembrando 

sempre que as narrativas vistas enquanto performances linguísticas possuem efeitos 

bastante materiais sobre os corpos e as vidas dos sujeitos. 

Para vislumbrarmos a possibilidade desse tipo de “política textual”, devemos nos 

lembrar que os sentidos e assimetrias criados e legitimados em algumas histórias podem 

ser contestados. Se embasando em Derrida (1982), Threadgold (2005) destaca a 

iterabilidade do discurso, isto é, a possibilidade do discurso ser citado em diferentes 

contextos como sendo justamente aquilo que causa instabilidade e a possível mudança 

de significados. No caso das narrativas, transportar as grandes histórias para contextos 

locais, modificando seus personagens e cenários pode nos ajudar a entrever outras 

histórias possíveis. 

Por fim, a própria ideia de olhar para as narrativas enquanto performances 

linguísticas cotidianas já nos ajuda na tarefa de pensar a transformação de sentidos 

cristalizados em nossa cultura. Certamente que há estruturas e instituições normativas 

que criam expectativas sobre nossas ações, guiando, por vezes de forma bem rígida, 

aquilo que fazemos e as histórias que narramos. Ainda assim, “a performance (...) 

carrega o potencial de re-arranjar a estrutura das relações sociais no interior do evento 

performativo e, talvez, para além dele” (BAUMAN, 1986, p. 4). 
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3.2. Gênero e sexualidade como performance 

 

As teorizações acerca do gênero e da sexualidade sob a perspectiva da 

performance encontram em Judith Butler sua principal precursora. Esta autora se inspira 

no trabalho já citado aqui de Austin (1962) para então, partindo de uma visão 

performativa da linguagem, entender o gênero e a sexualidade como resultado de 

performances linguísticas cotidianas. 

Reguera (2004, p. 13) explica que nessa perspectiva a linguagem passa a ser 

enfatizada pela sua força produtiva da materialidade do corpo, bem como de suas 

identidades. Segundo esse autor, “identidade e não-identidade aparecem, assim, como 

efeitos ou resultados da linguagem, e não como realidades prévias, anteriores, exteriores 

e independentes dela [a linguagem]”, que apenas refletiria, descreveria tais realidades 

em sua natureza pré-linguística. Compreendemos então que “a materialidade do corpo 

sexuado é, dessa forma, posterior e dependente da linguagem e de sua força 

performativa”, e não anterior a ela. 

Essa característica produtiva da linguagem também é ressaltada por Threadgold 

(2005, p. 266), que explica que na teoria de Butler, “os atos de fala produzem as coisas 

das quais falam, tendo efeitos sobre os corpos”. Ainda segundo essa autora, “é o ato de 

fala enquanto performance que materializa (tem efeito concreto sobre) e faz os corpos 

pesarem” (grifos da autora), ou seja, atribui valor aos corpos. A própria Butler em sua 

introdução à obra Corpos que Pesam (Bodies that matter, 1993/ 2007) lança alguns 

questionamentos sobre a materialidade dos corpos e o grau de natureza que lhes é 

atribuído. Ao discutir as diferenciações sexuais feitas entre homens e mulheres, a autora 
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explica que tais diferenças são comumente tomadas como “diferenças materiais”, 

naturais, anteriores ao discurso e, portanto, relativamente distantes do campo da 

contestação. No entanto, Butler (1993/ 2007, p. 153) vem nos dizer que “a diferença 

sexual (...) não é nunca, simplesmente, uma função de diferenças materiais que não 

sejam, de alguma forma, simultaneamente marcadas e formadas por práticas 

discursivas”. 

Nesse contexto, Butler (1990/ 2003, p. 48) entende que o gênero e a sexualidade, 

assim como o próprio sexo e o sujeito de uma forma mais ampla, não pré-existem ao 

uso que fazemos da linguagem em nossas práticas discursivas cotidianas. Pelo contrário, 

é através dos usos que construímos a nós mesmos, incluindo aí nosso gênero e nossa 

sexualidade, de forma que “o gênero é sempre um fazer”. Importante esclarecer que, se 

tomamos o gênero e a sexualidade enquanto fruto das performances com as quais nos 

engajamos constantemente, esse trabalho de construção do gênero e da sexualidade 

através do discurso não deve ser visto como uma tarefa que, em determinado momento 

(em que o gênero e a sexualidade estariam supostamente “prontos”), chega ao fim. 

Como propõe Butler (1990/ 2003, p. 37), “o gênero é uma complexidade cuja totalidade 

é permanentemente protelada, jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura 

considerada”.  

E se, por outro lado, o sexo e o gênero frequentemente assumem em nossa 

cultura o aspecto de substância, isso se deve à repetição constante necessária à 

performance para que esta tenha efeitos sobre os sujeitos. Essa repetição leva ao 

esquecimento da natureza fabricada do sexo e do gênero, assim como da sexualidade, 

configurando o que Butler (1990/ 2003, p. 40) chama de “truque performativo da 

linguagem e/ou do discurso”, que “oculta o fato de que „ser‟ um sexo ou um gênero é 
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fundamentalmente impossível”, ou um “efeito” como ela afirma mais à frente. Nesse 

contexto, Butler (1990/ 2003, p. 59), em sua famosa citação, define o gênero como uma 

“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 uma substância, de uma classe natural de ser”.  

Quando Butler (1990/ 2003) na passagem acima fala no gênero em termos de 

“estilização”, ela o faz para ressaltar o fato de que o gênero não é algo natural ao 

sujeito, mas antes resultado de um processo refletido de fabricação, ainda que em alguns 

momentos nossas performances (notadamente aquelas que alcançam certo grau de 

“natureza”) possam não sugerir alto grau de reflexão. Aliado à necessidade de repetição 

para que tal estilização tenha efeitos performativos, esse pensamento nos leva, conforma 

aponta Reguera (2008, p. 8), a questionar a originalidade das performances de gênero e 

de sexualidade, assim como todas as performances que gozam de um aspecto “natural”. 

Já que se trata sempre de uma repetição, de uma espécie de cópia, este autor afirma que 

“o original da performatividade não existe em lugar nenhum de modo algum. (...) Não 

há um significado original ou inicial da performatividade” (grifo do autor).  

Aqui se faz necessário esclarecer que, como afirma Butler (2004, p. 1) em 

trabalho mais recente, o fato de o gênero ser sempre um fazer, uma “atividade 

incessantemente performada”, não significa que essa atividade seja automática ou 

mecânica. Antes, devemos entendê-lo como uma “prática de improvisação dentro de um 

cenário de constrangimentos” (grifo meu). É justamente a necessidade de repetição das 

performances de gênero e sexualidade, repetições que nunca são exatamente iguais, que 

abre a possibilidade de re-significação de sentidos e de um consequente questionamento 

dos sentidos já cristalizados em nossa cultura. “Esta instabilidade é a possibilidade 
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desconstitutiva no próprio processo de repetição” (BUTLER, 1993/ 2007: p. 164 – grifo 

da autora). A possibilidade de improvisação está ligada, assim, à ideia de 

performatividade já discutida aqui, sendo que durante nossas performances de gênero e 

sexualidade, não estamos posicionados de forma passiva no “cenário de 

constrangimentos” aludido por Butler.  

Entretanto, não podemos nos esquecer que ao improvisar temos que responder 

pelas consequências da extrapolação das restrições.  Como sugere Jagose (1996/ 2003), 

a performatividade do gênero não pode ser vista sob a luz da metáfora do closet, 

segundo a qual estamos livres para escolher, sem consequências, qual identidade de 

gênero ou sexualidade queremos performar, como se estivéssemos escolhendo qual 

roupa vestir. Esta se configura, na verdade, como uma das principais críticas, se não a 

principal delas ao trabalho de Butler. Muitas foram as leituras que viram na teorização 

sobre gênero e sexualidade enquanto performances um tom voluntarista e teatral, entre 

outros motivos devido ao uso, por Butler, das Drag Queens e Drag Kings como 

exemplos de uma repetição performativa que ressalta o caráter fabricado, não original 

do gênero. 

No entanto, em outros trabalhos, a própria Butler responde a tais críticas, 

deixando claro que a performatividade do gênero deve ser entendida “não como um 

„ato‟ singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reiterativa e citacional 

pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 1993/ 2007: p. 154). 

E se tal prática pode, por vezes, sugerir uma aparente teatralidade, isso ocorre na 

medida em que há um apagamento da sua historicidade. Essa prática reiterativa é 

regulada por normas que necessariamente guiam nossas ações e avaliações sobre as 

performances dos nossos interactantes, sendo que livrar-se delas completamente é uma 
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tarefa bastante difícil, se não impossível. Como nos lembra Sullivan (2006/ 2000, p. 

41), “nós incorporamos os discursos que existem em nossa cultura, (...) eles são parte de 

nós, de forma que não podemos simplesmente jogá-los fora”.  

Além de ser guiada por normas por vezes bastante rígidas e específicas, não 

podemos nos esquecer que toda performance é pensada sempre para alguma audiência. 

De acordo com Butler (2004, p. 1), “ninguém „faz‟ seu gênero sozinho. Ele é sempre 

„feito‟ com ou para outros, mesmo se esse outro for somente imaginário”. A consciência 

desse fato, aliado ao nosso conhecimento das normas que regulam nossas práticas 

discursivas cotidianas, nos impedem de fazermos aquilo que queremos, como queremos 

e na hora que queremos sem que tenhamos que responder pelas consequências de 

nossos atos. 

Por outro lado, conforme já ressaltei aqui, não se trata de pensar na performance 

apenas como mera repetição irrefletida e fatalística dos sentidos já disponibilizados na 

nossa cultura. Como reforça Butler (2004, p. 15),  

 

“a sexualidade não é nunca totalmente reduzível ao „efeito‟ dessa ou 

daquela operação de poder regulatório. Isto não é o mesmo que dizer 

que a sexualidade é, por natureza, livre e selvagem. Ao contrário, ela 

emerge precisamente como uma possibilidade de improvisação dentro 

de um campo de constrangimentos”.  

 

A conclusão a que se chega é que, como aponta Jagose (1996/ 2000, p. 87), “o 

constrangimento é o pré-requisito da performatividade”, de forma que repetição 

(performativo) e mudança (performatividade) devem sempre ser entendidos de maneira 

relacional. Além disso, compreendemos que “o gênero [assim como a sexualidade] é 
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performativo não por ser algo que o sujeito deliberadamente e teatralmente assume, mas 

porquê, através da reiteração, ele consolida o sujeito. Nesse sentido, a performatividade 

é a pré-condição do sujeito” (op. cit., p. 86). 

Se vamos nos comprometer com a perspectiva que considera o gênero e a 

sexualidade como performances, parece ser interessante sublinhar a crítica que Butler 

(1990/ 2003) faz às tentativas de instituição de identidades essencializadas e 

homogêneas, nomeadamente a presunção, no movimento feminista, de que há uma 

identidade feminina, uma essência comum a todas às mulheres independentemente de 

sua raça, classe social, nacionalidade, entre tantos outros traços identitários. Segundo a 

autora, partindo de uma ideia de que a indeterminação do gênero seria sinal de um 

fracasso do movimento feminista, “em sua essência, a teoria feminista tem presumido 

que existe uma identidade definida, compreendida pela categoria de mulheres, que não 

só deflagra os interesses e objetivos feministas no interior de seu próprio discurso, mas 

constitui o sujeito mesmo em nome de quem a representação política é almejada” (op. 

cit., pp. 17-8). No entanto, conforme já elucidamos aqui os problemas da ideia de 

“representação”, Butler (1990/ 2003) destaca que essa perspectiva pressupõe como 

função normativa da linguagem revelar uma essência, uma verdade acerca da categoria 

das mulheres, contribuindo para que a identidade, nesse caso a identidade de gênero, 

ocupe a categoria cultural mais naturalizada de que dispomos, conforme aponta Jagose 

(1996/ 2000). 

Ainda assim, mais recentemente, o termo “mulheres” tornou-se, de acordo com 

Butler (1990/ 2003), um local de contestação, um problema para o movimento feminista 

causado pelas limitações do próprio discurso representacional em que se articulou. 

Afinal, do que estamos falando quando evocamos o termo “mulheres”? Quem de fato 



67 

 

está “representado” nos discursos que falam em nome das “mulheres”? Para Butler (op. 

cit., pp. 21-2), 

 

“a insistência prematura num sujeito estável do feminismo, 

compreendido como uma categoria una das mulheres, gera, 

inevitavelmente, múltiplas recusas a aceitar essa categoria. Esses 

domínios de exclusão revelam as consequências coercitivas e 

reguladoras dessa construção, mesmo quando a construção é 

elaborada com propósitos emancipatórios”.  

 

A teórica continua explicando que a exclusão de alguns sujeitos da categoria de 

mulheres mesmo quando usado com o intuito de agregar, reunir, destaca o fato de que o 

gênero não pode ser visto de maneira isolada em relação às outras marcas identitárias 

que igualmente nos constituem. Segundo Butler (1990/ 2003, p. 20), “o gênero 

estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais 

de identidades discursivamente construídas”, de forma que “se tornou impossível 

separar a noção de „gênero‟ das intersecções políticas e culturais em que 

invariavelmente ela é produzida e mantida”. Resulta daí o entendimento formulado por 

Butler (loc. cit.) da seguinte forma: “Se alguém „é‟ uma mulher, isso certamente não é 

tudo o que esse alguém é”. 

Esta crítica pode igualmente ser feita a algumas correntes do movimento LGBT 

que postulam a existência de uma identidade e de uma cultura gay, assim como a 

qualquer movimento que trabalhe com noções essencializadas e idealizadas de qualquer 

identidade social. No caso do movimento LGBT em específico, faz-se necessário, 

conforme argumenta Sullivan (2006/ 2000), problematizar a noção de uma identidade e 

de uma comunidade gay. Tal problematização já vem sendo feita em algumas correntes 
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desse movimento, principalmente entre os grupos de ativismo constituídos dentro de 

universidades que possuem um contato maior com teorizações pós-identitárias. Nesses 

casos, parte-se de uma compreensão da necessidade de um uso estratégico das 

identidades configuradas na sigla LGBT como meio de se construir políticas públicas 

que atendam a esse segmento, sem, contudo, defender a existência de uma “essência 

gay”
9
. 

Jagose (1996/ 2000, p. 84) explica ainda que o feminismo acaba se enredando 

em uma armadilha quando toma a categoria de “mulheres” como uma unidade natural, 

pois deixa de perceber que tal categoria trata-se, na verdade, de uma “ficção reguladora 

(...) que reproduz aquelas relações normativas entre sexo, gênero e desejo que 

naturalizam a heterossexualidade”. Nesse sentido, o ideal da unidade de gênero não 

passa de um “efeito de práticas regulatórias”. Tais práticas são mantidas por força de 

uma matriz cultural que institui a heterossexualidade compulsória como a norma a qual 

todo desvio deve ser julgado. É essa matriz que, para Butler (1990/ 2003, pp. 37-8), faz 

com que as pessoas tornem-se “inteligíveis” apenas à medida que mantêm seu gênero e 

sua sexualidade “em conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade de 

gênero”, sendo que os “gêneros „inteligíveis‟ são aqueles que, em certo sentido, 

instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática 

sexual e desejo”. Como consequência, certos tipos de identidade não podem existir, pois 

fogem ao padrão coerente da heterossexualidade compulsória em que o gênero deriva 

                                                           
9
 Como exemplo desse diálogo entre grupos de militância LGBT e as teorizações pós-identitárias, vide as 

propostas de discussão nos últimos dois ENUDS (Encontro Nacional Universitário de Diversidade 

Sexual). Em 2009, na UFMG, o tema do encontro que reúne pessoas ligadas a universidades públicas e 

privadas e que encontram-se engajadas de alguma forma com o movimento LGBT foi “Academia e 

Militâncias em diálogo: diversidade sexual e lutas sociais”. Em 2010 essa discussão se aprofundou 

durante o encontro realizado na UNICAMP sob o tema “Assimilação X Transformação: políticas da 

subversão e ciladas dos movimentos sociais”, inclusive com a realização de um “Oficurso” intitulado 

“Introdução à política queer”. 
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do sexo anatômico e a sexualidade deriva do gênero. Tais identidades que fogem a este 

encadeamento “parecem ser meras falhas no desenvolvimento ou impossibilidades 

lógicas, precisamente porque não se conformaram às normas de inteligibilidade 

cultural” (op. cit., p. 39).  

O que deve ser ressaltado é que as normas reguladoras de que estamos falando 

aqui são, como Butler (1990/ 2003) já delineou na passagem anterior, culturais/ sociais/ 

históricas. Nesse sentido, a coerência atribuída aos sujeitos que se conformam a tais 

normas não é algo que faça parte da natureza desses sujeitos. É novamente Butler (op. 

cit., p. 38) quem nos dá a direção para entendermos que “a „coerência‟ e a 

„continuidade‟ da „pessoa‟ não são características lógicas ou analíticas da condição de 

pessoa, mas, ao contrário, normas de inteligibilidade socialmente instituídas e 

mantidas”, tais como as normas de gêneros inteligíveis, por exemplo. Isso fomenta a 

ideia de que haja uma “verdade” sobre o sexo que seria “produzida precisamente pelas 

práticas reguladoras que geram identidades coerentes por via de uma matriz de normas 

de gênero coerentes” (loc. cit.). 

Essa discussão sobre as normas culturais que constituem e reafirmam os gêneros 

conferindo-lhes inteligibilidade tem efeito na maneira como pensamos o próprio sexo e 

a materialidade dos corpos. Isso porque, segundo Butler (1990/ 2003, p. 25), o gênero 

não pode ser visto como a mera inscrição cultural de significados em um sexo já dado. 

Pelo contrário, o gênero é justamente o “meio discursivo/ cultural pelo qual „a natureza 

sexuada‟ ou „um sexo natural‟ é produzido e estabelecido como „pré-discursivo‟, 

anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura” 

(grifos da autora) e que tem como resultado a consolidação do imperativo heterossexual. 

Nesse sentido, o sexo deixa de ser apenas um atributo físico, pré-linguístico e, portanto, 
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anterior aos sentidos que lhe conferimos, para ser também um dos mecanismos que 

conferem coerência aos sujeitos. De acordo com Butler (1993/ 2007: pp. 154-5),  

 

“o „sexo‟ é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma 

descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas 

quais o „alguém‟ simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica 

um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade 

cultural”. 

 

O que particularmente interessa nessa discussão é que, como aponta Butler 

(2004, p. 2), o gênero, assim como o sexo, a raça, a etnia, entre outros fatores, são 

alguns dos termos que garantem uma humanidade legítima/ legível aos sujeitos. O 

problema é que, de acordo com essa mesma autora, “algumas vezes, os próprios termos 

que conferem „humanidade‟ a alguns indivíduos são aqueles que privam outros 

indivíduos da possibilidade de atingirem tal status produzindo uma diferenciação entre 

os humanos e os menos-que-humanos”. Isso nos aponta para o fato de que os 

mecanismos através dos quais determinamos “quais formas de vida contam como 

„vida‟, como vidas que vale a pena proteger, como vidas que vale a pena salvar, como 

vidas que vale a pena prantear” (BUTLER, 1993/ 2007, p. 171), como vidas cujas 

histórias são dignas de serem contadas na escola, são contingentes. Daí o fato de que 

“certos humanos são reconhecidos como menos que humanos, e tal forma de 

reconhecimento não leva a uma vida vivível. Alguns humanos não são sequer 

reconhecidos como humanos, e isso leva a outra forma de vida não-vivível” (Butler 

2004, p. 2). A partir daí poderíamos pensar, como faz Baptista (1999, p. 46), na 

“qualidade de vida que temos” e na qualidade de vida que falta aos outros, na “vida que 
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nos é negada” ou que é negada aos outros, e “nos modos de viver que convivem com o 

medo, com a culpa e com as armas”. 

Vemos que a matriz heterossexual que define aqueles que, ao se engajarem em 

performances de gêneros inteligíveis, são considerados como “humanos”, define 

também aqueles que são considerados como menos-que-humanos ou como 

definitvamente não-humanos contra os quais são formados os limites do domínio do 

“humano”. De acordo com Butler (1993/ 2007, p. 155), “esta matriz excludente pela 

qual os sujeitos são formados exige, pois, a produção simultânea de um domínio de 

seres abjetos, aqueles que ainda não são „sujeitos‟, mas que formam o exterior 

constitutivo relativamente ao domínio do sujeito”. Nesse sentido, o sujeito é sempre 

constituído em relação ao não-sujeito. 

Por outro lado, a configuração desse domínio do que é abjeto mostra-se como o 

local mesmo de onde podem surgir discursos em oposição à matriz heterossexual que 

ressaltem seu caráter normativo e excludente, bem como a natureza construída e 

histórica das identidades que ela institui. Segundo Butler (1990/ 2003, p. 39), a 

persistência e proliferação de identidades que rompem com a matriz de gêneros 

inteligíveis criam “oportunidades críticas de expor os limites e os objetivos reguladores 

desse campo de inteligibilidade e, consequentemente, de disseminar, nos próprios 

termos dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e subversivas de desordem do 

gênero” (grifos meus). 

Importante destacar na passagem acima que quando Butler fala na possibilidade 

de disseminar outras matrizes de gênero “nos próprios termos” da matriz heterossexual, 

ela está articulando seu pensamento sob uma visão bastante peculiar de resistência. 

Embasada na visão foucaultiana de poder conforme discutida no capítulo 2 deste 
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trabalho, Butler entende que a possibilidade de resistência às normas constitutivas do 

gênero emerge de forma imbricada a essas normas, e não como um contra-poder 

exterior a tais normas que busca destruí-las, afinal como explica Machado (1979/ 2009, 

p. XIV) acerca da ideia de resistência em Foucault, “qualquer luta é sempre resistência 

dentro da própria rede do poder”. Nessa perspectiva, é possível pensar a agência na 

construção performativa do gênero e da sexualidade nos afastando de uma visão 

determinista das normas culturais nesse processo sem, no entanto, resvalar em uma 

ideia de livre escolha. Na formulação de Butler (1992/ 2007, p. 170), vemos que 

“embora esse constrangimento constitutivo não impeça a possibilidade de agência, ele 

localiza, sim, a agência como uma prática reiterativa ou rearticulatória imanente ao 

poder e não como uma relação de oposição externa ao poder”, uma vez que precisamos 

agir com base nos sentidos que já temos disponíveis em nossa cultura. 

Tendo dito isso, surge a questão: “que tipo de repetição subversiva poderia 

questionar a própria prática reguladora da identidade?” (BUTLER, 1990/ 2003: p. 57). 

Ocorre que como a própria Butler (op. cit., p. 20) argumenta, “o gênero [assim como a 

sexualidade e até mesmo a materialidade do sexo] nem sempre se constitui de maneira 

coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos”. Ora, se pensamos no 

gênero e na sexualidade sob a perspectiva da performance, então esse encadeamento 

coerente não está dado de antemão, de forma que novas possibilidades de vida podem 

surgir de diferentes amalgamas entre sexo, gênero e sexualidade.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Durante o processo de fazer pesquisa, a escolha de determinado paradigma de 

pesquisa em vez de outros não deve ocorrer de maneira aleatória, uma vez que tal 

seleção tem implicações diretas no que diz respeito aos instrumentos de geração e 

análise de dados, além de influenciar o objeto de pesquisa em si. Partindo dessa 

condição, estabeleci, para os fins deste estudo, que o paradigma qualitativo-

interpretativista é aquele que melhor contribui na tentativa de alcançar o objetivo 

delimitado para este trabalho que era gerar narrativas de um professor e de seus alunos 

sobre as performances de uma masculinidade não-hegemônica pelo professor no 

contexto da sala de aula e responder à seguinte pergunta geral de pesquisa: como 

professor e alunos atuam ou, de que forma se posicionam no discurso no intuito de 

tornar suas narrativas coerentes e socialmente aceitáveis? Nesta seção procurarei 

explicitar os motivos que me levaram à escolha desse paradigma de pesquisa, 

evidenciando alguns aspectos de natureza metodológica que nortearam o meu trabalho. 
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4.1. Natureza da Pesquisa 

 

 Chauí (2002, p. 318) aponta como uma das características do conhecimento 

científico a consciência de que os objetos com os quais trabalhamos em nossos estudos 

não são dados no sentido de que possuem uma existência anterior às nossas práticas de 

pesquisa. Pelo contrário, tais dados são “construídos pelo trabalho de investigação 

científica” (grifo da autora). Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Bazarin (2004, p. 

2) sugere que “não existe uma relação representacional, especular e mimética entre 

teoria e realidade. (...) Ao contrário, uma determinada teoria constrói o seu objeto entre 

vários possíveis criando também, consequentemente, uma e não a realidade” (grifos da 

autora). Esse posicionamento implica em compreendermos que uma teoria não pode ser 

vista como reflexo da realidade que a precede historicamente. Antes disso, dialogando 

diretamente com a toda a teorização socioconstrucionista que embasa este trabalho e 

que já foi discutida no capítulo 2, devemos considerar que são as teorizações sobre o 

mundo que dão forma e sentido a esse mundo. Precisamos, pois, pensar na 

impossibilidade de separarmos o objeto de nossas pesquisas dos discursos/ teorias que o 

constroem. Tem-se, daí, um entendimento de que “a maneira de construir o objeto de 

pesquisa (...) não é neutra, pois a forma como o pesquisador olha a realidade [eu diria 

“realidades”, no plural] é influenciada por esses discursos (e também por suas crenças e 

valores)” (BAZARIN, 2008: p. 2). 

 Com relação aos estudos desenvolvidos no campo da Linguística Aplicada (LA) 

em específico e no qual eu situo este trabalho, Bazarin (2008) ressalta que qualquer 

definição que se proponha de LA não apresenta o que a LA é, mas antes um modo de 

ver essa área que é influenciado por discursos específicos. Daí a necessidade de se 
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deixar sempre claro a qual LA estamos nos filiando em nossas pesquisas. Já discuti no 

capítulo introdutório deste trabalho minha filiação ao que Moita Lopes (2006a; 2006b) 

chama de Linguística Aplicada Indisciplinar. Tal área de estudos se preocupa em 

construir conhecimento que seja responsivo à vida social à medida que se engaja em 

uma prática transgressiva, indisciplinar e mestiça. Isso só é possível, por sua vez, se 

entendermos essa mesma LA como uma prática problematizadora. De acordo com 

Moita Lopes (2006a, p. 90), a problematização dos modos de produzir conhecimento é 

um caminho para que a LA possa “falar diretamente às mudanças avassaladoras que 

vivemos na vida contemporânea”, mudanças essas que também já foram tematizadas no 

primeiro capítulo desta dissertação. 

Faz-se necessário ressaltar, no entanto, que para nos engajarmos em uma LA 

como prática problematizadora, precisamos compreender as duas perspectivas que ela 

envolve. Por um lado, a LA é problematizadora à medida que desenvolve um exercício 

contínuo de (auto)reflexão que, como aponta Fabrício (2006, pp. 50-1), “assumindo 

abertamente suas escolhas ideológicas, políticas e éticas, submete a reexame e a 

estranhamento contínuos não só suas construções, como também os „vestígios‟ de 

práticas modernas, iluministas ou coloniais nela presentes”. Nessa perspectiva, 

perguntas como “Por que pesquisar?”, “Quem meu trabalho pode beneficiar ou 

prejudicar?”, “Como esse assunto tem sido tratado?”, fazem parte da dimensão ética e, 

portanto política, das nossas pesquisas e não podem ser evitadas. 

Por outro lado, entender a LA como prática problematizadora significa 

abandonar uma visão solucionista. Pelo contrário, Moita Lopes (2006a, p. 20) sugere 

que a LA Indisciplinar “procura problematizá-los [os problemas] ou criar 

inteligibilidades sobre eles, de modo que alternativas para tais contextos de uso da 
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linguagem possam ser vislumbradas”. Na verdade, Chauí (2002, p. 316) nos lembra que 

essa postura problematizadora é fundamental em qualquer prática científica. Segundo a 

autora, “a ciência desconfia da veracidade de nossas certezas, de nossa adesão imediata 

às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade” (grifo da autora). 

Tendo dito isso, me alinho à Bazarin (2008, p. 3) que explica que nessa visão de 

LA, caracterizada por Moita Lopes (2006a; 2006b) como indisciplinar, transgressiva e 

problematizadora, a metodologia de base qualitativo-interpretativista mostra-se a mais 

frutífera por ser mais flexível e, portanto, mais adequada à construção de 

inteligibilidades acerca da complexidade do mundo social. A autora se embasa em 

Morin (2002) para explicar que “enfrentar a complexidade do real (sic) significa 

perceber as ligações, interações e implicações mútuas de fenômenos multidimensionais 

e de realidades que são simultaneamente solidárias e conflitantes”. No caso desta 

pesquisa, tal metodologia nos ajudará a compreender e criar inteligibilidades acerca da 

complexidade da sala de aula e de suas relações de poder, bem como acerca das 

identidades de gênero e sexualidade que atravessam os sujeitos sociais e que não podem 

ser totalmente anuladas no contexto de ensino-aprendizagem como pressupõe a 

perspectiva cartesiana de separação entre mente e corpo. 

Neste ponto gostaria de ressaltar que meu objetivo não é fazer um estudo 

comparativo para provar que a epistemologia qualitativa adotada aqui é superior à 

quantitativa ou vice-versa. Tampouco tentarei elaborar meios de combinar estas duas 

epistemologias como sugerem autores como Lessard-Hérbert, Goyett e Boutim (1990) 

que defendem a tese de que em invés de considerarmos as epistemologias qualitativas e 

quantitativas numa relação dicotômica, deveríamos pensá-las em termos de um 

continuum, de forma que a combinação de ambas as epistemologias em um mesmo 
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estudo poderia ser vislumbrada. Entendo, conforme aponta Moita Lopes (1994), que a 

natureza da pesquisa nas Ciências Sociais, por ser tão diferente daquela desenvolvida 

nas Ciências Naturais, requer o uso de outros meios de produção científica. O tipo de 

trabalho que desenvolvo aqui lida primariamente com a linguagem que, por sua vez, 

possibilita a construção de significados que utilizamos para agir no mundo social. 

Consequentemente, concordo com Moita Lopes (1994, p. 331), para quem “a 

investigação nas C. Sociais tem que dar conta da pluralidade de vozes em ação no 

mundo social e considerar que isso envolve questões relativas a poder, ideologia, 

história e subjetividade”, questões essas que não são passíveis de um tratamento 

quantitativo. 

Mathie e Carnozzi (2005, p. 23) explicam que a pesquisa qualitativa é baseada 

em um conjunto específico de pressuposições acerca de como produzimos 

conhecimento sobre o mundo. É baseada ainda em uma perspectiva particular acerca 

“da realidade”, sendo que ao contrário da pesquisa quantitativa, “assume uma posição 

de que é menos importante descobrir o que é „real‟ (no sentido de verdade 

objetivamente verificável) do que compreender o que contribui para o entendimento 

subjetivo de determinadas pessoas acerca da realidade”. Se tal entendimento é sempre 

subjetivo, parece ser coerente afirmar que há tantas realidades quantas forem as 

interpretações possíveis. Moita Lopes (1994, p. 3) corrobora tal linha de pensamento ao 

afirmar que “o que é específico, no mundo social, é o fato de os significados que o 

caracterizam serem construídos pelo homem [e pela mulher], que interpreta e re-

interpreta o mundo a sua volta, fazendo, assim, com que não haja uma realidade única, 

mas várias realidades”. 



78 

 

 Mathie e Carnozzi (2005) parecem seguir nessa mesma direção ao argumentar 

que a ênfase da pesquisa qualitativa recai sobre a maneira como as pessoas interpretam 

e atribuem significado ao mundo, sendo que tais atividades estão necessariamente 

relacionadas às experiências de vida desses sujeitos. Consequentemente, as conclusões 

delineadas ao final da pesquisa só são verdadeiras para aquele grupo particular de 

indivíduos que participou do estudo. 

Em se tratando do paradigma interpretativista, Freitas (2003, p. 3) data seu 

surgimento entre as décadas de 50 e 70 do século XX. Segundo a autora, nesse 

paradigma a finalidade da investigação vem a ser a “compreensão e a interpretação, 

tendo a convicção de que „o real‟ não é apreensível, mas sim uma construção dos 

sujeitos que entram em relação com ele”. Consequentemente, “são produzidas análises 

indutivas, qualitativas, centradas sobre a diferença” (loc. cit.). Importante salientar aqui 

que, uma vez que “a realidade” é entendida como uma construção que os sujeitos 

produzem em sua relação com o mundo e tendo em vista que na pesquisa qualitativa o 

pesquisador também se configura como um sujeito da pesquisa, os valores do 

pesquisador vão necessariamente influenciar na seleção do problema a ser investigado, 

na escolha das teorias e metodologias a serem utilizadas, enfim, na construção da 

realidade sob estudo, de forma que “o pesquisador torna-se um produtor da realidade 

pesquisada” (FREITAS, 2003: p. 3).  

Mathie e Carnozzi (2005, p. 26) também estão atentos para o papel do 

pesquisador no processo de fazer pesquisa. Esses autores explicam que na tradição 

qualitativa, o pesquisador é visto como “o instrumento chave”. Com isso os autores 

querem dizer que todos os métodos de pesquisa e geração de dados são fortemente 

dependentes do pesquisador que atua como “entrevistador, observador, facilitador, 
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comunicador e intérprete dos dados. Em outras palavras, todo dado é filtrado pelo 

pesquisador”. 

 Dizer que os dados são “filtrados” pelo pesquisador envolve o reconhecimento, 

conforme apontam os autores, de que as interpretações são influenciadas pelas crenças, 

valores e até mesmo preconceitos daquele. Consequentemente, Mathie e Carnozzi 

(2005) ressaltam a importância de se mostrar nos dados evidências para as análises 

desenvolvidas, além de se reconhecer que as conclusões as quais chega o pesquisador ao 

final de seu estudo são algumas entre outras possíveis, sendo que diferentes 

interpretações podem surgir acerca dos mesmos dados. Moita Lopes (1994, p. 333) diria 

que é preciso haver um “metaconhecimento” sobre o processo de fazer pesquisa, isto é, 

uma constante reflexão sobre o trabalho que atesta seu caráter científico ao passo que o 

afasta da ideia de que a pesquisa qualitativa-interpretativista não passa de mero 

“achismo”. Nesse sentido, é preciso que a pesquisa seja metódica, isto é, a metodologia 

empregada deve estar clara; sistemática, que diz respeito à necessidade de inter-

relacionamento das questões pesquisadas; e criticada, tanto pelo próprio pesquisador, 

como por seus pares, como será feito na ocasião da arguição dessa dissertação (cf. 

MOITA LOPES, 1994).  

 Além de me pautar por um paradigma interpretativista, também incorporei neste 

trabalho alguns fundamentos do paradigma crítico
10

, conforme discutido por Freitas 

                                                           
10

 Estou ciente das reservas feitas a muitos trabalhos que adotam uma perspectiva crítica no sentido de 

buscarem “revelar a verdade” oculta por discursos ideológicos (entendidos aqui como mascaramento do 

real), tarefa esta do analista crítico que, detentor de saberes específicos, não seria iludido por esses 

discursos e estaria, portanto, apto a proceder com tal análise. Na verdade partilho dessas reservas, sendo 

que o sentido de “crítico” que adoto aqui parte de uma visão foucaultiana que não busca “desvendar a 

universalidade de um sentido” (FOUCAULT, 1971/ 2009, p. 70), mas que procura questionar o papel de 

diferentes discursos na criação e manutenção de sentidos disponíveis em nossa cultura. No caso desta 

pesquisa, em específico, quais são os discursos mobilizados por professor e alunos no processo de 
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(2003). Esta autora destaca como traço marcante desse paradigma o comprometimento 

com a transformação, isto é, sua preocupação maior é com os movimentos de mudança 

dos significados sociais que apontem para novas possibilidades de vida. Para tanto, faz-

se necessário a busca constante por um posicionamento crítico-reflexivo em relação a 

certos valores e ideologias que são tomados como certezas absolutas. A autora aponta 

ainda que os estudos que se pautam por um paradigma crítico compreendem “a 

realidade” como uma “construção dos múltiplos sujeitos que nela interagem, 

incorporando o conflito” (op. cit. p. 3). Seria justamente desse local de conflito que 

poderiam surgir novos sentidos para se pensar a vida social. Para efeitos do presente 

estudo, acredito que é este posicionamento crítico que nos permitirá trabalhar na direção 

de desconstruir alguns valores e certezas tão naturalizados acerca das várias formas de 

se exercer o gênero e a sexualidade. Além disso, tal posicionamento pode nos ser útil 

para pensarmos o contexto da sala de aula como um desses locais de conflito referidos 

por Freitas (2003), onde os sujeitos sociais têm a oportunidade de (re)construir, 

(re)afirmar ou transformar seus significados acerca das identidades de gênero e 

sexualidade com base nos novos e diversos discursos com os quais eles se engajam, 

como aliás já discutimos no capítulo 2 (cf. DUTRA 2003; PERES, 2003). 

 Acredito, pois, que a utilização dos paradigmas interpretativista e crítico 

discutidos aqui pode trazer resultados problematizadores. Acredito ainda que essa 

postura pode nos ajudar a lidar com o que Lessard-Hérbert, Goyett e Boutim (1990, p. 

43) chamam de “invisibilidade da vida cotidiana”. Trata-se da necessidade de tornar 

estranho aquilo que é familiar e que acaba adquirindo contornos de verdade absoluta e 

inquestionável, como é o caso das identidades de gênero e sexualidade, foco deste 

                                                                                                                                                                          
construção de suas identidades de gênero e sexualidade em sala de aula e, consequentemente, na 

manutenção e/ ou questionamento dos sentidos já naturalizados acerca dessas identidades. 
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estudo. Além disso, pode nos auxiliar a lançar um olhar mais atento aos significados 

locais que, seguindo autores como Moita Lopes (2006a) e Fabrício (2006), acredito que 

podem nos dar pistas de espaços de reinvenção da vida social e de cogitação de futuros 

possíveis que sejam menos aprisionadores. 

 A partir de agora faz-se necessário descrever quais instrumentos metodológicos 

utilizei para gerar os dados desta pesquisa e quais instrumentos analíticos empreguei na 

análise desses dados. Antes disso, no entanto, apresentarei o contexto onde este estudo 

ocorreu e os participantes da pesquisa. 

 

 

 4.2. Contexto e Participantes 

 

Aqui, no primeiro ano, a gente fica meio perdido né, porque é muita 

coisa nova. >Você não acha que isso aqui é uma escola quando você 

entra<, mas:: - porque as pessoas são muito (.) libertas, elas são muito elas 

de verdade aqui. Elas são livres. (Bruno/ aluno - Grupo Focal) 

 

 Quando fui pela primeira vez ao colégio me encontrar com o professor 

para apresentar meu projeto de pesquisa e solicitar sua participação, ainda 

não conhecia a fama de “escola gay” daquele lugar. No entanto, andando 

pelos corredores, a visão de alguns garotos que definitivamente não se 

preocupavam em se engajar em performances de uma masculinidade 
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hegemônica me sugeriu que aquele lugar contrastava, de alguma forma, 

com a concepção tradicional de escola na qual fui formado. Durante minha 

conversa com o professor, tomei conhecimento da “fama” da escola, bem 

como das suas razões. Já na saída, me deparei ainda com duas garotas que 

se acariciavam no pátio da escola e com uma outra que usava uma pulseira 

nas cores do arco-íris. Na verdade, o que mais me impressionava era o fato 

de que ninguém ali demonstrava qualquer tipo de estranheza com relação a 

essas cenas que tanto me impressionavam.  

 Naquele momento não pude deixar de relembrar da escola onde estudei 

todo meu Ensino Fundamental e Médio. Não pude deixar de relembrar algo 

que na verdade jamais esqueci: os insultos, humilhações, socos e chutes que 

recebia, por vezes dentro do próprio colégio e sob o olhar conivente de 

professores e inspetores, simplesmente por não querer jogar futebol com os 

meninos nas aulas de Educação Física e por preferir a companhia das 

garotas no intervalo. Hoje percebo que estes motivos, aparentemente tão 

banais, configuravam uma ameaça à construção de uma masculinidade 

hegemônica nos garotos que me agrediam, bem como na audiência que 

nada fazia para impedi-los. 

 Cicatrizes curadas (nem todas), estava eu ali naquele colégio com 

algumas indagações básicas: o que exatamente fazia com que aquela escola 

fosse tão diferente daquela em que estudei? Trata-se apenas de uma 

questão de localização histórica e/ ou geográfica? E como teria sido se 

minha própria escola fosse daquele jeito? Que (outros) rumos minha vida 

poderia ter tomado? Que (outra) pessoa eu seria hoje? Além disso, seria 
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possível exercer um “distanciamento crítico” de um objeto de estudo que 

me toca tão diretamente? (Diário do Pesquisador, dia 07 de julho de 2010). 

 

Para a realização desta pesquisa, contei com a participação de um professor e de 

alguns alunos de uma de suas turmas que estudavam em uma escola estadual. A escola 

em questão oferece o curso regular do Ensino Médio, além de alguns cursos de nível 

Técnico todos focados na área de Comunicação. Fica localizada em um bairro da Zona 

Norte do Rio de Janeiro e tem a fama de “escola gay”, como fui informado pelo 

professor e pelos alunos que participaram dessa pesquisa. Há alguns anos, um grupo de 

alunos que precisavam elaborar e montar um evento como atividade final de curso 

propuseram à diretoria do colégio um projeto que abordasse o tema da diversidade 

sexual e da homofobia, uma vez que casos de bullying motivados por esse sentimento 

não eram raros naquele espaço. Após algumas tentativas fracassadas de pôr o projeto em 

prática, os alunos conseguiram, com o apoio do professor que colaborou com este 

trabalho, o aval para sua realização. Desde então, o colégio acabou se tornando 

referência no que toca o respeito à diversidade sexual. 

Todos os alunos e alunas da turma do professor participante foram convidados a 

participar da pesquisa, sendo que quatro aceitaram participar e se apresentaram 

voluntariamente para a realização da entrevista com foco no grupo. Na ocasião estavam 

cursando o último ano do curso técnico paralelamente ao curso regular do Ensino 

Médio. Os estudantes, duas garotas e dois garotos (sendo que um deles, a quem 

chamarei de Bruno, se constrói como homossexual), tinham entre 17 e 19 anos e eram 

moradores da cidade do Rio de Janeiro ou da região metropolitana. 
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Já o professor, do sexo masculino, 40 anos de idade, é também morador da 

cidade do Rio de Janeiro e leciona neste colégio há aproximadamente três anos. Antes 

de trabalhar na Escola Verde, Pedro, que é como chamarei o professor, já deu aulas de 

física em outros colégios, sendo que agora sua atuação se dá no âmbito do Nível 

Técnico oferecido nesta escola (optei por não explicitar a disciplina com a qual Pedro 

trabalha no intuito de preservar sua identidade). Ele se constrói publicamente como 

homossexual inclusive no espaço da escola onde trabalha, o que me levou a contatá-lo 

para sua possível participação nesta pesquisa que também se deu de forma voluntária.  

Inclui-se ainda como sujeito desta pesquisa a figura do pesquisador. Sou um 

homem de 25 anos de idade, professor e me construo socialmente como homem gay. 

Essas características justificam de certa forma meu interesse pela temática abordada 

nessa pesquisa e deverão, portanto, ser consideradas durante a leitura da mesma, afinal, 

como indica Moita Lopes (1994), o pesquisador está intrinsecamente imbricado no 

conhecimento que produz (o que, aliás, já coloca em xeque a ideia de “distanciamento 

crítico” ao qual me referi na narrativa em meu diário de pesquisa).  

É importante destacar ainda que todos os alunos, bem como o professor que 

participaram da pesquisa foram informados previamente sobre a natureza e finalidade 

do trabalho como prevê Creswell (1998), autorizando, através de um termo de 

consentimento (um modelo do termo utilizado encontra-se no Anexo 1), a geração e 

divulgação dos dados analisados sob garantia de que seu anonimato seria preservado. 

Esta atitude se justifica, segundo o autor, por considerar importante que o propósito do 

trabalho seja explicitado logo no início dos contatos para evitar frustrações por parte dos 

participantes, além de se caracterizar como uma atitude ética e de respeito para com os 
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mesmos. Além disso, foi pedido autorização prévia para que nossos encontros fossem 

gravados em áudio. 

Para efeito de identificação dos autores de cada excerto que reproduzirei ao 

longo da análise dos dados a título de exemplificação das inferências feitas por mim e, 

ao mesmo tempo, para preservar o anonimato dos meus informantes conforme 

recomendado por Creswell (1998), farei uso de nomes fictícios escolhidos 

aleatoriamente por mim. Sendo assim, chamaremos o professor de Pedro, e os alunos de 

Aline, Letícia, Guilherme e Bruno. 

 

 

4.3. Instrumentos de geração de dados 

 

Basicamente foram dois os instrumentos metodológicos utilizados para a 

geração de narrativas que servissem de dados para esta pesquisa: a história de vida e o 

grupo focal. Nesta seção, buscarei delinear as principais características destes 

instrumentos, tentando mostrar as razões que me levaram à sua escolha. Além da 

história de vida e do grupo focal, disponho ainda de um diário que produzi durante 

minhas visitas ao colégio e durante os encontros que tive com o professor e os alunos. 

Tais anotações, no entanto, não tinham como objetivo gerar outras narrativas, mas me 

auxiliar a fazer sentido da experiência que estava vivenciando naquele contexto. 

Para os fins deste trabalho, foi pedido ao professor sujeito desta pesquisa que 

contasse sua história de vida enquanto professor tentando focalizar momentos de 
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atravessamento entre suas identidades profissional e de sexualidade. Ocorreram dois 

encontros para a geração e gravação de suas narrativas. O primeiro deles aconteceu em 

um restaurante do centro da cidade do Rio de Janeiro e o segundo nas dependências da 

própria escola onde ele trabalha. Ambos ocorreram no segundo semestre de 2010 e 

geraram cerca de duas horas de gravação. 

Destaco que, apesar de ter formulado algumas perguntas a serem feitas ao 

professor, optei por não elaborar um roteiro fechado de entrevista. Naquele momento, 

eu estava em busca da história de vida do professor, de forma que não queria engessar 

sua narrativa com perguntas pré-fabricadas por mim antes mesmo de ouvir sua história. 

Optei, então, por seguir as orientações de Paget (1982, 1983a, 1983b) conforme 

descritas em Mishler (1986), e ao invés de elaborar um roteiro padronizado de 

entrevista, fui formulando e re-formulando minhas perguntas ao longo da entrevista. 

Conforme Mishler (1986, p. 97) explica, para aquela autora, “este tipo de 

questionamento pode permitir e encorajar respostas que são igualmente questionadoras, 

hesitantes e formuladas no processo de entrevista” de forma a engajar o próprio 

entrevistado em uma “busca por entendimento”.  

Sendo assim, conforme sugere Tilio (2003, p. 93) com base em Mishler (1986), 

como pesquisador não fiz uma série de perguntas, mas lancei um tema, pedindo ao 

professor que buscasse recuperar sua história de vida com foco na sua trajetória 

profissional, estando livre para incluir narrativas que exemplificassem momentos em 

que se engajou em um processo de construção verbal de uma identidade homossexual 

em sala de aula. A maioria das outras perguntas que fiz durante os encontros com o 

professor foram elaboradas no momento das entrevistas e geralmente buscavam 

esclarecimentos sobre algo relatado ou incentivavam outros relatos. 
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Com relação ao grupo focal, o encontro para a realização do mesmo contou com 

a participação de quatro alunos que aceitaram o convite para contribuir de forma 

espontânea e anônima com esta pesquisa. Este encontro ocorreu nas dependências do 

colégio no segundo semestre de 2010, após já terem acontecido os encontros com o 

professor e cerca de duas horas. 

Com pesquisador, minha função durante as discussões do grupo focal foi, como 

sugere Coimbra (2003, p. 220), a de um moderador, “fornecendo o tópico e deixando os 

participantes falarem, interrompendo minimamente, apenas para dar continuidade ao 

assunto”. Para tanto, elaborarei um material com trechos de uma matéria publicada na 

revista Profissão Mestre e intitulada “Ensina-se a ser gay?” com o intuito de fomentar 

as discussões do grupo focal (uma cópia da referida matéria encontra-se no Anexo 2). 

Este texto foi escolhido por tratar-se de uma matéria que aborda justamente a questão-

chave dessa pesquisa e, consequentemente, do assunto que iríamos abordar no grupo 

focal: o dilema de alguns professores em se engajar ou não em performances de 

masculinidades homossexuais no ambiente escolar tendo em vista o preconceito ainda 

existente nesse espaço. Além disso, a matéria mobiliza diversas vozes que trazem 

opiniões diversas e contrastantes sobre o tema, de forma que os alunos poderiam partir 

daqueles depoimentos para expressarem suas opiniões e oferecerem narrativas que 

corroborassem seus pontos de vista, além, é claro, de trazerem narrativas acerca de sua 

relação com o professor participante da pesquisa.  

Lançadas as informações mais pontuais acerca das condições de realização da 

geração dos dados, tratarei a seguir de cada um dos instrumentos metodológicos que 

utilizei nesse processo, ressaltando os motivos que justificaram a utilização de cada um 

deles. 



88 

 

4.3.1. Narrativas e Histórias de Vida 

 

Vários foram os motivos que me levaram a eleger as histórias de vida como um 

instrumento de geração de dados para esta pesquisa. Tentarei, a seguir, delinear alguns 

desses motivos de forma a justificar seu uso enquanto fonte de narrativas sobre a 

construção de uma masculinidade não-hegemônica por parte do professor que colaborou 

com este trabalho.  

Em primeiro lugar, Linde (1993, p. 3) destaca a importância que as narrativas 

que incorporamos em nossas histórias de vida exercem no nosso processo de 

socialização, de forma que para esta autora, “para existir no mundo social com um 

sentimento confortável de ser uma pessoa boa, socializada e estável, um indivíduo 

precisa ter [eu diria construir] uma história de vida coerente, aceitável e constantemente 

revisada”.  

Ciente dessa premissa, Barcelos (2006) aponta que tem crescido o interesse em 

se utilizar narrativas e histórias de vida como instrumentos de pesquisa nas Ciências 

Humanas em geral e na área de Educação, em específico, notadamente as pesquisas 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. Isso se deve ao fato de que tais unidades 

discursivas permitem que os sujeitos reflitam sobre suas experiências e crenças e se 

tornem mais conscientes das mesmas. Segundo Barcelos (2006, p. 148), as narrativas e 

histórias de vida “são os referenciais através dos quais refletimos sobre nossas 

experiências e as reconstruímos baseados em novas percepções e experiências”. Este 

entendimento encontra suporte na teorização das narrativas enquanto performances 

discursivas conforme discutida no capítulo 3.1 quando, por exemplo, Coupland, Garret 
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e Williams (2005) ressaltam o caráter reflexivo das narrativas como o fator que 

possibilita seu uso na análise dos sentidos que circulam em determinada cultura. 

Tendo dito isso, acredito ser interessante deixar claro, desde já, o que de fato 

estou entendendo aqui por histórias de vida. Linde (1993) nos fornece o que ela chama 

de uma “definição técnica” desse instrumento metodológico e que, ao apresentar 

algumas de suas características, já nos ajuda a compreender o porquê de sua escolha. 

Segundo Linde (1993, p. 21), “uma história de vida consiste em todas as histórias e 

unidades associadas de discurso, tais como explicações e crônicas e as conexões entre 

elas, contadas por um indivíduo durante o curso de sua vida”. Tais histórias precisam, 

de acordo com Linde (1993), satisfazer a dois critérios: precisam dizer algo sobre o 

falante em si, e não sobre o mundo em geral; precisam ter “reportabilidade estendida”, 

isto é, precisam ser contadas e re-contadas ao longo da vida. 

Gostaria de destacar dois pontos nessa definição proposta por Linde (1993). O 

primeiro é que, ao afirmar que as histórias precisam dizer algo sobre o falante para que 

sejam consideradas como parte integrante de sua história de vida, a autora está 

destacando o fato de que as histórias de vida possuem papel importante no processo de 

construção de nossas identidades sociais. As narrativas que contamos ao longo de 

nossas vidas atuam na construção de quem somos (cf. MOITA LOPES, 2002 no 

capítulo 2) ou, como afirma Linde (1993, p. 3) em outro momento, “as histórias de vida 

expressam nossa ideia de ser: quem nós somos e como chegamos àquele ponto”. 

Coimbra (2003, p. 215) adota posicionamento semelhante. Se pautando por uma 

perspectiva socioconstrucionista, a autora explica que durante as interações sociais 

diárias nas quais nos engajamos, construímos nossas identidades sociais 

discursivamente através das histórias que narramos. Isso quer dizer que “quando os 
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agentes sociais tentam se organizar socialmente, por meio das histórias que contam e 

ouvem durante as interações sociais, suas identidades sociais (...) são construídas”. 

O segundo ponto refere-se à necessidade de re-contagem das histórias. A meu 

ver, tal característica dialoga com os estudos sobre performance discutidos no capítulo 3 

quando dizem que uma performance precisa ser repetida para ser bem sucedida, sendo 

que é a repetição incessante de certas performances que cristaliza alguns sentidos ao 

ponto de adquirirem um ar de naturalidade. No caso das histórias de vida, a ideia de 

coerência, de unidade e de identidade muitas vezes conferido às histórias é fruto da 

repetição, da re-contagem de determinadas narrativas em momentos e contextos 

diversos. Ainda assim não podemos deixar de vislumbrar a possibilidade de re-arranjos 

de sentidos durante essas repetições. Recuperando o conceito de performatividade 

discutido por Pennycook (2007), devemos lembrar que a performance prevê a 

possibilidade de mudanças/ improvisos dentro do próprio processo de repetição, 

conforme afirma Butler (1993/ 2007). 

Além de Linde (1993), Benson (2007) também nos fornece um bom resumo das 

características das narrativas que precisam estar sempre no horizonte da análise dos 

dados. Para este autor, as narrativas são textos produzidos por pessoas que encontram-se 

em uma relação social de poder, relações essas que, como já vimos são fluidas e, 

portanto, contingentes, o que possibilita o re-arranjo das mesmas (no caso deste 

trabalho, não podemos deixar de reconhecer que durante as práticas discursivas que 

estabeleci tanto com o professor quanto com os alunos, posições diferentes foram 

ocupadas por cada um dos sujeitos nas relações de poder, e isso influencia as narrativas 

contadas); são situadas no tempo e espaço, de forma que temos que ter em vista o 

contexto de produção das histórias narradas; envolvem atores e eventos; têm significado 
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(e o significado das histórias de vida depende do trabalho dos seus autores em atribuir 

coerência às narrativas); e variam sócio-culturalmente. Com relação a esse último 

aspecto, Linde (1993) nos lembra que a própria noção de histórias de vida não pode ser 

tomada como um conceito universal, sendo que as narrativas que geralmente são 

incorporadas em uma história de vida, os mecanismos de atribuição de coerência, bem 

como o que conta ou não como uma história de vida variam por serem produtos de 

culturas particulares. 

Linde (1993) ainda cita outros três aspectos que precisam ser levados em 

consideração em uma pesquisa que se propõe a trabalhar com esse tipo de instrumento. 

Trata-se do caráter social, descontínuo e oral das histórias de vida. Em relação ao 

aspecto social das histórias de vida, Linde (1993, p. 3) nos explica que tais unidades 

discursivas, enquanto amplas práticas sociais, possuem consequências tanto para o 

indivíduo como para o grupo como um todo. De fato, como apontam Thornborrow e 

Coates (2005), as narrativas que contamos possuem papel fundamental na construção 

não apenas de nossas identidades pessoais, mas igualmente na construção de toda uma 

cultura social. 

Em se tratando do caráter descontínuo das histórias de vida, Linde (1993) 

destaca que estas são por natureza abertas e fragmentadas. Abertas tendo em vista que 

não possuem uma visão clara de qual ou quando será seu fim. Fragmentadas por serem 

compostas por uma multiplicidade de narrativas contadas ao longo de uma vida que 

juntas formam o que chamamos de uma história de vida. Tais narrativas variam de 

acordo com o momento, o contexto e os participantes para quem são contadas, 

característica essa que também dialoga com a teorização sobre performance quando fala 

da importância da audiência na avaliação e validação das nossas performances, 
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inclusive as performances narrativas. Como aponta Linde (1993, p. 4), “em diferentes 

tempos, ocasiões e com diferentes pessoas, indivíduos fornecem relatos diferentes sobre 

o mesmo fato e sobre as razões pelas quais eles ocorreram”. Surge aí um processo de 

revisão através do qual os sujeitos refletem e avaliam suas próprias trajetórias, 

adicionando ou substituindo sentidos às suas histórias de vida dependendo sempre do 

contexto social e histórico no qual se encontram e isso dialoga diretamente com a 

discussão feita por Barcelos (2006) acerca do potencial das narrativas e histórias de vida 

em proporcionar um movimento de reflexão acerca das nossas crenças, valores e 

identidades. No caso desta pesquisa, é importante destacar que a história de vida do 

professor foi contada para mim, o pesquisador, em um contexto e com objetivos 

específicos, a saber: a realização de uma pesquisa de mestrado que aborda as 

performances de uma masculinidade não-hegemônica por parte de um professor em sala 

de aula. Em outro contexto e frente a outros sujeitos, o professor participante poderia 

contar outras histórias.  

Além disso, se recuperarmos aqui as ideias sobre um poder capilar que perpassa 

todas as relações sociais, conforme apresentado por Foucault e discutido no capítulo 2, 

vamos concordar que as histórias de vida se configuram como discursos 

necessariamente abertos, fragmentados e até mesmo contraditórios, tendo em vista que 

ao longo de nossas vidas nos encontramos em situações e contextos diferentes nos quais 

ocupamos posições distintas nas relações de poder, o que requer que nos engajemos no 

citado processo reflexivo acerca das histórias que contamos. 

Paradoxalmente a essa ideia de que as histórias de vida são discursos abertos e 

descontínuos, os indivíduos são sempre instigados a construir para si uma história de 

vida coerente e contínua, afinal, é através das narrativas que contamos e que 
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incorporamos em nossas histórias de vida que construímos os sentidos sobre nós 

mesmos enquanto sujeitos estáveis e coerentes e enquanto membros legítimos de um 

grupo social. No entanto, Linde (1993) reconhece que esse processo de atribuir um 

sentido de coerência às nossas histórias de vida não é tarefa fácil, além de ser o próprio 

sentido de coerência variável. Segundo esta autora, trata-se na verdade, de uma 

obrigação social para nos sentirmos como integrantes de uma determinada cultura, bem 

como uma obrigação com nós mesmos na tarefa de conferir um sentido coerente às 

nossas vidas. Nesse sentido, será interessante observar como o professor participante 

desta pesquisa trabalha para conferir coerência e estabilidade às suas narrativas sobre a 

construção de uma masculinidade não-hegemônica em sala de aula e, de fato, para mim 

enquanto seu ouvinte. 

Já com relação ao caráter oral das histórias de vida, Linde (1993) faz uma 

diferenciação entre estas e as biografias, que seriam de natureza escrita e tendo, 

portanto, suas próprias demandas e mercados. Acredito que a natureza oral das histórias 

de vida, inclusive daquela que faz parte dos dados deste trabalho, nos fornece um rico 

material para analisarmos justamente esse processo de construção de uma história de 

vida coerente, na medida em que tal processo se dá no momento mesmo do evento 

narrativo. No caso de uma narrativa escrita, o autor pode voltar atrás e rever, apagar e/ 

ou acrescentar detalhes antes de finalizar seu texto, enquanto que em uma narração oral, 

esse processo é aberto e está em andamento, o que torna ainda mais visível os recursos 

utilizados pelos interactantes no sentido de tornar suas performances aceitáveis, assim 

como os possíveis improvisos que podem surgir durante a “repetição” da performance 

narrativa oral. 
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4.3.2. Narrativas e Grupo Focal 

 

Ressel et al. (2008) nos dizem que, embora tendo sido primeiramente descrito 

em 1926 nas Ciências Sociais, a técnica do grupo focal permaneceu marginalizada por 

algum tempo em relação a outros instrumentos de geração de dados, tais como a 

observação participativa e a entrevista individual. No entanto, mais recentemente, a 

partir da década de 80, o grupo focal ganhou força nas Ciências Sociais e Humanas, 

sendo hoje um instrumento bastante utilizado em pesquisas na Antropologia, 

Sociologia, na Educação, como também na Linguística Aplicada. 

 Uma das características mais salientes desse instrumento de geração de dados 

que é apontado por Morgan (1998, p. 30) é sua flexibilidade em relação a outros 

instrumentos, tais como o questionário, por exemplo. A realização do grupo focal 

permite que novas questões surjam no decorrer das discussões tornando o tema da 

pesquisa ainda mais complexo à medida que aponta para detalhes que poderiam não ter 

sido pensados anteriormente pelo pesquisador. Essa flexibilidade na maneira como as 

questões são levantadas e discutidas em cada grupo implica no fato de que a natureza 

das respostas dadas pode variar bastante de um grupo para outro ou até mesmo dentro 

do mesmo grupo. Consequentemente, a análise dos dados gerados através desse 

instrumento envolve, segundo o autor há pouco citado, “um processo mais subjetivo de 

escutar e fazer sentido sobre o que foi dito nos grupos” (loc. cit.). 

Resel et al. (2008, p. 780) assinalam como outra característica do grupo focal a 

potencialidade desse tipo de instrumento na criação de um ambiente de descontração 

que favorece “trocas, descobertas e participações coletivas”. A ideia de coletividade, de 
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fato é bastante importante, sendo que no caso da presente pesquisa, a decisão pela 

utilização do grupo focal como instrumento de geração de dados se justifica, entre 

outros fatores, pelo fato de que os indivíduos, por estarem em um grupo que já lhes é 

familiar (o grupo do curso técnico), podem se sentir mais a vontade para falar sobre um 

tópico ainda considerado tabu (CRESWELL, 1998). Na tentativa de criar um clima de 

confidencialidade e deixar os participantes mais à vontade para discutirem um tema 

delicado, Ressel et al. (2008) ressaltam a importância de se estabelecer um contrato 

ético de sigilo com os mesmos. Isso foi feito através de uma conversa que tive com os 

alunos participantes do grupo focal e da assinatura de um termo de consentimento no 

qual me comprometo a não revelar suas identidades e utilizar suas falas apenas para fins 

acadêmicos. 

Cabe ressaltar aqui que, com a realização do grupo focal, eu estava basicamente 

interessado no possível surgimento de narrativas contadas pelos alunos acerca das 

performances de uma masculinidade não-hegemônica por parte do professor no 

ambiente escolar. Este foco dialoga com uma corrente analítica que, ao dar especial 

atenção às histórias contadas em contextos de entrevistas, reconhece “a importância da 

narrativa como um modo através do qual cada indivíduo expressa seu entendimento 

sobre eventos e experiências” (MISHLER, 1986, p. 68). 

De acordo com Mishler (1986), tal foco de análise contrasta com uma corrente 

mais tradicional que, ao analisar as respostas dadas pelos sujeitos em diversos tipos de 

entrevistas, desconsidera justamente as narrativas, vistas como divagações. No entanto, 

este autor destaca que a narração de histórias é uma prática muito comum tanto nas 

nossas conversas diárias, quanto em possíveis contextos de entrevistas. Temos aí, 
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portanto, uma mudança de paradigma que tem importantes implicações na metodologia 

de pesquisa. 

Para Mishler (1986, p. 106), o fato de que as histórias são tão recorrentes na 

nossa vida cotidiana atestam o fato de que as “narrativas são uma das formas 

linguísticas e cognitivas através das quais os indivíduos procuram ordenar, organizar e 

expressar sentidos”. Fazendo uma ligação com o grupo focal, acredito no potencial 

desse instrumento metodológico como espaço onde os participantes, ao entrarem em 

contato com sentidos e discursos diversos daqueles com os quais já estão acostumados e 

ao expor suas opiniões e argumentar em favor de seus pontos de vista, podem se engajar 

em uma atividade crítico-reflexiva acerca de suas próprias crenças, valores e 

convicções. Tal potencialidade se confirma pelo fato de que, conforme sugerem Boni e 

Quaresma (2005, p. 73), no grupo focal “os participantes levam em conta os pontos de 

vista dos outros para a formulação de suas respostas e também podem tecer comentários 

sobre suas experiências e a dos outros”.  

Tendo em vista que o grupo focal cria linhas de comunicação entre o 

pesquisador e os sujeitos participantes e entre os sujeitos participantes entre si, Morgan 

(1998) sugere que esse instrumento de geração de dados pode ser entendido como uma 

maneira de escutar e aprender com o outro. Devo destacar, portanto, que entendo o 

grupo focal como uma prática sócio-discursiva na qual os interactantes estão agindo no 

mundo através da linguagem (assim como a história de vida do professor contada para 

mim). Tal perspectiva dialoga, por sua vez, com a visão da narrativa enquanto 

performance na qual o discurso é visto como sendo co-construído, além de apontar para 

o pesquisador como co-participante do evento discursivo no qual as narrativas são 

contadas, sendo que sua influência neste processo é inevitável (cf. Capítulo 3). Com 
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relação a isso, adoto o mesmo posicionamento de Paget (1982, 1983a, 1983b) conforme 

descrito por Mishler (1986), que não presume qualquer neutralidade ou objetividade de 

sua parte. Pelo contrário, minhas ações discursivas revelam meu interesse e minhas 

crenças acerca do tema da minha pesquisa. 

 

 

4.4 Instrumental Analítico: posicionamento e estilização 

 

Seguindo a perspectiva construcionista adotada desde o início deste trabalho, 

apóio-me na visão de Wortham (2001) de que o ato de contar histórias faz mais do que 

simplesmente descrever um sujeito dado, que pré-exista ao ato mesmo de narrar. Para 

este autor, contar histórias pode re-criar, re-forçar ou transformar os sujeitos. A questão 

que se coloca diante de nós então é: como ocorre esta auto-construção narrativa?  

Com o intuito de responder a esta pergunta, Wortham (2001, p. XI) apresenta 

duas funções das narrativas: a função constitutiva que sugere que as narrativas podem 

criar o sujeito a partir da descrição que é feita dele na história e a função interacional 

que sugere que os sujeitos, ao narrarem, se engajam em performances com sua 

audiência e, através dessas performances, narradores e audiência podem se tornar o tipo 

de pessoa que estão performando. Nessa perspectiva, Moita Lopes (2006b, p. 296) 

afirma que “as identidades sociais com as quais um indivíduo se identifica ou é 

identificado dependem dos posicionamentos que este ocupa/ irá ocupar nas práticas 

narrativas em que está envolvido”. 
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Como venho destacando nesse trabalho, a pesquisa com narrativas deve sempre 

ter em mente que o ato de narrar é um ato de contar histórias para alguém. Isso implica 

pensarmos na presença do nosso interlocutor como “regulador de nossa própria 

experiência”, de forma que é, entre outros fatores, com base em nosso interlocutor que 

selecionamos o que narramos, porque e de que forma o fazemos. Nesse sentido, como 

aponta Roland (2003, p. 118), “quando conto uma história me posiciono e posiciono 

meus personagens, sempre levando em consideração aquele para quem minha história 

está sendo contada”. Em outras palavras, trata-se do envolvimento dos participantes em 

uma prática discursiva. 

Rollemberg (2003, p. 254) segue essa mesma linha de pensamento ao ressaltar 

que o processo de (re)construção das nossas identidades por meio das narrativas deve 

ser entendido levando em consideração que, ao narrarmos alguma história, nos 

posicionamos em relação ao mundo, aos nossos interlocutores e a nós mesmos, sendo 

que “esse posicionamento é estabelecido e negociado no ato de narrar”. Devemos 

pensar então que o ato de narrar é perpassado por relações de poder, de maneira que 

quem narra e o que se narra tem sempre que ser negociado entre os interlocutores em 

cada momento discursivo específico.  

Deixo claro, portanto, que o entendimento do conceito de posicionamento que 

adoto aqui é aquele defendido por Moita Lopes (2009, p. 136), que sugere que este 

construto “se refere a como as pessoas estão localizadas no discurso ou na conversa 

quando estão engajadas na construção do significado com outros”. Em outras palavras, 

trata-se da maneira como nos posicionamos em relação aos atores da e na performance 

(entendendo, conforme discuti em capítulo anterior, o gênero „narrativa‟ como 

performance), de forma que podemos falar em termos de “posicionamento interacional”.  
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Wortham (2001) destaca, no entanto, que o posicionamento interacional na 

narrativa ultrapassa os limites sintáticos dos enunciados, de forma que um trabalho que 

se proponha a analisar as estratégias de posicionamento deve estar atento para as pistas 

indexicais que sinalizam aspectos do contexto que são relevantes para uma interpretação 

coerente da narrativa. Além dessas pistas, os analistas se baseiam também em seu 

conhecimento sobre o contexto da narrativa.  

São cinco as pistas indexicais apresentadas por Wortham (2001) que guiarão a 

análise dos posicionamentos interacionais nas narrativas deste trabalho: referência e 

predicação; descritores metapragmáticos; citação; avaliadores indexicais; e 

modalizadores epistêmicos. A referência diz respeito à tomada de objetos no mundo 

através da linguagem, enquanto que a predicação caracteriza estes objetos. Em outras 

palavras, os personagens das narrativas são associados a tipos sociais identificáveis 

através das referências que se fazem e dos predicados que se atribuem a eles. Os 

descritores pragmáticos descrevem modos da linguagem em uso. Trata-se dos verbos 

discentes tais como „dizer‟, „mentir‟, „gritar‟, entre outros, verbos estes que atribuem 

valor ao personagem da narrativa. A citação combina, segundo Wortham (2001, p. 73), 

“a referência ao falante citado, um verbo metapragmático e o discurso citado para 

representar alguma instância da fala”. Nesse caso, é importante lembrar que qualquer 

tipo de citação, seja ela a mais fiel possível, passa sempre por uma filtragem por parte 

de quem cita, de forma que não podemos cair na armadilha de pensar que um discurso 

citado seja sinônimo de simples cópia ou repetição. Já no caso dos avaliadores 

indexicais, trata-se de expressões e modos de falar específicos que são associados a 

grupos também específicos. Importante ressaltar que não entendo aqui que esse modo 

de falar característico seja inerente a cada grupo, mas antes performances com as quais 
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tais grupos se engajam e são associados. Por fim, os modalizadores epistêmicos são 

bastante utilizados para reivindicar acesso direto a uma suposta verdade, como quando 

dizemos, por exemplo, “É verdade porque eu vi!”. 

  

 

4.5.Análise dos Dados 

 

Tendo apresentado e discutido o referencial teórico e o instrumental analítico 

que embasam este trabalho, passarei, a partir de agora, à análise dos dados. Antes de 

prosseguir nessa tarefa, no entanto, gostaria de fazer uma ressalva. Não estou 

preocupado aqui em atingir qualquer tipo de resultado que possa ser generalizado e 

aplicado a outras práticas sociais consideradas similares àquela sobre a qual me debruço 

neste trabalho. Nesse sentido, sigo Fabrício (2006, p. 60) que nos adverte que devemos 

“ser cauteloso[s] quanto a generalizações possíveis, circunscrevendo os sentidos 

produzidos aos discursos e às práticas dos atores sociais que os fabricam e vivenciam”. 

 Minha pesquisa pode ser entendida da mesma forma que aquelas apresentadas 

em Moita Lopes (2002, p. 24), como “histórias sobre pessoas agindo em práticas sociais 

discursivas”. Entendo, portanto, que os sentidos que minha análise constrói só podem 

ser entendidos se considerados dentro do contexto de geração e análise dos dados, 

contexto este que já explicitei no início deste capítulo.  

 Além disso, ao adotar a perspectiva socioconstrucionista como um dos pilares 

deste trabalho, não posso deixar de considerar, como nos adverte Moita Lopes (loc. cit.), 
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que “o(a) pesquisador(a) é participante na prática discursiva estudada sendo ao mesmo 

tempo analista, o que implica que os resultados relatados estão imbricados em sua 

compreensão dos fatos sociais estudados”. Em outras palavras, os resultados que 

apresentarei a seguir são meu entendimento sobre as práticas discursivas estudadas. 

Outros sujeitos podem (ou devem?) chegar a outros resultados. Devo ressaltar, no 

entanto, que não se trata de uma análise ingênua baseada em “achismos”, como alguns 

poderiam pensar, mas, antes, de uma análise que é orientada por bases teórico-

metodológicas bem fundamentadas, como espero deixar claro nos próximos capítulos. 

 No primeiro deles, apresento a “voz do professor” e no segundo as “vozes dos 

alunos”. Em cada um desses capítulos temos subdivisões onde apresento e discuto 

algumas sequências narrativas que são ilustrativas de tópicos discursivos recorrentes 

durante as entrevistas tanto com professor quanto com alunos. Nesse sentido, a escolha 

de quais sequências narrativas seriam incorporadas a essa dissertação e analisadas de 

maneira mais detalhada se deu após uma primeira análise, mais superficial, ainda 

durante o processo de transcrição dos dados, na qual foram identificados os tópicos 

discursivos (Brown e Yule, 1983)
11

 mais recorrentes e/ ou enfatizados nas narrativas 

contadas por professor e alunos. Identificados tais tópicos, escolhi os trechos que 

melhor os ilustravam e que se encontram a seguir. 

 Para efeito de transcrição dos trechos selecionados utilizei uma adaptação das 

convenções de transcrição conforme encontrado em Jefferson (2004), onde alguns sinais 

indicam “pistas” que podem nos ajudar a fazer sentido sobre os eventos discursivos 

analisados. Sendo assim, ::: indica alongamento de sílabas; - interrupção abrupta da 

                                                           
11

 O conceito de tópicos discursivos basicamente diz respeito a como os interactantes definem os sentidos 

levantados em uma prática discursiva ou, nas palavras de Brown e Yule (1983, p. 71), “aquilo acerca do 

que se fala”.  
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fala; = turno contíguo; CAIXA ALTA volume mais alto; ºfalaº volume mais baixo; > < 

fala acelerada; < > fala desacelerada; [ ] fala sobreposta; (4.0) silêncio em segundos; (.) 

silêncio curto; XXX inaudível; ((  )) comentários do pesquisador; @@@ risada. 
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5. A VOZ DO PROFESSOR 

 

5.1. Experiências profissionais anteriores à Escola Verde 

 

 Quando pedi ao professor participante desta pesquisa que me contasse sua 

história de vida com foco em sua carreira profissional e nos possíveis atravessamentos 

que sua sexualidade pudesse ter nessa narrativa, o mesmo o fez retomando sua trajetória 

desde o primeiro trabalho como docente em uma ONG que oferecia curso pré-vestibular 

a jovens carentes, passando por duas escolas particulares até chegar à Escola Verde 

onde leciona hoje. Durante sua narrativa, somos capazes de perceber uma mudança na 

maneira como ele indexicaliza os diferentes locais onde já trabalhou e as possibilidades 

de performances de uma masculinidade não-hegemônica nesses lugares. Nessa primeira 

seção, seguindo a ordem narrativa do próprio professor, começaremos analisando alguns 

de seus relatos sobre o tempo em que lecionou em escolas particulares. 

 

 5.1.1. Narrativa que constrói a escola como empresa 
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 Sequência 1: “Ali não, era uma empresa!” 

 

 Após um breve relato sobre sua atuação em uma ONG pré-vestibular, o 

professor passou a falar do momento em que começou a trabalhar em escolas de fato, de 

onde retirei esta primeira sequência cujo tema é a mercantilização do ensino particular 

visto como um obstáculo institucional para a vivência da sexualidade dos sujeitos no 

espaço escolar, conforme ficará claro no trecho a seguir: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Pedro (...) E aí o projeto acabou. (2.0) A gente ficou sem 

financiamento um ano, aí eu fui pro mercado. Aí de fato eu 

fui pra trabalhar em escolas, com carteira assinada 

bonitinho. Fui dar aula de física. No primeiro ano eu fui dar 

aula de física numa escola católica de [Nova Iguaçu] 

6 Pesquisador                  [particular?] = 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Pedro                             = 

particular. Eu comecei falar – interessante como os espaços 

acabam influenciando as possibilidades de fala, de gestos, 

de possibilidade de discussão, de ampliação do teu discurso, 

da tua fala, porque eu acabei, por precisar trabalhar, eu não 

divulguei. Eu não divulgava que eu era homossexual nessa 

escola. Não divulgava. (6.0) Assim, eu não deixava claro 

como eu deixei claro nos outros espaços: lá na ONG, lá no 

projeto do pré-vestibular. Porque lá eu me senti muito a 
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16 

17 

18 

19 

20 

vontade, me senti muito - eram parceiros, eram iguais na 

forma de lidar com a discussão, as escolhas sociais e 

políticas. Ali não, era uma empresa. Era uma empresa e era 

uma escola católica, então acabei deixando um pouco por 

esse momento por um período até grande. 

 

 Logo no início de sua narrativa, Pedro, ao fazer uso das predicações “fui pro 

mercado” e “fui pra trabalhar em escolas” (linhas 2 e 3), ele indexicalmente alinha a 

escola ao discurso dos negócios. De sua fala entendemos que a escola também faz parte 

do mundo dos negócios. 

 Paralelamente a esse posicionamento da escola como parte do “mercado”, Pedro 

acrescenta a seu relato a referência “escola católica” (linha 5). Entendo que a referência 

a esse detalhe (ele poderia ter mencionado outras características da escola) surge como 

um ponto importante a ser considerado em sua narrativa sobre o porquê de não falar 

sobre sua sexualidade no antigo colégio. Isso fica mais claro quando, já no final do 

trecho destacado, Pedro compara os espaços onde já havia trabalhado anteriormente e a 

referida escola. A predicação do modo como se sentia no antigo ambiente de trabalho 

como “muito à vontade” (linhas 15 e 16) devido, entre outras coisas, a estar entre 

“parceiros” (linha 16) contrasta com a indexicalização da atual escola como uma 

empresa ligada a uma determinada religião: “Ali não, era uma empresa. Era uma 

empresa e era uma escola católica” (linhas 18 e 19). 

 Note-se que eu, enquanto pesquisador e sujeito daquele evento discursivo, 

também evoco uma característica da escola que me parece ser importante destacar. 

Quando interrompo a narrativa de Pedro para perguntar se o referido colégio era um 



106 

 

colégio particular (linha 6), estou na verdade corroborando com a construção daquele 

colégio como uma empresa. 

 Aqui ecoa o ponto levantado por Fabrício (2004) no Capítulo 2 deste trabalho de 

que não somos livres para sermos quem quisermos, uma vez que instituições, crenças e 

discursos operam constrangimentos em nossas possibilidades de construção identitária. 

No caso da narrativa de Pedro, a escola vista sob a ótica do mercado e a bandeira 

religiosa carregada pela colégio são os constrangimentos institucionais que atuam como 

obstáculo para certas performances no espaço da sala de aula. Por outro lado, também 

não podemos deixar de considerar que, conforme afirma Foucault (1988/ 2009), há 

sempre a possibilidade de resistirmos a tais constrangimentos, o que se mostra 

fundamental se quisermos escapar de uma visão fatalista de assujeitamento. Essa 

possibilidade de resistência aparece em outra narrativa da qual tratarei em breve. Antes, 

porém, acredito ser interessante observar mais um ponto no trecho destacado 

anteriormente. 

 Note-se que através do uso dos descritores metapragmáticos “divulgava” e 

“deixava claro” (linhas 12 à 14), Pedro indexicaliza uma ideia de sexualidade um tanto 

quanto essencializada. Os dois verbos evocam a ideia de que a sexualidade seja uma 

qualidade, uma característica inerente ao sujeito que é ou não “divulgada”, em vez de 

co-construída junto aos participantes das diversas interações sócio-discursivas com as 

quais nos engajamos cotidianamente, como defende a perspectiva socioconstrucionista 

que utilizo aqui. Essa visão, no entanto, será revista em outros momentos da narrativa 

de Pedro, sendo que concepções diferentes e até mesmo contraditórias sobre a 

sexualidade comparecem em seu relato. 
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 Em se tratando do evento narrativo, desde esse primeiro excerto narrativo, Pedro 

se posiciona perante mim, o pesquisador, como um homem homossexual. Mais do que 

isso, ele se constrói como estando ciente dos atravessamentos que os diferentes traços 

identitários podem ter nos espaços pelos quais circulamos, bem como dos 

constrangimentos institucionais aos quais estamos submetidos e aos quais nossas 

performances têm que responder.  

 Passemos agora ao próximo trecho que ressalta um momento em que o 

apagamento das sexualidades dos indivíduos na escola particular católica é rompido. 

 

 

  5.1.2. Narrativas de resistência ao apagamento das sexualidades dos sujeitos 

 

 Depois de ter construído a escola onde trabalhou no passado como um local que 

possui uma tradição de apagamento da sexualidade dos sujeitos, entre outras razões por 

ser uma “escola particular” e por ser uma “escola católica”, o professor nos traz 

algumas narrativas em que é possível vislumbrar algum tipo de resistência a esse 

apagamento. Tais relatos serão focalizados a partir de agora. 

 

 

 Sequência 2:  “Primeiro eles me perguntaram se eu era gay.” 

  



108 

 

 Nesta seguência, Pedro nos conta um evento no qual dois alunos do colégio 

particular católico onde trabalhava foram procurá-lo para conversar sobre sexualidade. 

O tema aqui é sobre a dificuldade dos alunos em perceberem o espaço escolar como um 

espaço legítimo para compartilhamento de significados sobre esse tema. Os personagens 

são os dois alunos e o professor, que é construído como uma fonte de referências para 

os dois garotos que, conforme são indexicalizados, estão “se descobrindo”. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Pedro (...) esse relato foi de dois alunos e eu os encontrei ontem 

na boate. Eles tinham na época acho que 16 ou 17 anos 

e::: se descobrindo homossexuais - é muito legal isso, 

muito gostoso - e eles foram me procurar pra falar sobre 

isso. Eles foram me procurar. [E a turma] 

6 Pesquisador                                                 [E eles] chegaram como? 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Pedro É, (5.0) cheio de dedos. Eles pediram pra falar comigo, 

cheio de dedos, e eu tentando facilitar: “vamos lá, fala. É 

sobre a escola?” enfim. Eles: “não, é sobre a gente”. E::: 

(4.0) até que saiu. Primeiro eles me perguntaram se eu 

era gay. Aí eu retruquei: “mas porque que vocês querem 

saber disso? Aí eles: “não professor, não é por nada não, 

é porque a gente é gay e a gente” - enfim, aí foi muito 

interessante, todo o diálogo estabelecido. Aí eu falei que 

era gay e eles me perguntaram. Acho que aquele 

momento ali foi questão de referência mesmo, sabe? As 

mesmas referência que eu acho que eu procurei quando 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

eu assumi, quanto eu tava assumindo a minha identidade 

homossexual, eu dei algumas referências, sem querer ser 

pretensioso, mas algumas referências (3.0) outras 

referências. Não só essas referências que estão na mídia 

do gay mais, mais, mais afeminado, do gay mais, mais 

escrachado, mais solto, mais despojado, mas eu acho que 

naquele momento eles estavam em busca de outras 

referências, e eu acho isso muito legal. 

(...) 

Então eu acho que essas diferentes referências são 

importantíssimas pra construção, porque muitas vezes eu 

não quero ser a – e aqui não vai juízos de valor mesmo, 

mas eu não quero ser o travesti, eu não quero me montar, 

eu não quero ser o gay mais pintosa, mais afetada, eu não 

quero isso. Eu quero me relacionar com homens, mas eu 

quero uma outra atitude. Há outras possibilidades de ser 

homossexual e acho que aí eles também buscavam essa 

referência. 

  

 Logo no início dessa história, Pedro faz uso de uma série de citações (linhas 8 à 

13) que indicam acesso epistêmico ao evento narrado. Tal uso é feito, acredito, para dar 

mais veracidade à narrativa, indicando que o narrador a está contando da forma como 

ela realmente se deu.  
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A predicação utilizada por Pedro para mostrar a maneira como os alunos 

chegaram até ele (“cheio de dedos” – linhas 7 e 8) indexicaliza que os estudantes 

sabiam que estavam cruzando fronteiras do que é permitido no ambiente escolar e do 

que se espera de um relacionamento entre professores e alunos, afinal a sexualidade é 

um dos traços mais apagados nesse espaço (cf. hooks 1994/ 2007 no capítulo 2) e sobre 

o qual não se pode falar. Até mesmo a fala do professor que, frente ao nervosismo dos 

alunos indaga se se trata de algum assunto relacionado aos estudos (“É sobre a escola?” 

linhas 8 e 9), ilustra a questão de que na escola, geralmente entende-se que entre 

professor e aluno são tratados temas sobre a escola apenas. 

Assim como os garotos, Pedro também está ciente de que sua narrativa rompe 

com os scripts sociais daquilo que é esperado de um comportamento entre professor e 

alunos na escola, vide as longas pausas ao longo de sua fala (linhas 7, 10 e 20) que 

podem indicar momentos de hesitação. Isso é evidenciado quando vemos que, logo após 

contar sua história, ele busca se explicar sobre o porquê de ter feito isso e ainda 

conseguir o apoio do pesquisador (“Acho que aquele momento ali foi questão de 

referência mesmo, sabe?” – linhas 15 e 16). Entendo que aqui Pedro encontra-se em um 

ponto de tensão: conforme discutido por Thornborrow e Coates (2005) no capítulo 3, as 

narrativas precisam ser contáveis, isto é, trazer histórias que rompem de alguma forma 

com as expectativas do previsível. Entretanto, elas também precisam estar em 

conformidade com algumas normas culturais. Neste caso, Pedro narra sua história pois 

sabe que, por um lado, ela questiona o apagamento das sexualidades dos sujeitos tão 

comum ao ambiente escolar e que, portanto, pode ser de interesse para a minha 

pesquisa. Por outro lado, ciente dessa transgressão, Pedro logo busca justificar sua 

atitude e responder a possíveis críticas que lhe poderiam ser feitas. 
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Como já havia adiantado anteriormente, o constrangimento discursivo- 

institucional que nos diz que na escola a sexualidade deve ser anulada encontra 

resistência nessa narrativa. Tanto alunos quanto professor são posicionados como tendo 

consciência das performances que são esperadas de cada um, mas ainda assim há espaço 

para manobra e subversão dos discursos. E como sugeriu Foucault (1979/ 2009), não se 

trata de uma “grande resistência” ou de um “grande contra-discurso” que busca destruir 

todo o poder institucional ali instalado. Antes, trata-se de uma resistência em nível 

micro, uma prática local que, de alguma forma, aponta para outros caminhos além 

daquele social e culturalmente legitimados para aquele espaço. 

Durante sua justificativa para a conversa que teve com aqueles dois alunos, 

Pedro se posiciona como um homem gay não afeminado. Tal posicionamento é 

indexicalizado ao longo de sua fala pelo uso de diversas predicações através das quais 

ele evidencia as suas referências contrastando-as àquelas que “estão na mídia” e que 

apresentam um homem gay “mais afeminado”, “mais escrachado”, “mais solto” e “mais 

despojado” (linhas 22 e 23). Em contrapartida, ele oferece aos alunos “outras 

referências”, “diferentes referências”, “uma outra atitude” (linhas 20/21, 27 e 33, 

respectivamente). 

O que é bastante interessante nessa fala de Pedro é que aqui comparece outro 

entendimento sobre a sexualidade que difere daquela construção essencializada feita no 

excerto anterior. Ao utilizar uma predicação para afirmar que “há outras possibilidades 

de ser homossexual”, Pedro aponta para a ideia de que não existe uma essência comum 

a todos os homossexuais. Estas “outras possibilidades” residem nas diferentes 

performances com as quais os sujeitos podem se engajar: performances tidas como mais 
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afeminadas, mais afetadas ou performances mais masculinas como aquelas com as quais 

Pedro se identifica, entre tantas outras.  

Apesar do uso do descritor metapragmático “assumir” associado a “minha 

identidade homossexual” (linhas 18 e 19) que dá a ideia de uma suposta “identidade 

gay” já pronta no interior do indivíduo que só precisa ser “assumida”, o uso do item 

lexical “construção” (linha 28) é outro indicativo de um posicionamento não 

essencialista com relação à sexualidade. Não se trata de uma identidade inata, mas 

antes, de uma construção sócio-cultural que é feita a partir dos significados 

(“referências”) que disponibilizamos sobre o que é “ser homossexual”. Daí a 

justificativa de Pedro para a conversa que analisamos: trata-se de disponibilizar aos 

alunos outros sentidos sobre a homossexualidade que nem sempre estão presentes na 

mídia ou na escola. 

Entendo, dessa forma, que Pedro atua de forma estratégica, adotando um 

posicionamento por vezes essencialista com relação à sexualidade na tentativa de trazer 

à baila sentidos e histórias que possuem um histórico de invisibilidade nas práticas 

discursivas em que os alunos costumam circular. Esta compreensão é reforçada por 

outro relato que Pedro traz logo após o anterior e que reproduzo a seguir. 

 

Sequência 3: “Você é gay, eu sou gay e estamos no mesmo barco” 

 

Nesta sequência narrativa Pedro relata outro episódio em que encontrou um de 

seus alunos em uma boate, sendo eles os personagens principais deste excerto. Sua 



113 

 

relevância se justifica por ser outro momento em que o professor atua de forma 

estratégica na construção de uma identidade homossexual junto a seu aluno. 

 

1 

2 

Pedro (...)Ah também teve um caso de um outro aluno que me 

encontrou na boate e ficou com muito medo e se escondeu. 

3 Pesquisador Dessa mesma escola ((a escola católica))? 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pedro Dessa mesma escola. E se escondeu. E eu percebi que ele 

tava se escondendo. Aí, claro, eu fui até ele e falei: “nossa, 

não precisa se esconder, imagina. A não ser que você não 

seja gay!”, ainda brinquei. “A não ser que você não seja gay 

e esteja aqui de passagem só pra saber o que é”. E ele: 

“não, eu sou gay”. “Então imagina. Você é gay, eu sou gay 

e estamos no mesmo barco”. 

   

Nessa narrativa, Pedro relata o episódio em que encontrou um aluno seu na 

boate. Apesar de não utilizar nenhuma predicação para qualificar o tipo de boate a qual 

se referia, é possível recuperar pelo contexto da conversa que se tratava de uma boate 

gay. Essa ausência de predicação sugere que Pedro parte do princípio de que a simples 

referência à “boate” (linha 2) já é entendido pelo seu interlocutor, no caso eu, como 

sendo uma boate gay. Consequentemente, Pedro se posiciona, bem como posiciona o 

pesquisador como homens gays que conhecem e frequentam boates voltadas para esse 

público. 
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Também nesse relato, através das predicações “ficou com muito medo” e “se 

escondeu” (linhas 2 e 4), Pedro posiciona o aluno personagem de sua narrativa como 

amedrontado por ter encontrado seu professor naquele local. Como já discuti aqui, 

Coimbra (2003 – ver capítulo 2) nos diz que os sentidos que construímos na escola 

influenciarão nossas ações em outros contextos sociais mais amplos, de forma que este 

aluno, mesmo encontrando-se em um ambiente diferente daquele da escola, ainda 

parece entender que o professor não é um indivíduo com quem deve trocar significados 

para construir sua identidade sexual. Consequentemente, é o professor quem tem que se 

aproximar do garoto para estabelecer contato. 

Assim como em outras narrativas, Pedro faz uso de citações (linhas 5 à 10) para 

recriar o evento narrativo, dando, assim, maior veracidade ao seu relato indexicalizando 

seu acesso epistêmico privilegiado. Nessas citações, a predicação “gay” surge sempre 

associada ao verbo „ser‟ (“A não ser que você não seja gay” – linhas 6 e 7; “Não, eu sou 

gay” – linhas 8 e 9; “Você é gay, eu sou gay” – linha 9). Tal associação pode sugerir 

uma construção essencializada da sexualidade como uma característica inerente aos 

indivíduos.  

Por outro lado, não podemos deixar de notar o uso do descritor metapragmático 

“brinquei” entre uma das falas de Pedro (linha 7), sugerindo um posicionamento jocoso 

em sua fala com o aluno. Já no final do seu relato, ao utilizar a predicação “estamos no 

mesmo barco” (linha 10) para dizer a seu aluno que ambos são sujeitos com vivências 

homoeróticas, Pedro indexicaliza um posicionamento junto ao seu aluno com o intuito 

de desfazer o receio inicial que este demonstrou ao ver seu professor na boate. Entendo, 

dessa forma, que a construção de uma identidade gay é feita de forma estratégica e que 
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está, de certa forma, ligada à construção de outras referências sobre o que é “ser gay” 

que não costumam estar disponíveis em outros contextos, conforme já apontei há pouco. 

Nesses dois últimos excertos narrativos Pedro manteve e consolidou seu 

posicionamento perante mim de um professor que está ciente dos atravessamentos 

identitários que fazem com que sejamos sujeitos fragmentados (cf. MOITA LOPES 

2002), bem como das implicações que isso traz para as nossas práticas cotidianas, como 

sua atuação como professor em uma escola católica. Além disso, Pedro se posiciona 

como um professor atento às consequências políticas que a construção de uma 

identidade homossexual junto aos seus alunos possa ter. Tal posicionamento continua a 

ser construído em outras narrativas que veremos mais à frente. Antes, porém, 

analisemos a construção que é feita por Pedro acerca da Escola Verde. 

 

 

5.2. Experiências profissionais na Escola Verde 

 

 Depois de ter relatado suas experiências profissionais anteriores à Escola Verde, 

o professor passa a narrar eventos que ocorreram já no novo emprego, indexicalizando, 

em alguns momentos, as diferenças entre esse novo ambiente de socialização e aqueles 

pelos quais circulou anteriormente. A partir de agora, passaremos a analisar estas 

narrativas de forma que será possível notar como esse tipo de diferenciação é construído 

ao longo de sua fala. 
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5.2.1. Narrativas que constroem a Escola Verde como uma escola diferente 

  

 Em vários momentos, tanto na narrativa da história de vida do professor, como 

durante a entrevista de grupo focal com os alunos, a Escola Verde é construída como 

uma “escola diferente”, apresentando possibilidades de vivências, principalmente no 

que se refere à vivência da sexualidade, que não são permitidas em outras escolas. A 

seguir, analisarei alguns trechos que são ilustrativos dessa construção. 

 

 Sequência 4: “O slogan da escola é que a Escola Verde é uma escola 

diferente” 

 

 Neste momento reproduzo um excerto no qual o professor relata o momento em 

que foi trabalhar na Escola Verde e suas impressões. A personagem principal desse 

trecho é a própria escola, caracterizada como sendo uma “escola diferente” e o porquê 

desse entendimento. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Pedro E foi muito interessante conhecer a Escola Verde naquele 

primeiro momento porque ali, quando eu pisei - primeiro que é 

uma escola de comunicação, então já muda tudo. (...) Acho que 

tem possibilidades ali de se falar algumas coisas, de discutir 

algumas coisas que talvez em muitas outras escolas, inclusive 
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6 

7 

8 

9 

10 

escolas técnicas, não atinjam. Acho que se permite essa 

discussão por se tratar de uma escola de comunicação. Então o 

slogan da escola é que a Escola Verde é uma escola diferente e 

eu fui entendendo porque que ela é uma escola diferente. De 

fato é uma escola diferente. 

 

 Pedro predica a experiência de ter conhecido a Escola Verde como “muito 

interessante” (linha 1), o que já desperta a minha atenção como seu interlocutor para 

uma narrativa que é contável, ou seja, que traz algum tipo de surpresa com relação 

àquilo que geralmente se espera de uma escola. A princípio, a característica central que 

faz dessa escola uma “escola diferente” (linhas 8, 9 e 10) e a experiência de conhecê-la 

como “muito interessante” é o fato de esta ser uma “escola de comunicação” (linha 3). 

De acordo com Pedro, este fator “já muda tudo” e deve, portanto, ser destacado (note-

se, inclusive, a interrupção de sua fala na linha 2 para trazer ao seu relato a referida 

informação sobre a escola). Para ele, essa é a principal especificidade deste colégio que 

acena com “possibilidades” (linha 4) de discussões que não são possíveis em outros 

colégios. Aqui vale a pena lembrarmos das duas características ressaltadas por Pedro 

sobre a sua antiga escola (católica e particular) e como elas contrastam com a 

característica da Escola Verde (escola de comunicação). 

 Já no final dessa pequena descrição da Escola Verde, Pedro sugere que apesar da 

fama do colégio em ser diferente dos demais, ele só foi percebendo isso com o tempo. 

Seria interessante observar, então, quais histórias são contadas por ele no intuito de 

ilustrar este processo. Logo na primeira dessas histórias, Pedro narra um acontecimento 

que de fato rompe com a ideia que fazemos de escola e das possibilidades de vivência 
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da sexualidade nesse espaço, principalmente em se tratando de sexualidades que fogem 

ao padrão de gêneros inteligíveis no qual sexo, gênero e sexualidade assumem um 

encadeamento coerente (cf. BUTLER, 1990/ 2003 no capítulo 3). Reproduzo trechos 

desse relato a seguir. 

 

 Sequência 5: “Eu tinha um casalzinho de lésbicas” 

 

 Esta narrativa segue-se imediatamente ao último trecho reproduzido no qual 

Pedro qualifica a Escola Verde como uma escola diferente, sendo apresentado, portanto, 

como um motivo pelo qual essa pode ser considerada “diferente” das demais. Aqui o 

foco da história é um casal de lésbicas que eram suas alunas, bem como a reflexão 

desenvolvida sobre os limites da demonstração de afeto na sala de aula.  

 

1 Pedro E eu tinha um casalzinho de lésbicas = 

2 Pesquisador                                                  = na sua turma? 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Pedro Na minha turma. Elas sentavam juntinhas e 

abraçadinhas. Até então eu pensei que fossem 

amiguinhas, porque é muito comum as amiguinhas 

andarem de mãos dadas né, essa relação de proximidade, 

de se permitirem um carinho, um toque maior. As 

meninas se permitem isso, mesmo as que não são 

lésbicas. E num primeiro momento eu não maldei, depois 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

eu percebi que esse contato, esse tato tava muito mais 

íntimo @@, mas, claro elas não se beijavam até porque 

nós estávamos em sala de aula. (5.0) Não que uma sala 

de aula não seja possível de se beijar, mas ali não é um 

espaço pra namoro, eu também concordo com isso, ali 

não é um espaço pra namoro. Não que uma bitoquinha de 

vez em quando, sabe, não possa [acontecer]. 

17 Pesquisador                                                    [Já ocorreu] alguma vez? 

18 

19 

20 

21 

22 

Pedro Já. Com elas inclusive. E aconteceu uma coisa muito 

sutil, muito leve - acho que pode acontecer, sejam casais 

heterossexuais, homossexuais, acho que isso é possível. 

Claro que não dá pra a partir daí a gente (.) exagero XXX 

espaço pra namoro. 

23  (...) 

24 

25 

Pesquisador Nessa ocasião houve alguma – elas deram aquele 

beijinho e, a turma, você, [como foi?] 

26 

27 

28 

29 

30 

Pedro         [Muito natural.] Pra mim, é 

claro, imagina, muito natural, muito normal, muito 

aceitável, e pra turma também. Isso foi muito 

interessante. Vivenciar isso. E a turma sabia que elas 

eram namoradinhas. A turma sabia, a escola sabia. 
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 Como me referi há pouco, esta narrativa é contada por Pedro para dar suporte à 

construção feita anteriormente da Escola Verde como uma escola diferente das outras. 

Nesse sentido, surgem duas personagens às quais o professor se refere como um 

“casalzinho de lésbicas” (linha 1). Um traço que logo chama atenção nessa referência é 

o uso do diminutivo que persiste na predicação feita das mesmas como “amiguinhas” 

que “sentavam juntinhas e abraçadinhas” (linhas 3 e 4). Novamente, Pedro indica ter 

conhecimento de que sua narrativa rompe com os sentidos tradicionalmente associados 

ao contexto da sala de aula, de forma que entendo que o traço diminutivo parece ser 

utilizado aqui no intuito de amenizar o estranhamento que esta narrativa pode causar 

nos seus interlocutores, no caso, em mim. Conforme apontam Moraes e Oliveira (2010, 

p. 249), uma das funções pragmáticas do diminutivo é “minimizar efeitos causados por 

possíveis excessos”, de forma que entendo que o uso do diminutivo aqui confere um 

tom pueril, quase que inocente ao relato de Pedro, suavizando o impacto que 

possivelmente causaria
12

. 

O descritor metapragmático “maldei” (linha 9) utilizado para se referir ao 

momento em que o professor passou a perceber que aquelas garotas tinham um contato 

“muito mais íntimo” (linha 10) reforça a ideia de que tal contato pode ser visto como 

um mal, um problema. Pedro, inclusive, se apressa em afirmar em um tom descontraído 

(vide o riso em sua fala na linha 11) que “claro elas não se beijavam até porque nós 

estávamos em sala de aula” (linhas 11 e 12).  

No entanto, nesse instante, Pedro parece perceber que o posicionamento 

indexicalizado até aquele momento de alguém que possui reservas em relação ao 

                                                           
12

 Outra leitura possível para o uso do traço diminutivo na narrativa de Pedro seria o de que trata-se de um 

modo afetuoso de se referir às meninas, principalmente se considerarmos que tanto professor como alunos 

constroem sua relação com sendo bastante próxima, como veremos mais adiante. 
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relacionamento afetivo de duas garotas na escola através da utilização do verbo 

“maldei” (linha 9) entra em choque com o propósito inicial desse relato que era mostrar 

como a Escola Verde é uma escola diferente que apresenta possibilidades de 

comportamento inexistentes em outros colégios. Observamos, então, que após uma 

pausa considerável de cinco segundos (linha 12), Pedro se re-posiciona como um 

professor liberal que considera a possibilidade de um beijo em sua sala de aula, apesar 

de predicar este ambiente dizendo que “ali não é espaço pra namoro” (linhas 13 e 14). 

Inclusive, nesse momento Pedro começa mesmo a relatar um episódio em que as 

referidas garotas deram uma “bitoquinha” (linha 15) na sala de aula. Note-se aqui 

novamente o uso do diminutivo como uma forma de suavizar o impacto que tal relato 

possa acarretar em mim. Ainda nesse mesmo intuito, Pedro predica o evento como 

“uma coisa muito sutil, muito leve” (linhas 18 e 19), sendo, portanto, aceito no 

ambiente da sala de aula.  

Acredito que essa preocupação com os efeitos de sua narrativa em mim 

enquanto seu interlocutor responde, em parte, a um posicionamento indexicalizado por 

mim ao longo da entrevista que, procurando instigar Pedro para que acrescentasse mais 

detalhes à sua narrativa, acabava atuando como uma espécie de “porta-voz da cultura”. 

Quando observamos minhas intervenções na narrativa do professor nas linhas 2 (quando 

interrompo Pedro e pergunto se o “casalzinho de lésbicas” era de sua turma) e 17 

(quando sobreponho minha voz à de Pedro para perguntar se aquelas garotas já haviam 

se beijado em sua aula), percebemos como minha fala indexicaliza um grau de espanto 

frente àquele relato, espanto esse que acredito que seria esperado de alguém que tivesse 

acesso a estas histórias. 
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Em seguida, temos o momento da narrativa que parece ilustrar a fama de escola 

diferente quando o professor, perguntado sobre a reação da turma frente ao beijo das 

garotas, predica essa reação como “muito natural, muito normal, muito aceitável” (linha 

27). Daí, deduzimos que, de acordo com Pedro, em outro colégio, este acontecimento 

não seria aceitável ou normal. 

O que é interessante observar aqui, portanto, é a tensão na qual Pedro se 

encontra ao tentar conciliar um posicionamento ora mais liberal possível de ser tomado 

na Escola Verde, ora mais conservador conforme o que culturalmente se espera de um 

professor. Esta tensão dialoga com uma característica das narrativas apontada por 

Thornborrow e Coates (2005) e retomada há pouco de que uma narrativa precisa tanto 

apresentar um elemento que ultrapassa as expectativas do esperado, como também 

mostrar que seus personagens e/ ou narradores estão em conformidade com certas 

normas culturais, afinal, uma das finalidades das narrativas é criar uma sensação de 

pertencimento a um grupo. Neste caso, Pedro ora se posiciona perante mim como um 

professor liberal que vê no relacionamento de duas garotas lésbicas em sala de aula uma 

possibilidade de novos sentidos, enquanto em outros momentos ele se posiciona como 

um professor mais conservador, impondo limites a esse relacionamento. Entendo que 

Pedro, ciente de que sou igualmente um professor e que, enquanto estudante de 

mestrado estou pesquisando narrativas de construção identitária homoerótica em sala de 

aula, procura, por um lado, satisfazer meu interesse de pesquisa e, por outro, se encaixar 

no comportamento socialmente esperado de um professor sob pena de sua performance 

não ser ratificada por mim. 
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Sequência 6: “Stonewall”
13

 

 

Dentre todos os relatos contados por Pedro e também pelos alunos que 

constroem a Escola Verde como uma escola diferente, um aparece em ambas as 

narrativas como um marco central da possibilidade de vivência de sexualidades que 

fogem ao padrão heteronormativo dentro do espaço da escola. Trata-se de um evento 

produzido pelos alunos do colégio sob a orientação de Pedro que discutia a questão da 

diversidade sexual e que foi batizado como “Stonewall”. Durante sua narrativa, o 

professor dedicou uma grande parte de sua fala para esse evento, sendo que reproduzir 

toda essa narrativa aqui seria inviável. Portanto, para efeito de análise reproduzirei 

alguns trechos de sua história que considero mais representativos de seu 

posicionamento. 

Com relação ao evento, trata-se, na verdade, de uma avaliação final de curso na 

qual os alunos precisam elaborar um projeto de alguma atividade cultural e levá-lo a 

cabo. Para tanto, os alunos precisam que algum professor aceite lhes orientar na 

execução de seu projeto. Em seu relato, Pedro destaca que os alunos já haviam 

apresentado essa proposta de projeto a outros professores nos dois anos anteriores, mas 

que não haviam conseguido apoio. No terceiro ano de tentativas, agora sob orientação 

de Pedro, o projeto foi apresentado à direção da escola, de onde temos o seguinte 

trecho: 

                                                           
13

 Stonewall é o nome de um bar localizado na cidade de Nova Iorque nos Estados Unidos onde, no ano 

de 1969, uma série de manifestações por parte de seus frequentadores, em sua maioria travestis, gays e 

lésbicas contra as costumeiras batidas policiais no local passou a ser visto como o momento catalisador 

do então “movimento gay”, hoje designado pela sigla LGBT. Nas narrativas de Pedro e seus alunos, 

Stonewall aparece como nome de um evento produzido por eles no colégio, como veremos a seguir. 
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1 

2 

3 

4 

Pedro <A direção, num primeiro momento, ela, não é a mesma 

direção que está hoje, ela não viu com bons olhos. Sempre com 

o mesmo discurso de todo mundo, que são jovens, que blá-blá-

blá, e é polêmico, etc.> E a gente contra-argumentou. 

5 

6 

Pesquisador Eles argumentavam que por vocês serem jovens não seria um 

tema pertinente? 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Pedro Pertinente. Que era muito polêmico tratar de 

homossexualidade. E a gente discutiu: “mas espera aí, essa 

escola não trata de sexualidade? Eu não quero tratar - a 

homossexualidade é uma abordagem que está dentro, é 

transversal que está dentro de um tema que as escolas abordam 

que é a sexualidade. Então essa escola não discute sexualidade, 

é isso?” E aí a gente conseguiu, nesse primeiro momento, eles 

ficaram de pensar, e aí, é claro que paralelamente a gente foi 

se articulando politicamente, dentro da escola (...) 

 

Pedro nos relata que a direção do colégio, em um primeiro momento, “não viu 

com bons olhos” a proposta de evento apresentada pelos alunos e pelo professor. Ele faz 

uso de algumas predicações que indexicalizam os argumentos da direção da escola 

contrários ao projeto como ultrapassados e de senso-comum: “o mesmo discurso de 

todo mundo”; “é polêmico”. Tais argumentos são construídos como sendo tão banais 

que por vezes nem merecem ser enunciados, como em “blá-blá-blá” e “etc” (linhas 2 à 

4). Além disso, a fala de Pedro em uma velocidade nitidamente mais lenta ao narrar a 

reação da diretoria da escola frente ao projeto (linhas 1 à 4) sugere uma ideia de tédio, 
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como se aquele trecho de sua narrativa não fosse mesmo tão interessante como o resto e, 

portanto, não merecesse tanta importância. Poderíamos ainda fazer a leitura de que, ao 

posicionar a si mesmo e ao seu interlocutor, no caso eu, como educadores que estão, de 

alguma forma, envolvidos em discussões sobre a possibilidade de abordagem da 

questão da sexualidade na escola, Pedro parte do pressuposto de que ambos já têm 

conhecimento dos contra-argumentos que geralmente são levantados no intuito de barrar 

esse tipo de debate, de forma que não se faz necessário explicitá-los aqui. 

Em resposta ao posicionamento da escola, Pedro faz uso de uma citação (linas 8 

à 12) da sua própria fala no intuito de recuperar a discussão estabelecida entre as partes 

acerca da viabilidade do projeto. Nessa fala, Pedro argumenta que a temática da 

homossexualidade está inserida no tema mais amplo da sexualidade que é reconhecida 

como um tema transversal a ser trabalhado nas escolas. Através dessa fala, Pedro se 

posiciona perante mim como um professor que está atento para a agenda de debates que 

se espera que ocorra em uma escola. Além disso, em seguida, ao predicar a articulação 

empreendida por ele e pelos alunos na escola como sendo de ordem “política” (“a gente 

foi se articulando politicamente” – linha 14), Pedro se posiciona como um professor que 

está atento para o fato de que as relações estabelecidas no contexto escolar - bem como 

em qualquer contexto social - são de ordem política e envolvem, portanto, relações de 

poder que podem ser questionadas, como aliás ele próprio e seus alunos o tentam fazer. 

Antes de prosseguir com o relato de Pedro sobre o evento, acredito ser 

interessante observar, como também faz Moita Lopes (2002), como a sexualidade, 

apesar de ser muitas vezes apagada do currículo oficial da escola (vide nota número 5), 

comparece no currículo extra-oficial levantado pelos próprios alunos. Aqui, embora a 

escola “não veja com bons olhos” a realização de um evento que procura debater a 
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homossexualidade (e lembrando que antes mesmo de ser apresentado à direção o 

mesmo projeto já havia sido recusado por dois professores), os alunos sentem a 

necessidade de discutirem sobre o tema não apenas de maneira informal, pelos 

corredores do colégio, mas como uma pauta referendada institucionalmente. Há, nesse 

sentido, por parte dos personagens da narrativa uma crítica à racionalidade 

descorporificada do sujeito com a qual a escola sempre trabalhou. 

Tendo dito isso, passemos a analisar agora um trecho em que o professor relata 

já o momento de realização do evento: 

 

1 

2 

3 

4 

Pedro (...) E fizemos, a gente trouxe aqui (4.0) o Cláudio 

Nascimento, superintendente né. A gente trouxe o grupo Arco-

Íris, trouxe o grupo Atobá, a gente trouxe alguns grupos, a 

gente trouxe a (3.0) ABLG ((hesitação)) =  

5 Pesquisador            = ABGLT. 

6 

7 

8 

9 

Pedro ABGLT. A gente trouxe representantes, enfim, fez uma 

discussão aqui muito rica, muito rica, muito sólida, muito 

SÉRIA, sobre a pauta, sobre a temática de homossexualidade. 

Foi muito gostoso. A gente teve auditório sempre muito cheio.  

 

 Para descrever o Stonewall, Pedro começa a listar quais pessoas/ representantes 

estiveram presente nos espaços do evento como uma forma de dar crédito ao que foi 

feito ali. Importante observar que nessa listagem Pedro cita alguns nomes de pessoas e 

grupos sem dar muitas referências sobre eles. Sabemos que Cláudio Nascimento (linhas 
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1 e 2) esteve presente no evento. Sabemos que ele é superintendente de algo, mas não 

temos mais informações a seu respeito. O mesmo ocorre com os grupos Arco-Íris e 

Atobá (linhas 2 e 3), sobre os quais nada é dito. Ciente de que possuo uma inserção no 

movimento LGBT, entendo que neste momento Pedro está se posicionando e 

posicionando a mim como seu interlocutor como sujeitos que possuem um engajamento 

político com a causa LGBT, de forma que não parece ser preciso explicar que Cláudio 

Nascimento é Superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da 

Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro; que 

Arco-Íris é o nome da maior ONG LGBT em atuação no Rio de Janeiro; e que Atobá é 

outro grupo LGBT que também possui atuação no Estado do Rio de Janeiro. 

 Este entendimento ganha mais fundamento quando analisamos a minha 

intervenção no meio da fala de Pedro. Ao perceber a sua hesitação quando da pronúncia 

da sigla ABGLT, intervenho em sua fala e apresento a sigla correta que logo é aceita 

por ele. Nesse sentido, podemos entender que neste momento estou referendando o 

posicionamento construído anteriormente por Pedro e confirmando suas projeções de 

que os nomes listados anteriormente faziam mesmo parte dos discursos nos quais 

circulo. 

 A seguir, Pedro predica as atividades desenvolvidas durante o evento como uma 

“discussão” (linha 7). Tal predicação difere, por exemplo, de uma “apresentação” ou de 

uma “exposição”. Esta escolha lexical constrói o evento como um espaço que 

possibilitou um engajamento entre os participantes na discussão acerca da temática da 

homossexualidade ao invés de uma mera exposição. Mais à frente, o professor predica 

essa discussão como tendo sido “muito rica”, “muito sólida”, “muito séria” e também 

“muito gostoso” (linhas 7 à 9). Não podemos deixar de notar o significativo aumento no 
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tom de voz de Pedro ao pronunciar a palavra “séria”. Entendo que esta ênfase procura 

ressaltar o fato de que, contrariando algumas expectativas de que um evento que aborda 

a temática homossexual pudesse não ser sério, este o foi, sendo que Pedro sente 

necessidade de enfatizar isso como prova de que se tratou de um evento acadêmico e 

político. Ainda sublinhando o peso que o evento teve na rotina do colégio, o professor 

afirma que o auditório esteve “sempre muito cheio” (linha 9) durante as discussões ali 

desenvolvidas. 

 Já no final de seu relato, Pedro narra outro evento que ocorreu durante o 

Stonewall, bem como faz uma avaliação de todo o processo: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Pedro E hoje ainda falam, ainda tocam até hoje. Foi engraçado, a 

gente colocou a bandeira aqui na frente do arco-íris e aí foi 

polêmico num primeiro momento porque tinham alguns 

grupos mais: “É um absurdo! Tudo bem fazer o evento, mas 

aí colocar, aí vão dizer que a nossa escola é gay”. Foi 

mu:::ito, foi muito show. E aí a gente contra-argumentava, 

tentava convencer: “não, mas essa escola aqui é plural, mas 

ela também tem uma comunidade, e é significativa, de alunos 

e professores que assumem a sua identidade homossexual”. 

Então foi muito legal. Foi cansativo demais, demais, toda essa 

produção, mas foi legal. Foi positivo demais. 
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 Quando Pedro inicia esse trecho final dizendo que “hoje ainda falam, ainda 

tocam ((no assunto)) até hoje” (linha 1), ele está construindo o evento Stonewall da 

forma mesmo como afirmei anteriormente que ele era visto: como um marco dentro da 

Escola Verde no que se refere à possibilidade de discussão e de vivência de 

sexualidades que rompem com o padrão heteronormativo, tanto que até hoje, três anos 

após sua realização, ele ainda é um tópico de comentários na escola. 

 Um dos motivos pelos quais este evento permanece como um marco na história 

do colégio é o fato de ter sido “engraçado” e, ao mesmo tempo, “polêmico” (linhas 1 e 

3, respectivamente). Pedro narra o fato de terem colocado a bandeira do arco-íris na 

frente da escola durante as atividades do Stonewall e a resistência de alguns grupos 

frente a essa atitude. Tais grupos são predicados através de uma citação: “É um 

absurdo! Tudo bem fazer o evento, mas ai colocar, aí vão dizer que a nossa escola é 

gay” (linhas 4 e 5). Essa citação indexicaliza o senso-comum ao qual esses grupos estão 

afiliados. 

 Frente a esse posicionamento contrário, Pedro e seus alunos tiveram que abrir 

um debate com aquele grupo na tentativa de mostrar que aquela atitude (colocar a 

bandeira do orgulho gay na frente do colégio) era legítima. Note-se que os descritores 

metapragmáticos utilizados por Pedro (“contra-argumentava” e “tentava convencer” – 

linhas 6 e 7) diferem-se de “falava”, por exemplo, e apesar de indexicalizarem um 

embate, o constroem como um processo de troca de ideias.  

 Ainda ilustrando o embate com o grupo contrário, Pedro faz uso de uma citação 

na qual afirma que há, naquela escola, um número significativo de professores e alunos 

que “assumem a sua identidade homossexual” (linhas 7 à 9). Como já observado em 

outros momentos, entendo que Pedro faz no evento narrado uma construção em certa 
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medida essencialista das identidades homossexuais (cada sujeito “assume” a “sua” 

identidade homossexual como se fosse algo inato pronto para ser assumido em vez de 

uma performance, conforme defendo neste trabalho) de forma estratégica para tentar 

convencer seus opositores acerca da necessidade de se discutir a temática da 

homossexualidade em um evento na escola. 

 Por fim, a avaliação final de Pedro acerca do evento é positiva. Uma série de 

predicações/ avaliações são utilizadas ao longo do trecho reproduzido (“foi mu::ito, foi 

muito show” – linhas 5 e 6; “foi muito legal” e “foi positivo demais” – linhas 10 e 11) 

que constroem o evento como tendo tido um resultado positivo nas discussões sobre 

diversidade sexual dentro do colégio, tanto que até hoje ele é considerado um marco na 

história da Escola Verde. Para além disso, no entanto, o que eu gostaria de destacar aqui 

é como a escola que antes atuava de forma a apagar a sexualidade dos sujeitos, tanto 

que se recusou durante dois anos a aceitar o projeto dos alunos que queriam discutir 

diversidade sexual, acabou se transformando em um local de disputa de novos 

significados acerca da sexualidade. Isso nos mostra, conforme Louro (2004) no capítulo 

2 deste trabalho, que o currículo escolar é um acordo socialmente construído entre os 

diversos membros que compõem aquela comunidade de prática e, como tal, está aberto 

a possíveis revisões. Ademais, este episódio é ilustrativo da proposição foucaultiana 

acerca da resistência e do poder. Aqui, a resistência ao apagamento das sexualidades 

dos sujeitos partiu dos próprios estudantes, e não de um grande movimento contrário a 

esse posicionamento. 
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5.2.2. Narrativas de performance de uma masculinidade não-hegemônica na 

sala de aula 

 

Após ter narrado suas experiências nas escolas em que trabalhou antes de chegar 

à Escola Verde e de ter construído essa última como sendo “diferente” das demais, 

Pedro abre espaço para começar a narrar momentos em que performances de sua 

sexualidade comparecem de forma mais explícita durante suas interações com os alunos 

no espaço da sala de aula. Nesta seção focarei relatos nos quais o professor participante 

conta histórias que apontam para práticas locais, mas que podem conter possibilidades, 

ainda que emergentes, de sentidos menos aprisionadores dos sujeitos. 

 

Sequência 7: “Inclusive eu sou, eu sou gay, muito bem (.) resolvido” 

 

Na narrativa reproduzida a seguir, Pedro relata um momento em que, durante 

sua apresentação para a nova turma no início do ano, diz aos alunos que “é gay”. O 

tema, portanto, é o motivo que levou o professor a fazer essa construção em sala de 

aula, sendo os personagens o próprio professor e os alunos, entendidos como turma, e 

não indexicalizados individualmente. 

 

1 

2 

Pedro Então, aí na Escola Verde eu me deparei com essa escola 

maravilhosa, (2.0) com esse casal de meninas lésbicas e já em 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

setembro eu já tinha comentado, quando falei um pouco do meu 

currículo, eu falei da minha atuação no ((ONG LGBT do Rio de 

Janeiro)), na Parada Gay do Rio.  

(...) 

Aí perguntaram: “Mas esse grupo é aquele que trabalha com 

gays?” Eu falei: “É, isso mesmo. Tem um trabalho muito legal, 

não só o trabalho da parada, mas outras ações que são (.) 

construídas, produzidas no ((ONG)) que é muito interessante”. 

Aí eu fui relatando todas, eles foram ficando assim – aí eu 

percebi que eles foram ficando antenados, muito antenados, e 

com a pulguinha atrás da orelha. Aí eu falei: “inclusive eu sou, 

eu sou gay, muito bem (.) resolvido”. 

15 Pesquisador Você disse isso pra eles? 

16 Pedro Eu disse isso pra eles. 

17 Pesquisador E eles? 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Pedro Porque que eu falei isso? Porque eu falei olha: (4.0) “muita 

gente que trabalha, todas as pessoas que trabalham no 

((ONG)), não necessariamente são homossexuais, e é isso. Acho 

que a gente que quer trabalhar com eventos, acho que a gente 

tem que estar muito atento a isso. 

(...) 

Mas também - aí foi quando eu falei: “mas também tem gente 

que é gay e se assume gay. Eu, por exemplo, sou 

assumidamente gay e também não tenho nenhum problema em” 



133 

 

26 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

- mas é isso, a Escola Verde me permitiu isso, sabe? Acho que o 

espaço também me possibilitou essa fala. Eu me senti muito a 

vontade. Por ser uma escola publica, por ser uma escola de 

comunicação, (4.0) por eu entender que eu poderia ir com 

outras armas pro enfrentamento se tivesse que ter esse 

enfrentamento. Como aconteceu lá depois no Stonewall, eu vou 

falar depois do Stonewall. É muito diferente de uma escola 

particular. Escola particular ela tem um dono. 

(...) 

36 

37 

Pesquisador E nesse momento que você disse isso, qual foi a reação dos 

alunos? 

38 

39 

Pedro Muito natural cara, muito natural. Não questionaram: “Ah, 

você é gay, você não sei o quê.” 

 

 Logo no início deste trecho o professor faz uso de uma predicação para 

indexicalizar a Escola Verde como uma “escola maravilhosa” (linhas 1 e 2). Em 

seguida, o “casal de meninas lésbicas” (linha 2) é novamente recuperado. Quando da 

primeira referência a estas personagens, Pedro o fez para ilustrar como a Escola Verde 

era uma escola diferente das demais. Agora o faz para reforçar o quanto “maravilhosa” 

é essa escola. Daí entendemos que Pedro está equacionando as predicações “diferente” e 

“maravilhosa”. 

 Similarmente ao que ocorre em outros trechos já vistos aqui, Pedro faz uso de 

uma série de citações ao longo de seu relato que tentam recuperar o evento narrativo 

conforme ocorrido, indicando acesso epistêmico privilegiado ao evento e dando, assim, 
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credibilidade à história contada. Ao trazer para a narrativa o diálogo no qual falou sobre 

sua atuação em um grupo de direitos LGBT no Rio de Janeiro, o professor indexicaliza, 

através do uso de predicações, que os alunos ficaram “antenados, muito antenados, e 

com a pulguinha atrás da orelha” (linhas 12 e 13). O aparente desconforto dos 

estudantes percebido por Pedro e relatado aqui sugere que, naquele momento, os alunos 

já percebiam que a narrativa contada pelo professor em sala de aula rompia algumas 

fronteiras. Frente a esse desconforto, Pedro opta por dizer que “é gay muito bem 

resolvido” (linhas 13 e 14). A utilização da predicação “muito bem resolvido” sinaliza 

que, para Pedro, este é um ponto importante a ser levantado. O fato de ser “muito bem 

resolvido” aparece, assim, como uma justificativa para ter dito isso aos alunos, além de 

indexicalizar a segurança de Pedro ao tomar tal atitude. 

 Em seguida, quando questionado se ele tinha realmente dito isso aos alunos, o 

professor responde a pergunta do pesquisador com uma pergunta retórica que ele 

pretende responder logo em seguida: “Por que eu falei isso?” (linha 18). Minha leitura é 

a de que Pedro, na verdade, esperava que eu fizesse essa pergunta e, não a tendo feita, 

ele próprio a levanta para respondê-la em seguida. Ele entende que é necessário me 

 explicar a razão de ter dito isso em sala de aula. Vejo aqui claramente a preocupação de 

Pedro com a audiência de sua performance narrativa, no caso eu enquanto pesquisador. 

Como já afirmaram Coupland, Garret e Willians (2005) no capítulo 3, o sucesso da 

performance depende da avaliação e ratificação de sua audiência. Daí o cuidado de 

Pedro em justificar todas as suas ações em sala de aula que, de certa forma, rompem 

com os “scripts sociais” culturalmente atribuídos à figura do professor. Na resposta à 

sua própria pergunta, Pedro, ao fazer uso da referência “a gente” (linhas 21 e 22), 

posiciona tanto alunos quanto a si mesmo enquanto profissionais da área de eventos que 
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devem adotar uma atitude profissional frente a temas que podem ser considerados tabu, 

ilustrando sua ideia ao afirmar que “todas as pessoas que trabalham no ((ONG)), não 

necessariamente são homossexuais” (linhas 19 e 20). 

 Após essa pausa explicativa, Pedro retoma seu relato do momento em que disse 

para seus alunos que “era gay” fazendo uso, inclusive, de citações (linhas 24 à 26) 

ilustrando o modo mesmo como teria falado com os alunos. Este relato, no entanto, é 

logo interrompido novamente (note-se a interrupção de sua fala na linha 27) com outra 

explicação para a performance do professor no evento narrado. A justificativa agora é a 

de que a Escola Verde, por ser uma “escola pública” e uma “escola de comunicação”, 

fez com que o professor se sentisse “muito à vontade” e “possibilitasse essa fala” (linhas 

26 à 30). O uso desses itens lexicais indexicaliza a Escola Verde com um outro sentido 

de escola, isto é, como um local que abre possibilidades de performance não encenadas 

em outros lugares, ainda que isso implique em algum tipo de “enfrentamento” (linhas 

31 e 32). A Escola Verde é construída, portanto, em oposição (“é muito diferente” – 

linha 33) à “escola particular” que “tem um dono” e que, portanto, não acena com as 

mesmas possibilidades de performance. 

 Já no final desse trecho, Pedro nos chama atenção para o fato de que não foi 

apenas a escola com as características listadas há pouco que possibilitou sua fala em 

sala de aula. Os alunos também surgem aqui como mais um diferencial dessa escola, 

sendo que a reação dos mesmos frente à fala do professor foi “muito natural” (linha 38). 

O uso da citação ao final do relato (“Ah, você é gay, você não sei o quê” – linhas 38 e 

39) indicam que esse é um questionamento entendido como sendo possível de ser feito 

frente à performance do professor perante seus alunos. 
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 Sequência 8: “Ficou muito, muito explícito, sabe, ali naquele momento que 

de fato ali estava meu companheiro” 

 

 Trago agora outra sequência que ilustra um momento em que o professor se 

engaja em uma performance de masculinidade não-hegemônica em sala de aula, espaço 

esse que estou tomando aqui em um sentido mais amplo, já que este trecho narra um 

episódio ocorrido durante o Stonewall, o evento produzido na escola pelo professor e 

por seus alunos e que já foi referido anteriormente. Eis o excerto: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Pedro No Stonewall, numa (.) formalidade, acho que um dos últimos 

momentos, de agradecimento, meu namorado veio e eu - na 

platéia mu::itos estudantes, mu::itos professores, e eu fiz um 

agradecimento mais pessoal e dentro desse agradecimento eu 

falei, eu toquei no meu companheiro Alessandro que era meu 

companheiro na época e isso ficou muito, muito explícito, sabe, 

ali naquele momento que de fato ali estava meu companheiro, 

meu namorado, sabe, participando de uma atividade 

organizada por mim e pelos meus alunos. 

 

 Pedro situa sua narrativa em uma “formalidade” (linha 1) do evento produzido 

na escola. Esta referência indexicaliza a situação como uma espécie de protocolo 

formal. Tal construção é reforçada quando Pedro interrompe bruscamente sua narrativa 

(linha 2) para dizer que “na platéia ((havia)) mu::itos estudantes, mu::itos professores” 
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(linha 3). O alongamento de sílaba na palavra “mu::itos” enfatiza a ideia de que o 

evento era de grande importância, uma vez que contava com grande público. 

 Dentro desse contexto, Pedro relata que fez um “agradecimento mais pessoal” 

(linha 4). Ao predicar sua fala como sendo “mais pessoal”, já entendemos que há um 

rompimento do que socialmente se espera em uma situação dessas, que é uma fala mais 

formal e menos pessoal ou íntima. Esse entendimento ganha força quando ele afirma 

que ficou “muito, muito explícito” (linha 6) que, em seu agradecimento, ele “de fato” 

(linha 7) estava falando do seu companheiro. O léxico utilizado enfatiza o quão pessoal 

foi sua fala e, consequentemente, como ela ultrapassa as expectativas do seu 

interlocutor. 

 Tendo em vista as pistas utilizadas por Pedro em sua narrativa, observamos 

como ele se posiciona perante mim naquele no evento discursivo da entrevista como um 

professor que de certa forma rompe com aquela separação entre mente/ razão versus 

corpo, conforme discutido anteriormente. Já no mundo da narrativa, tendo em vista que 

esta história se passa no evento Stonewall que debatia diversidade sexual, Pedro se 

posiciona como uma espécie de autoridade, no sentido de que ao se posicionar como um 

homem gay, confere legitimidade à sua própria fala naquele espaço. 

 

Sequência 9: “Como assim solteiro? E o Alessandro?” 

 

 Nesta sequência, diferentemente dos trechos anteriores nos quais Pedro optou 

por se engajar em uma performance de masculinidade não-hegemônica, aqui são os 

alunos que trazem para a cena a questão da sexualidade do professor, bem como seus 
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relacionamentos afetivos. A narrativa conta um episódio em que os alunos, sabendo que 

o professor estava solteiro, passam a indagar o motivo de ele ter terminado o 

relacionamento com o ex-namorado. Além do próprio professor, são personagens desta 

narrativa Alessandro, o ex-namorado e os alunos que não são indexicalizados de forma 

separada, mas tomados sempre como turma, ou seja, como um coletivo. Um tema que 

acaba perpassando a narrativa é a relação entre professor e alunos que é construída 

naquele espaço. 

 A narrativa se inicia com Pedro relatando que, após a realização de um evento 

cultural durante a Parada Gay do qual participaram tanto seu companheiro na época 

como seus alunos da Escola Verde, todos ali acabaram criando uma relação bastante 

próxima devido à convivência diária por conta do trabalho. Daí, retirei o seguinte 

excerto: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pedro E quando eles souberam que a gente não estava mais junto, 

então isso foi comentário de sala de aula: ((a partir desse 

momento o professor anima uma fala de espanto/ incredulidade 

nas citações de falas dos seus alunos)) “Eu não acredito que 

vocês estão terminados. Meu deus do céu, como assim?” 

Porque eles viram no meu Orkut solteiro. @@@ Aí: “como 

assim?”, isso em sala de aula. “Como assim solteiro? E o 

Alessandro?” Eles não chamavam o Alessandro de Alessandro. 

Era (2.0) Nein. Ficou nessa brincadeira de chamar de Nein. (.) 

Aí chamavam o Alessandro de Nein. “E o Nein?”. Então isso 
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11 em sala de aula. 

12 Pesquisador E como foi, o que você disse? 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Pedro “Ah gente, o Nein agora é meu amigo”. Enfim, eu também não 

dava muito espaço até pra não trazer essa discussão (.) fazer da 

sala de aula uma discussão das minhas questões pessoais ou 

das deles, até porque senão a gente desfocava o nosso objetivo 

primeiro. >Mas havia essa abordagem.< Havia esse 

comentário e por algum tempo a minha relação com o 

Alessandro foi pauta de discussão em sala de aula. Foi pauta 

de discussão na sala de aula e aí entrou no MSN, Orkut, deles 

comigo e deles com o Alessandro também. Sem acreditar. 

Aquela coisa mesmo de (.) carinho que se estabeleceu entre os 

alunos e nós dois enquanto companheiros né. Então foi bem 

interessante. 

(...) 

Porque ao mesmo tempo que HAVIA muito respeito, muito 

carinho, até por conta dessa preocupação, esse tema não era 

mais tabu. Esse tema não era um tabu pra ser discutido em sala 

de aula sabe? Acho que - primeiro que a gente ficou muito 

tempo trabalhando juntos, então acaba, essa relação professor-

aluno de sala de aula que muita das vezes ela é estabelecida de 

forma muito fria, muito distanciada, isso já não era assim. 
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 Logo na primeira linha de sua narrativa, Pedro utiliza o pronome “eles” para se 

referir aos alunos de sua turma. Como afirmei anteriormente, o professor não 

indexicaliza os alunos individualmente, mas de forma coletiva, como turma. Apesar do 

uso do pronome “eu” na citação que ilustra o espanto dos alunos ao saberem que o 

professor não estava mais namorando (linha 4), não sabemos quem é este ou esta 

estudante, de forma que entendo que essa fala é representativa do que a turma toda 

pensava e não apenas um(a) aluno(a). Tais evidências já começam a construir o evento 

narrado pelo professor como um acontecimento de grande porte que, de certa forma, 

envolveu todas as pessoas daquela comunidade de prática. 

 Da mesma forma que fez na maioria dos outros relatos já analisados aqui, Pedro 

faz uso de citações (linhas 4 à 10) no intuito de recuperar o evento e as falas dos alunos 

como de fato elas teriam ocorrido, indicando acesso epistêmico privilegiado ao evento 

narrado. Note-se que durante estas citações, Pedro anima uma fala de incredulidade que 

indexicalmente constroem os alunos como surpresos frente ao rompimento do seu 

relacionamento com o antigo parceiro. Intercaladas com estas citações temos pequenas 

explicações que Pedro nos fornece para que possamos entender melhor o que se passava 

naquele momento e porque os alunos estavam dizendo aquelas coisas. Sendo assim, é 

após ter citado a fala espantada de um(a) aluno(a) sobre a separação de seu professor 

que ele nos explica que os alunos tinham tomado conhecimento desse fato através do 

perfil do professor em um site de relacionamentos (linha 6). Em outro momento, antes 

de introduzir outra citação dos alunos indagando sobre o “Nein”, Pedro explica que esse 

era o nome pelo qual seus alunos chamavam Alessandro, seu ex-namorado (linhas 8 e 

9). 
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 Quando perguntado sobre qual a resposta que ele dava a todos aqueles 

questionamentos, Pedro traz outra citação (linha 13), desta vez para recuperar sua fala 

frente aos alunos. Importante observar que ao utilizar, em sua resposta, o mesmo 

apelido que os alunos haviam dado ao seu ex-companheiro (“Nein”), Pedro está 

ratificando aquele tópico discursivo na sala de aula. Ele inclusive tem consciência de 

que este é um tópico que geralmente não é visto como legítimo ou comum para aquele 

espaço, tanto que por duas vezes a frase “isso em sala de aula” (linhas 7 e 11) é dita na 

primeira parte do relato. Pedro entende que esta é uma característica que torna sua 

narrativa contável (cf. THORNBORROW e COATES, 2005) e que, portanto, deve ser 

ressaltada, afinal, tal interação poderia não valer a pena ser contada se tivesse se 

passado na mesa de um bar, por exemplo, onde as performances de professor e alunos 

poderiam estar mais borradas ao serem atravessadas por outras performances 

identitárias.  

 Ainda ciente de que sua narrativa traz um elemento que rompe com alguns 

paradigmas sociais acerca do que se espera de uma relação entre professor e alunos em 

sala de aula, nomeadamente a crença na separação entre razão e sentimentos, ou entre 

vidas profissional e pessoal, Pedro afirma que “não dava muito espaço” (linhas 13 e 14) 

para aquelas discussões, afinal, aquele não era o objetivo primeiro da aula (“desfocava o 

nosso objetivo primeiro” – linhas 16 e 17). Nesse momento, Pedro está se re-

posicionando perante mim como um professor que observa qual é o foco da aula e que 

age de forma a não deixar com que ele seja desviado. Rapidamente, no entanto, ele se 

apressa em afirmar (note-se o ritmo acelerada na fala “>Mas havia essa abordagem.<” – 

linha 17) que, ainda assim, esse tipo de interação sobre suas vidas pessoais encontrava 

espaço em sua sala de aula. 
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 A partir desse momento, o relato passa a motivar um posicionamento reflexivo 

de Pedro acerca de sua relação com os alunos. Esta é inicialmente predicada como 

sendo uma relação de “carinho” “bem interessante” (linhas 22 à 24). Mais à frente, o 

professor destaca através de um significativo aumento no tom de voz que além de 

“muito carinho”, havia também “muito respeito” naquela relação (linhas 26 e 27), sendo 

que foi justamente isso que, na visão dele, possibilitou que um tema antes visto com 

reservas, “não era um tabu para ser discutido na sala de aula” (linhas 27 e 28). Pedro 

destaca ainda o fato de terem trabalhado juntos durante muito tempo na execução do 

evento pelo qual estavam responsáveis como um fator que possibilitou que sua relação 

com os alunos fosse diferente daquela que tradicionalmente é estabelecida entre esses 

sujeitos na sala de aula e que é predicada por ele como “muito fria, muito distanciada” 

(linha 31). Daí entendemos que Pedro indexicaliza sua relação com os alunos de forma 

próxima e mais íntima do que normalmente se pensa, e que é justamente isso que a 

torna “interessante”. Nesse sentido, podemos concluir que Pedro se posiciona aqui 

como um professor diferente dos demais, que estabelece com seus alunos uma relação 

de maior proximidade e amizade. Ainda assim, por vezes ele sente a necessidade de 

reafirmar seu posicionamento enquanto professor, como no momento em que afirma 

que não dava muito espaço para a discussão sobre seus relacionamentos em sala de aula. 

Isso nos mostra como aquele posicionamento indexicalizado por Pedro rompe com os 

“scripts” sociais associados à figura do professor. 

 Os alunos são igualmente posicionados de uma forma que de alguma forma se 

afasta dos sentidos culturalmente associados à figura do estudante. O fato de se 

interessarem pela vida amorosa do professor é visto por Pedro como um ponto 

importante a ser destacado em sua narrativa, isto é, como um fator que nos traz sentidos 
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diferentes daqueles que poderíamos esperar e que, portanto, tornam sua história 

“contável”.  

 Neste último relato analisado, Pedro abre espaço para começarmos a pensar em 

que medida suas performances em sala de aula são diferentes de outros professores e 

quais os impactos disso em sua relação com os alunos no espaço escolar. Sendo assim, 

na próxima subseção analisaremos trechos que nos lançam em uma reflexão acerca 

dessa relação. 

 

 

 5.2.3. Narrativas de outras sociabilidades entre professor e alunos 

 

 Seguiremos, a partir de agora, o mesmo movimento de reflexão que Pedro já 

iniciou em seu último relato acerca de sua relação com seus alunos. A ideia é pensar em 

quais outras sociabilidades podem ser construídas no espaço da sala de aula quando um 

outro tipo de relacionamento é construído ali, dando margem para que diversos 

cruzamentos identitários estejam presente em um espaço onde o sujeito é 

tradicionalmente visto sob a ótica da racionalidade descorporificada.  
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 Sequência 10: “Volta e meia as duas menininhas acabavam se aproximando, 

discutindo a relação delas comigo” 

 

 Nesta pequena narrativa, Pedro avalia e nos fala um pouco sobre como se deu 

sua relação com os alunos no decorrer do ano após ter dito aos alunos no primeiro dia 

de aula que era gay. Além dessa avaliação, o casal de garotas lésbicas volta a ser tema 

desse relato. 

 

1 Pesquisador E aí no decorrer do ano como foi essa relação com eles? 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pedro Ah, maravilhosa, maravilhosa. E o tratamento era como 

professor-aluno. Não era como homossexual, como 

homossexual e heterossexuais sabe? Era professor-aluno. 

Nossa relação ali era de professor-aluno. Volta e meia as 

duas menininhas acabavam se aproximando, discutindo a 

relação delas comigo. = 

8 

9 

Pesquisador    = Elas foram discutir a relação delas 

com você? 

10 Pedro Foram. 

11 Pesquisador Como foi? 

12 

13 

14 

15 

Pedro Uma delas os pais aceitavam e a outra os pais não 

aceitavam. Já sabiam e discutindo como lidar com isso. Aí 

acabava que uma ficava na casa da outra. E colocavam toda 

essa situação. Mas muito natural. Questionavam algumas 
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16 

17 

coisas, perguntavam como é que eu agiria se eu fosse pai, se 

eu fosse mãe. 

 

 Ao ser perguntado por mim como se deu sua relação com os alunos no decorrer 

do ano, Pedro imediatamente predica tal relação como sendo “maravilhosa, 

maravilhosa” (linha 2). Em seguida, ele é bem eloquente ao afirmar que o 

relacionamento desenvolvido na sala de aula era de “professor-aluno”. Pedro destaca 

isso três vezes (linhas 2 à 5), embora em nenhum momento nos explique o que viria a 

ser um relacionamento caracterizado como sendo do tipo “professor-aluno”. 

Conseguimos entender, no entanto, que ele está recuperando uma série de sentidos sobre 

o que geralmente se entende como sendo uma relação estabelecida entre professores e 

alunos e que, por saber que seu interlocutor também é professor e pesquisador da área 

de educação, entende que não precisa detalhá-los em sua fala. Entendo que aqui Pedro, 

após ter relatado o momento em que disse aos alunos que era gay e, portanto, ter 

rompido com alguns desses mesmos significados subentendidos sobre o que vem a ser 

uma relação entre professor e alunos, procura construir uma ideia de pertencimento a 

esse grupo do qual ele sabe que faço parte. Pedro está, portanto, tentando se re-

posicionar para garantir que sua performance de professor naquela turma seja 

reconhecida. 

 O professor continua essa tentativa de re-posicionamento quando volta a falar 

sobre o casal de garotas que ele tinha em sua turma. Embora essa narrativa trate de um 

relacionamento que questiona as regras sobre os gêneros inteligíveis (cf. BUTLER 

1990/ 2003), Pedro busca minimizar um possível impacto que esta narrativa possa ter 
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em mim fazendo uso do traço diminutivo, como já fez anteriormente, ao referenciar as 

garotas como “as duas menininhas” (linha 6).  

Na história contada por Pedro, as duas garotas costumavam procurá-lo para 

discutir aspectos do relacionamento delas com os pais. Observe-se que na metade de seu 

relato, ele pontua que essa discussão era “muito natural” (linha 16). Esta predicação 

também pode sugerir uma tentativa de desfazer algum estranhamento que seu 

interlocutor possa ter a respeito desse tipo de discussão entre ele e suas alunas. Portanto, 

o posicionamento de Pedro como professor perante mim permanece à medida que ele se 

constrói como uma espécie de conselheiro, atuação essa que parece ser socialmente 

esperada de um professor e, consequentemente, não desperta estranhamentos. 

 

Sequência 11: “Professor, se você não fosse meu professor, eu te agarrava!” 

 

Nesta sequência, o foco da narrativa de Pedro são as investidas por parte de 

algumas alunas e também alunos. Paralelamente é desenvolvida uma reflexão acerca da 

relação construída entre esses sujeitos. Este excerto foi retirado do momento em que 

questiono se houve ocasiões em que a questão da sexualidade do professor foi levantada 

pelos alunos. Segue-se a resposta: 

 

1 

2 

3 

Pedro (...) ah, aquelas cantadinhas sutis, ou às vezes nada sutis. E 

aluno de Ensino Médio é muito engraçado né, (3.0) por mais 

que sempre tenha sido estabelecido entre a gente essa relação 
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4 

5 

6 

7 

8 

de respeito, mas esse respeito não é um respeito, aquele 

respeito ortodoxo, aquele respeito rancoroso, sisudo, sabe? É 

um respeito onde tem liberdades. Não é libertinagens. Tem 

liberdades nessa relação, nesse respeito.  

(...) 

9 Pesquisador Você lembra de alguma dessas cantadinhas? 

10 Pedro Lembro @@@. 

11 Pesquisador Você pode dizer? 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Pedro @@@ Ah não sei, no dia que a gente tava na boate aí: 

“Professor, se você não fosse meu professor eu te agarrava.” 

Da camisa: “Essa camisa tá muito apertadinha.” Então tem 

umas coisas assim.  

(...) 

Mas é claro que não dava muita brecha exatamente pra não 

(3.0) confundirem. Até porque são jovens, muito jovens também 

né. Mas essas cantadinhas elas, de vez em quando, aparecem. 

Eu acho legal, não acho - eu não me sinto agredido não sabe? 

Não me sinto.  

 

 A narrativa apresentada nesse momento por Pedro nos fala de “cantadinhas” 

(linha 1) de alunas e alunos para ele. O envolvimento entre professores e alunos é, sem 

dúvidas, um tópico controverso
14

, de forma que Pedro opta por utilizar a traço de 

diminutivo para amenizar algum tipo de reação negativa por parte de seu interlocutor. O 

                                                           
14

 Vide hooks (1994/ 2007) que nos relata os questionamentos que enfrentou ao se ver “eroticamente 

atraída” por um aluno. 
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personagem introduzido em seguida é o “aluno de Ensino Médio” que aqui não faz 

referência a um aluno em específico, mas a esse tipo de alunos em oposição a aluno de 

Ensino Fundamental ou aluno universitário, por exemplo. Este tipo de aluno é 

indexicalizado pelo professor através de uma predicação como sendo “muito 

engraçado” (linha 2), sendo que o motivo de tal caracterização é entendido como o fato 

de fazerem investidas em relação ao professor. 

 Ainda ciente de que sua narrativa pode causar estranheza em seu interlocutor, 

Pedro trata de afirmar que sua relação com os alunos é uma “relação de respeito” (linhas 

3 e 4). Trata-se, no entanto, de um tipo diferente de respeito daquele que comumente se 

imagina quando pensamos nas relações estabelecidas no contexto escolar. Ele fala de 

um tipo de respeito que predica como não sendo “ortodoxo” nem “rancoroso”, mas 

“onde tem liberdades” que, por sua vez, difere de “libertinagens”. Toda essa escolha 

lexical constrói a relação de Pedro com seus alunos como sendo mais liberal do que se 

poderia pensar. Assim, Pedro está se posicionando perante a mim, como já fez em 

outros momentos, como um professor progressista que enxerga outras possibilidades de 

socialização entre si e seus alunos. 

 Quando perguntado se ele se lembrava de algum exemplo de “cantadinhas” que 

já recebeu, Pedro parece um pouco desconcertado a princípio. Os risos pontuando sua 

fala (linhas 10 e 12) associados ao fato de que ele não forneceu os exemplos logo na 

primeira vez em que foi indagado, sugerem esse entendimento. É possível que Pedro 

esteja refletindo até que ponto sua narrativa pode continuar no intuito de manter seu 

posicionamento de professor liberal sem, contudo, chegar ao ponto de causar um grande 

desconforto ou estranhamento em seu interlocutor que não venha a ratificar sua 

performance. 
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 Decidindo por fornecer exemplos das “cantadinhas”, Pedro utiliza citações 

(linhas 13 e 14) para fazê-lo. Ainda assim, diferentemente de outros momentos em que 

usa esse mesmo recurso, aqui as falas citadas são curtas e não trazem diálogos. Continua 

sinalizando o fato de que Pedro preocupa-se com seu posicionamento e com a 

impressão que seus relatos podem causar em mim enquanto audiência o fato de que 

mais à frente ele enfatiza que “é claro que não dava muita brecha” (linha 17) às 

investidas dos alunos. Além disso, eles são “jovens, muito jovens” (linha 18), o que 

justifica algumas atitudes que poderiam ser interpretadas como impróprias. 

 Já ao final, Pedro volta a afirmar que acha “legal” esse tipo de atitude dos alunos 

e, contrariamente ao que poderia ser pensado, ele “não se sente agredido” com isso 

(linhas 20 e 21). Como em outros momentos, Pedro encontra-se localizado em uma 

tensão ao tentar, por um lado, tanto construir um posicionamento de professor liberal, 

como, por outro, ser reconhecido e legitimado enquanto um professor sério.  

 

Sequência 12: “Ficou um diálogo tão franco, tão honesto, sabe, que ele veio 

tirar algumas curiosidades” 

 

Nesta sequência, focalizo uma narrativa em que Pedro fala a respeito de um 

aluno evangélico que inicialmente não referendou a temática da sexualidade como um 

tópico legítimo de ser abordado na escola. O tema deste relato, portanto, é o diálogo 

estabelecido entre o professor e seu aluno na tentativa de argumentar em favor da 

discussão sobre sexualidade na sala de aula e os resultados que esse embate trouxe. 

Nesse sentido, após ter sido perguntado se houve algum tipo de resistência ou de embate 
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mais explícito frente às performances de uma masculinidade não hegemônica por parte 

de Pedro, este fez o seguinte relato: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pesquisador E você falou de resistência - em algum momento, agora 

pensando no bem micro mesmo, na sua sala de aula aqui na 

Escola Verde, você encontrou algum momento de resistência, 

por exemplo, por parte de algum aluno, algum comentário ou 

enfim, algum momento sinalizou de forma negativa? Isso em 

relação à sua, a essa construção de uma identidade 

homossexual, enfim, o fato de você deixar isso claro. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Pedro Aconteceu uma situação. Aconteceu com um aluno evangélico. 

Foi tão interessante porque ele se colocou, se colocou 

contrário a essa discussão na escola, mas depois a gente teve 

um diálogo TÃO franco, TÃO interessante, que ele mesmo 

ficou convencido da importância de se trabalhar, de se 

discutir.  

(...) 

E que às vezes - interessante que às vezes ele vinha me 

perguntar algumas coisas de caráter muito pessoal. Como era 

fazer sexo entre dois homens, por exemplo, sabe? Ficou um 

diálogo tão franco, tão honesto, sabe, que ele veio tirar 

algumas curiosidades. (.) Porque ele foi trabalhar lá com a 

gente também. Acabou indo trabalhar lá no ((ONG)). Ele foi 

trabalhar no ((ONG)) também. Foi um dos alunos que foi 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

como estagiário lá. E ele às vezes fazia alguns 

questionamentos. Ele falava: “Ah eu não entendo, não é 

possível. Isso não é de deus” @@@. Daí eu questionava: “Ah 

então o que que é de deus? É matar, assassinar? Amar não é 

de deus?” Então a gente ia por esse campo e acabava ficando 

uma discussão bem interessante. Às vezes outros alunos 

participavam, sabe? Mas de enfrentamentos negativos acho 

que nunca aconteceu não. 

 

 Logo no início deste relato Pedro utiliza a referência “aluno evangélico” (linha 

8) para apresentar seu aluno e principal personagem nessa narrativa. Entendo que o 

professor acredita que essa característica tem implicações diretas para a compreensão da 

história que vai ser contada, sendo necessário, portanto, ressaltá-la, assim como o fez ao 

caracterizar a escola onde trabalhou anteriormente como “católica” (naquela narrativa, 

esse foi caracterizado como um obstáculo institucional para uma possível performance 

de masculinidade não hegemônica naquele espaço). 

 Lembremos que este trecho faz parte da resposta de Pedro ao ser perguntado se 

ele havia enfrentado algum tipo de resistência frente às suas performances na escola. 

Portanto, quando inicia sua resposta dizendo que “aconteceu uma situação” (linha 8), 

somos logo levados a crer que sua narrativa vai trazer algum episódio que ilustre um 

momento de resistência e que poderia ser interpretado como um momento desagradável 

para ele. No entanto, quando, logo em seguida, o professor predica tal situação como 

“tão interessante” (linha 9), passamos a pensar que este episódio vai ser narrado de 

forma positiva. 
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 A razão de Pedro predicar o evento narrado como “interessante” passa a ser 

conhecida por nós quando ele nos conta que o referido aluno havia, a princípio, se 

posicionado contrariamente à discussão sobre sexualidade na escola. Aliás, só sabemos 

que Pedro está falando sobre esse tipo de discussão quando recuperamos todo o 

contexto da entrevista, já que nesse momento do relato ele apenas faz referência a “essa 

discussão” (linha 10). No entanto, após terem tido um diálogo predicado como “TÃO 

franco, TÃO interessante” (linha 11), o referido aluno convenceu-se acerca da 

importância do debate mencionado. 

 Importante destacar aqui a ênfase, indexicalizada através de um aumento 

significativo no tom de voz do narrador, no quão franco e interessante teria sido o 

diálogo entre professor e aluno, tanto que “ele mesmo” (linha 11) mudou de ideia, ou 

seja, o próprio aluno acabou se convencendo de que era necessário “trabalhar” e 

“discutir” (linhas 12 e 13). Note-se a escolha por esses descritores metapragmáticos. 

Conforme indexicalizado por Pedro, não se trata apenas de falar sobre, mas de 

“trabalhar” e “discutir” a sexualidade na escola. 

 Mais à frente, o professor novamente predica o evento narrado como 

“interessante” (linha 15), o que nos desperta a atenção para outra possível mudança nas 

expectativas iniciais que tínhamos construído para esse relato. Dessa vez, o que faz de 

seu relato interessante, ou seja, contável (cf. THORNBORROW e COATES, 2005), é o 

fato de que às vezes o aluno fazia perguntas “de caráter muito pessoal” acerca das 

práticas sexuais do professor. Dessa fala entendemos que tais perguntas não são 

normalmente esperadas de um aluno, ainda mais um aluno evangélico (lembre-se da 

caracterização feita no início). 
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 O motivo que, segundo o professor, despertou esse diálogo foi a participação do 

referido aluno em uma das atividades da ONG que organiza a Parada Gay do Rio de 

Janeiro. Este fator é, inclusive, bastante enfatizado por Pedro que o repete quatro vezes 

(linhas 19 à 22). Esta necessidade de ênfase nos faz crer que esta é uma atividade 

diferente daquilo que normalmente é visto e legitimado como atividade escolar e que, 

para Pedro, é ela que possibilitou a discussão e consequente reflexão do aluno sobre o 

tema abordado. 

 Já no final de seu relato, o professor recorre novamente às citações (linhas 23 à 

26) para recuperar alguma parte do debate travado com o aluno e referido anteriormente 

em sua narrativa. Note-se aí a utilização de descritores pragmáticos diferenciados para 

introduzir a fala de cada um dos personagens do diálogo: enquanto o aluno “falava”, o 

professor “questionava”. Além disso, logo após a citação do aluno, o professor dá 

risada, indexicalizando, assim, a fala daquele como sendo risível. Estas pistas, 

associadas à posição de maior poder que Pedro ocupava naquele evento discursivo, 

sinalizam para um posicionamento do professor como aquele sujeito que está apto a 

proceder com uma discussão que leva o aluno a refletir sobre suas crenças e aceitar 

outros discursos acerca da vivência do gênero e da sexualidade como igualmente 

legítimos. 

 Retomando, agora, este relato do “aluno evangélico” e aquele em que o 

professor caracteriza a escola onde trabalhou anteriormente como “católica”, entendo 

que Pedro constrói perante a mim um posicionamento de alguém que vê nos discursos 

religiosos um obstáculo institucional para o debate sobre a sexualidade em geral e sobre 

a diversidade sexual, em específico, no espaço escolar. Ao mesmo tempo, ele me 
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constrói enquanto alguém que partilha dessa crença. Caso contrário, acredito que não 

teria dado tanta relevância a esse aspecto em sua narrativa. 

 Para além disso, no entanto, gostaria de ressaltar como, nesse último relato, a 

sala de aula (entendida aqui de forma ampla, uma vez que é narrada uma atividade 

desenvolvida fora da escola) é construída como um espaço que possibilita a re-

construção identitária dos próprios alunos (cf. MOITA LOPES, 2002; DUTRA, 2003; e 

PERES, 2005 no capítulo 2 deste trabalho). Nesse caso, o aluno, ao entrar em contato 

com discursos e performances identitárias diferentes daquelas com as quais ele tinha até 

então circulado nos espaços da família, da igreja e da própria escola, se engaja em um 

processo de debate e de possível re-construção de suas crenças e identidades. Sendo 

assim, entendo que a sala de aula
15

 carrega o potencial de engajar os sujeitos ali atuantes 

em uma atividade reflexiva acerca dos seus próprios discursos, crenças e identidades. 

Além da sala de aula, devo notar como outros locais aparecem nessas narrativas como 

espaços que igualmente podem engajar os sujeitos que por ali circulam em um “projeto 

reflexivo de construção do eu”, para recuperar novamente Fridman (2000), como a 

boate, a Parada Gay e os espaços de sociabilização virtual como o MSN e o Orkut. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Vide a dissertação de Mestrado de Guimarães (2009) que foca as sociabilidades em uma lan house e a 

construção de sentidos sobre gênero e sexualidade naquele espaço e para além dele. 



155 

 

 

 

 

 

 

 

6. AS VOZES DOS ALUNOS 

 

 A partir desse momento, passarei a analisar as histórias contadas pelos alunos 

para mim enquanto pesquisador em um contexto de entrevista com foco no grupo. As 

condições de realização dessa entrevista, bem como detalhes sobre os participantes já 

foram fornecidos anteriormente no capítulo 4. Como veremos, o número de narrativas 

nesta seção é menor do que aquele presente na seção anterior, visto que tive menos 

tempo disponível para o encontro com os alunos. 

 Apesar de alguns trechos analisados aqui não serem reconhecidos de imediato 

como narrativas, entendo que todos os excertos fazem parte de uma narrativa maior 

sobre as experiências desses alunos na Escola Verde e sua relação com Pedro, o 

professor participante desta pesquisa. Nesse sentido, continuo entendendo este evento 

como performances narrativas nas quais os alunos participantes se engajam em 

performances discursivas através das quais se posicionam e posicionam a mim de 

formas particulares. 
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 A seguir, discutirei primeiramente alguns trechos que nos dizem como os alunos 

constroem a Escola Verde em oposição aos outros colégios. Logo após, abordarei 

relatos sobre a relação entre esses alunos e Pedro, focando momentos em que a questão 

da sexualidade é mais presente.  

 

 

 6.1. Histórias sobre a Escola Verde 

 

 Logo no início da nossa entrevista, pedi aos alunos que se apresentassem e 

falassem um pouco de quais tinham sido as impressões de cada um acerca da Escola 

Verde quando foram estudar lá. É unânime nos relatos, assim como o fez Pedro, a 

construção da Escola Verde como um colégio diferente dos outros. No caso dos alunos, 

mais até do que o professor, o traço mais ressaltado como diferencial do colégio é a 

possibilidade de vivência de sexualidades não hegemônicas naquele espaço, tanto que, 

ao serem questionados sobre suas primeiras impressões sobre a escola, todos 

destacaram este ponto em suas narrativas. 

 Durante esses relatos, Letícia nos conta uma história que lhe foi narrada por uma 

amiga que já estudava na Escola Verde antes dela. O foco desse relato é sobre como a 

questão da sexualidade é presente no cotidiano daquele espaço e, apesar de ser Letícia 

quem dá inicio a essa narrativa, Guilherme ocupa grande parte do evento narrativo 

corroborando a ideia inicial. 
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Sequência 13: “Ah, você é gay, hetero, bi?” 

 

1 

2 

3 

Letícia (...) ela (( uma amiga)) falava muito que tinha muito 

homossexual na escola. Falava das histórias que assim que 

ela botou o pé na sala veio quinze pessoas assim: “Ah, você é 

gay, hetero, bi?” 

4 Aline @@ 

5 Letícia [Foi logo assim.] 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Guilherme [É, aqui tem isso.] Todo mundo pergunta. Quando entra aqui 

todo mundo – e ainda mais em ((nome do curso técnico que os 

alunos cursavam)), porque ((nome do curso)) tem mais fama 

que a Escola Verde. ((nome do curso)) tem a fama de todo 

mundo ser gay. Aí tipo, (.) ah sei lá, a gente mesmo brinca. 

Quando entra XXX, a gente brinca: “E aí, você é hetero, gay, 

bi e tal?” 

13 

14 

Bruno A Letícia fala que no primeiro ano você é hetero, no segundo 

você é bi e no terceiro você se descobre gay. 

 

 Logo na primeira linha desse trecho somos capazes de identificar o ponto que 

torna a narrativa de Letícia contável, ou seja, o detalhe que apresenta alguma surpresa 

ao seu interlocutor: o fato de que na Escola Verde “tinha muito homossexual” (linha 1). 

A ideia é de que geralmente não se espera “muito homossexual” em uma escola, sendo 

que este já é um primeiro traço que diferencia a Escola Verde e que, portanto, merece 

ser narrado.  
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 Em seguida, a quantificação do número de indivíduos na referência “quinze 

pessoas” (linha 3) sugere que o evento narrativo tinha proporções consideráveis, não se 

tratando de um acontecimento isolado. Além disso, a utilização de citação ainda no final 

da primeira fala de Letícia (linha 3) sugere que este é um questionamento recorrente 

naquele ambiente, chegando a se transformar em uma fala com alto grau de 

reportabilidade. 

 O riso de Aline logo na sequência (linha 4) indexicaliza o evento narrativo como 

algo engraçado e que, portanto, poderia não ser levado à sério. No entanto, Guilherme 

continua, como fez Letícia, construindo esse episódio como sendo um evento de 

grandes proporções na escola ao afirmar que “todo mundo pergunta” (linha 6). Ainda 

assim, já no final de sua fala, este aluno referenda a ideia de que aquele seja, de certa 

forma, um episódio cômico ao utilizar o descritor metapragmático “brinca” (linhas 10 e 

11) para introduzir mais uma vez a citação já feita por Letícia. Nesse sentido, somos 

levados a compreender que, embora o evento narrado tenha proporções consideráveis na 

escola, trata-se de uma brincadeira entre os alunos que não deve ser levada muito a 

sério. De qualquer forma, não podemos deixar de considerar o fato de que, recuperando 

Austin (1962/ 1990) no capítulo 3, nossos enunciados são sempre performativos em 

alguma medida. Agimos no mundo social através dos nossos enunciados (cf. MOITA 

LOPES, 2002), construindo o mundo social e as identidades dos sujeitos com os quais 

interagimos, sendo que na prática narrada, os sujeitos estão posicionando seus 

interlocutores de formas particulares ao lhes oferecer uma lista de possibilidades 

identitárias naquele espaço.  

 A fala de Bruno logo após a de Guilherme (“no primeiro ano você é hetero, no 

segundo você é bi e no terceiro você se descobre gay” linhas 13 e 14) é interessante por 
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acenar com a possibilidade de um engajamento em performances de sexualidade 

contraditórias, sugerindo que a identidade sexual não é algo inerente ao sujeito, mas 

fruto de performances narrativas com as quais nos engajamos em nossa vida e que 

podem sofrer mudanças no decorrer do tempo, sendo que um mesmo individuo pode se 

engajar em performances consideradas contraditórias em momentos e contextos 

diversos. 

 Por outro lado, o riso coletivo que se segue pode sugerir outra leitura. Mais uma 

vez, é possível compreender que este engajamento em performances consideradas 

contraditórias é motivo de riso. Além disso, a escolha pela locução verbal “se descobre 

gay” indicaria outra lógica: trata-se de um processo de descoberta da “verdadeira 

identidade sexual” que seria inerente ao sujeito, isto é, sua essência, o que se opõe à 

ideia de sexualidade como performance aludida anteriormente. 

 Associando essa leitura ao propósito inicial da narrativa (mostrar como a Escola 

Verde é diferente das outras), entendemos que os alunos constroem o colégio como 

sendo um espaço onde os sujeitos poderiam se engajar em um processo de descoberta 

de suas essências. Este entendimento é corroborado em outro trecho no qual Bruno, um 

garoto que se posiciona como homossexual, faz um relato para exemplificar a principal 

diferença entre outros colégios e a Escola Verde, diferença essa que foi unânime entre 

os alunos: a liberdade.  
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 Sequência 14: “Aqui tem alunos que já entram dando pinta” 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Bruno Até porque era no Ensino Fundamental. Se você falasse que 

você – desse, desse uma caidinha já iam começar a te zoar: 

“Ah o viadinho da turma”, entendeu? É assim, oitava série, 

sétima série, você não pode fazer nada. Todo mundo virando 

homem, tá na puberdade, ah::: aí todo mundo começa a zoar. 

Aqui não. Aqui tem alunos que já entram dando pinta.
16

 

[Entra pequenininho] 

8 Aline [Acho que entram aqui pra se libertar né.] 

9 

10 

11 

Guilherme Tem gente que entra e, tipo, era homenzinho fora do colégio, 

mas aí chega aqui e aí encontra todo mundo, tal e aí - dentro 

de casa é mó homem. 

12 Todos @@@ 

13 Guilherme Finge até que é namorado dos outros. 

14 Todos [@@@] 

15 

16 

17 

18 

19 

Guilherme [Pra mãe]. Mas aí dentro do colégio se liberta mesmo. E tem 

gente que - aí tem umas paradas que eu acho muito 

engraçado, que tem um garotinho – teve esse ano, não teve? 

Um molequinho de quatorze anos, treze anos, que entra aqui 

já bem gay mesmo. 

20 Bruno É, isso que eu to falando. Primeiro ano. Pô, eu entrei tímido 

                                                           
16

 As expressões “dar uma caidinha [de mão]” e “dar pinta” são gírias utilizadas nos meios de 

sociabilidade gay e simpatizante como sinônimo de “mostrar afetação” (cf. Fischer, 2008: p. 215). 
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21 porque era colégio novo e o moleque já chega = 

22 

23 

24 

Aline                                           = Uh::: dando 

pinta, dando pinta ((nesse momento Aline estiliza uma fala 

afetada)). 

25 

26 

Bruno “Ui, não sei o que e tal” ((Bruno também estiliza uma fala 

afetada)). 

 

 Bruno identifica, através do uso da referência “Ensino Fundamental” (linha 1), 

aquele que, em sua opinião, pode ser visto como um obstáculo para a vivência de 

performances de sexualidade não-hegemônicas no espaço da escola por ser o momento 

que coincide com a fase da puberdade nos adolescentes. Bruno utiliza a predicação 

“todo mundo virando homem” (linhas 4 e 5) para explicar que este é um período em que 

se espera que os garotos comecem a se engajar em performances de uma masculinidade 

hegemônica, se afastando, portanto, de performances mais infantis e/ ou afeminadas. 

Este tipo de performance não admite, por exemplo, “uma caidinha” (linha 2), o que 

resulta no fato de que “todo mundo começa a zoar” (linha 5). 

 Mais adiante, a referência “tem aluno que já entra dando pinta” (linha 6) opõe a 

Escola Verde ao colégio do Ensino Fundamental. Daí entendemos que o fato de um 

garoto se engajar em performances de uma masculinidade mais afeminada (“dar pinta”) 

não é motivo para que todo mundo passe a “zoar”. Aline vê aí a possibilidade de 

libertação (“Acho que entram aqui para se libertar né” – linha 8), leitura essa que acaba 

construindo a sexualidade sob uma perspectiva essencialista, como mencionei 

anteriormente, sendo este um traço que, estando “preso”, “escondido” no interior do 

sujeito, encontra ali naquele espaço uma chance “para se libertar”.  
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 A fala de Guilherme logo em seguida corrobora esse entendimento. Note-se a 

oposição entre as predicações “homenzinho fora do colégio” (linha 9) e “dentro de casa 

é mó homem” (linhas 10 e 11), por um lado, e “dentro do colégio se liberta mesmo” 

(linha 15), por outro. Note-se que, apesar de o relato de Guilherme apontar para a 

possibilidade de nos engajarmos em performances diferentes e, por vezes, até mesmo 

contraditórias dependendo do contexto em que nos encontramos e dos sujeitos com os 

quais interagimos, o riso coletivo que marca sua fala constrói os sujeitos que dessa 

forma procedem como sujeitos cômicos, que não são levados muito a sério. 

 Em oposição aos sujeitos que se engajam nas performances contraditórias acerca 

da sexualidade, há aqueles que mantêm certa coerência em suas performances. Surge 

então na narrativa o personagem de “um garotinho” que entrou na escola “já bem gay 

mesmo” (linhas 18 e 19). A referência “molequinho de quatorze anos, treze anos” (linha 

18) com ênfase na idade do garoto surge aqui como um ponto a ser destacado, uma vez 

que, apesar da pouca idade, não estaria “preso” como aqueles que são “homenzinho[s] 

fora do colégio”.  

 Em se tratando do evento narrativo, Bruno, embora já tendo se posicionado 

como um garoto homossexual, se opõe ao garoto que “já entra dando pinta, dando 

pinta”, enquanto ele “entrou tímido porque era colégio novo”. Além disso, a estilização 

de fala afeminada projetada nas performances de Bruno e Aline atuam na construção 

daquele garoto como um homossexual afetado em oposição à Bruno que se posiciona 

como um garoto não afetado e, consequentemente, não sendo alvo de risos por parte dos 

colegas. Temos aqui, pois, a utilização de avaliadores indexicais que recuperam 

expressões (nesse caso “dar pinta” – linhas 22 e 23) e um modo de falar específico 

associado ao grupo dos alunos gays afetados da Escola Verde. 
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 Nesse ponto, acredito ser importante fazer uma ressalva. Não gostaria de passar 

a impressão de que estou fazendo uma análise simplesmente negativa das práticas 

desses alunos na Escola Verde. Minha própria vivência me faz estar atento para o fato 

de que, em um momento da vida em que se espera que os sujeitos comecem a se engajar 

em performances de uma masculinidade hegemônica ou de uma feminilidade 

enfatizada, a possibilidade de vivência de outras performances e a criação de um 

sentimento de pertencimento a um grupo são cruciais no processo de construção 

identitária dos sujeitos. Nesse sentido, a Escola Verde acaba dando chance para que 

sentidos outros sobre o que é “ser homem” ou “ser mulher” surjam e sejam apropriados 

pelos alunos de maneiras diversas. 

 

 

 5.2.2. Histórias sobre Pedro 

 

 A partir de agora trago alguns trechos que têm como foco a relação dos alunos 

com o professor participante da pesquisa. No primeiro desses trechos, temos os alunos 

falando das primeiras impressões que tiveram do professor, sendo o foco a maneira 

como os alunos entenderam que Pedro se engajava em performances de uma 

masculinidade não-hegemônica e quais sentidos os alunos construíram dessa 

experiência. 
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 Sequência 15: “Será que ele é?” 

 

1 

2 

3 

4 

Pesquisador Então agora eu queria que vocês começassem a recuperar 

quando que vocês começaram a ter aula com o Pedro, como foi 

esse primeiro contato, e quando que vocês souberam que ele 

era gay. 

5 

6 

7 

8 

9 

Guilherme Aí, tipo, no primeiro ano, ah, a escola já tem o (.) a fama e tal. 

Você chega, o assunto principal quando você chega no 

primeiro ano é todo mundo falando sobre gay, não sei o que lá 

e tal, se é gay se não é. Então no primeiro ano a gente, pela - eu 

não achava que ele era gay. 

10 Aline [Também não.] 

11 

12 

Guilherme [Olhando pra ele] você não vê, que ele não tem trejeito, não 

tem nada. Então = 

13 Letícia                 = Ele é profissional assim. 

14 

15 

Guilherme Não, não é nem profissional. O Pedro, no próprio, na própria 

vida dele não é afetado. Ele tem (.) uma coisa ou outra 

16 Todos @@ 

17 

18 

19 

Guilherme @@ Mas é, tipo, tem umas bichinhas afetadas né que “nhé:::” 

((aqui Guilherme estiliza um som monossilábico bastante 

afetado supostamente irritante)). Ele não. Ele é [normal e tal.] 

20 

21 

Letícia                                                                             [O Pedro é 

sério] assim. A própria personalidade dele. 
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22 

23 

24 

25 

26 

Guilherme É. Então, tipo, no primeiro ano ninguém - só diz que ele é gay 

porque os outros ficam te falando que ele é gay: º“ah aquele 

professor é gay.”º ((nesse momento Guilherme diminui 

consideravelmente o tom de sua voz sugerindo uma fala 

cochichada)). Será que ele é? 

 

 No início de seu relato, Guilherme retoma a narrativa anterior de que os alunos 

mais antigos do colégio costumam questionar os novatos acerca de sua sexualidade 

como sendo o “assunto principal quando você chega no primeiro ano” (linhas 6 e 7). 

Essa questão é traduzida por Guilherme na seguinte frase: “se é gay ou se não é” (linhas 

7 e 8). Como já foi feito antes, essa questão é indexicalizada como um evento 

generalizado na escola, já que “é todo mundo falando sobre gay” (linha 7). Sendo assim, 

os professores também são alvo desses questionamentos. Apesar disso, note-se que 

Guilherme muda bruscamente sua narrativa para afirmar logo que ele “não achava que 

ele [o professor] era gay” (linhas 8 e 9). Da mesma forma o faz Aline que concorda: 

“Também não” (linha 10). 

 Para entender essas falas, não posso desconsiderar aqui todo o contexto no qual 

a entrevista foi gravada. Primeiramente, consideremos que eu, enquanto pesquisador, 

inevitavelmente ocupava naquela prática discursiva uma posição de maior poder em 

relação aos alunos participantes. Além disso, eles sabiam que eu tinha uma relação de 

amizade com Pedro, o professor sobre quem eles estavam falando, de forma que afirmar 

em suas narrativas que desconfiavam que seu professor fosse gay poderia ser uma 

aposta arriscada. Daí o trabalho que todos têm a partir desse momento em explicar o 

porquê de Pedro não ter sido visto inicialmente como gay. 
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 A predicação “não tem trejeito” (linha 11) utilizada por Guilherme posiciona 

Pedro como um homossexual não afetado, de forma que “olhando pra ele você não vê”. 

Na sequência, Letícia tenta equacionar a predicação utilizada por Guilherme – “não tem 

trejeito”- com “profissional” (linha 13). No entanto, tal correlação é refutada por 

Guilherme. De sua fala entendemos que Pedro não é afetado apenas em seu ambiente de 

trabalho, mas “na própria vida dele não é afetado” (linhas 14 e 15). Apesar disso, este 

aluno afirma que o professor “tem uma coisa ou outra” (linha 15) e, frente ao riso dos 

colegas que poderia ser entendido como sugerindo que Pedro é afetado, Guilherme volta 

a diferenciá-lo das “bichinhas afetadas” (linha 17). Estas são indexicalizadas através de 

avaliadores indexicais observados na estilização projetada por Guilherme que as 

posiciona como homossexuais afetados que podem ser irritantes enquanto que Pedro é 

caracterizado como “normal” (linha 19). 

 Tendo sua primeira participação nessa sequência refutada, Letícia tenta 

contribuir agora predicando Pedro como “sério” (linhas 20 e 21) e ressaltando sua 

“personalidade” como um traço que o diferencia dos demais. Dessa vez sua posição 

como interlocutora é validada por Guilherme, que ocupa boa parte dos turnos de fala 

neste trecho e que, portanto, está regulando o posicionamento que esta sendo projetado 

para Pedro como um professor sério e com personalidade em oposição às “bichinhas 

afetadas” que são, portanto, posicionadas como não sendo sérias e normais, e cujas 

personalidades podem ser postas em xeque. 

 Após ter construído Pedro como não sendo afetado, Guilherme sugere que o 

único motivo que leva alunos do primeiro ano a questionarem a sexualidade do 

professor são as conversas com os alunos mais velhos que afirmam que Pedro é gay. 

Interessante notar que Guilherme utiliza uma citação (linhas 23 e 24) para resgatar a 
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conversa entre as diferentes gerações de estudantes, sendo que tal citação é feita em um 

tom de voz nitidamente mais baixo. Guilherme sugere uma fala cochichada, de onde 

entendemos que os alunos possuem consciência de que este não é um tema 

tradicionalmente visto como pertinente ou respeitoso, sendo feito, portanto, na forma de 

fofoca. Ainda assim, notemos, mais uma vez, como a temática da sexualidade encontra-

se presente no currículo extra-oficial da escola, sendo um tópico recorrente entre os 

estudantes. 

 

 

 6.3. Outras sociabilidades? 

 

 Tendo analisado alguns trechos narrativos nos quais os alunos constroem a 

Escola Verde como uma escola diferente das demais, principalmente pelas 

possibilidades de vivência da sexualidade que não se conformam com o padrão de 

gêneros inteligíveis conforme discutido por Butler (1990/ 2003), inclusive por parte de 

Pedro, seu professor, trarei agora alguns trechos que nos fazem questionar em certa 

medida as novas sociabilidades emergentes naquele espaço. Para tanto, inicio esta 

subseção com uma narrativa que tem como principal personagem o mesmo aluno 

evangélico que já foi personagem de uma das narrativas de Pedro (veja sequência 12). 

No entanto, este aluno é construído aqui de forma diferente de como o foi anteriormente 

(como tendo se convencido da importância do debate sobre sexualidade na escola). Este 

trecho se segue a uma narrativa de Guilherme sobre um episódio envolvendo o aluno 

evangélico em um momento da formatura da turma em que ele se recusou a tirar uma 
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foto com Pedro alegando que este era gay. Guilherme, então, com o auxílio dos demais 

participantes do grupo focal, passa a posicioná-lo como um garoto homoerótico. 

  

 Sequência 16: “Todo mundo fala: não ele é gay, não sei o que lá, diz que não 

é, mas é”. 

 

1 

2 

3 

Guilherme Mas o que eu acho engraçado pra caramba nele é que tipo, ele 

tem - antes ele nunca soube, mas agora ele tem namorada e tal, 

mas que ele é muito afetado, é. 

4 Pesquisador ((todos falam ao mesmo tempo concordando)). 

5 Aline Eu ainda acho que ele é gay, [mas enfim.] 

6 

7 

8 

9 

10 

Guilherme     [Todo mundo] da sala e do 

colégio mesmo fala: “ah será que ele é gay?” Todo mundo 

fala: “não ele é gay, não sei o que lá. Diz que não é, mas é”. 

(...) 

É o cara que vai casar, vai ter filho = 

11 Aline              = Vai ser infeliz::: mas = 

12 

13 

Guilherme                               = E 

vai trair a mulher com um cara. 

   

 Guilherme inicia seu relato predicando o garoto evangélico como “engraçado” 

(linha 1) e ficamos sabendo do porquê de tal predicação quando, mais à frente, através 

de outra predicação, Guilherme apresenta aquela que seria uma contradição: “ele tem 
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namorada e tal, mas que ele é muito afetado, é” (linhas 2 e 3). Esta fala, somada à 

participação coletiva em seguida que concorda com Guilherme, nos faz entender que 

um garoto “ser afetado” e ter uma namorada é uma característica contraditória que o 

torna um sujeito cômico, alvo de risos. 

 Em seguida, Aline apresenta aquele que parece ser um entendimento coletivo 

sobre o garoto em foco: “ele é gay” (linha 5). Guilherme corrobora esta suposição ao 

sugerir que todos no colégio compartilham desse entendimento. As citações nas linhas 7 

e 8 (“Ah, será que ele é gay?” e “Não, ele é gay, não sei o que lá. Diz que não é, mas 

é.”) indicam que este é um tópico recorrente naquele espaço tendo grande 

reportabilidade. 

 Mais à frente Guilherme posiciona o garoto como “o cara que vai casar, vai ter 

filho” (linha 10). Ainda assim, apesar desse traço que geralmente é visto como motivo 

de felicidade, Aline predica este garoto de forma um tanto quanto negativa ao dizer que 

ele “vai ser infeliz” (linha 11). Para entender a ideia construída aqui precisamos 

recuperar as associações feitas nessas falas. Primeiramente, o fato de o garoto ser 

“muito afetado” é entendido como uma marca de sua suposta homossexualidade, daí a 

contradição com o fato de ele ter uma namorada. Consequentemente, um casamento 

com filhos passa a ser motivo de infelicidade. A identidade sexual ganha aqui uma 

conotação nitidamente determinista/ fatalista, uma vez que ao garoto personagem 

central desta narrativa, por se engajar em performances de uma masculinidade não-

hegemônica atualmente, é vedada a possibilidade de ter relacionamentos com mulheres. 

Caso isso ocorra, ele irá “trair a mulher com um cara” (linha 13). Nesse sentido, a 

possibilidade de o referido garoto se engajar em diferentes performances de 
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masculinidade ao longo de sua vida não é vista como legítima, mas como uma espécie 

de “farsa”, uma atitude que não traz felicidade. 

 A seguir reproduzo outro trecho no qual a identidade sexual adquire contornos 

essencialistas e fatalistas sobre os sujeitos. Na verdade, esta narrativa se segue 

exatamente após o trecho destacado anteriormente, sendo levantada pelos alunos como 

outro exemplo de um sujeito que, por se engajar em performances consideradas 

contraditórias acerca de sua sexualidade, é visto como “engraçado” e “estranho”. 

 

 Sequência 17: “E ele continua com muitos trejeitos” 

 

1 

2 

3 

Guilherme Tem um garoto que entrou aqui no colégio (.) NÃO era gay, 

ele pelo menos dizia que não era, mas (.) com muito trejeito 

e tal. 

4 Bruno Mas eu cheguei a conhecer o namorado dele. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Guilherme E depois de um tempo ele meio que se assumiu pro colégio. 

Ao mesmo tempo que ele não dizia, ele começou a andar só 

com gay (...). Ele começou a sair, namorou, transou, não sei 

o que e tal, e agora ele namora uma garota da sala, que era da 

sala dele, é, não sei, e tipo, é um namoro bem esquisito. Eles 

não se beijam, eles não - é muito esquisito mesmo. E ele 

continua com muitos trejeitos @@. Demais mesmo. Até em 

falar, tipo, é sei lá, tipo: “ah, eu to cansado”. Eu falo: “eu to 
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13 

14 

cansado”. Tem horas que ele fala, acho que ele meio se 

descuida, que ele chega fala: “ah, to cansada”, entendeu? 

 

 O personagem desse novo relato é “um garoto que entrou aqui no colégio” (linha 

1). Guilherme inicialmente o predica dizendo que ele “NÃO era gay” (linha 1). Aqui 

note-se o significativo aumento de voz e ênfase na palavra “não” que, na verdade, 

indexicaliza uma posição de incredulidade de Guilherme perante o novo aluno. Isso 

porque, apesar de dizer que não era gay, o referido aluno é predicado como tendo 

“muito trejeito e tal” (linhas 2 e 3). A fala incrédula de Guilherme se justifica, nesse 

sentido, uma vez que um garoto com “muito trejeito” deve necessariamente ser gay.  

Logo após, Bruno chega mesmo a apontar aquela que seria a prova para o 

entendimento de que o garoto seria gay ao dizer que “chegou a conhecer o namorado 

dele” (linha 4). Em seguida, Guilherme retoma o turno de fala no grupo e continua a 

construir e posicionar o personagem da narrativa como um garoto homoerótico. Apesar 

de não haver participação verbal dos outros alunos nesse trecho, entendo que todos 

estão ali validando a performance narrativa de Guilherme e ajudando-o em sua tarefa.  

Após a leitura desse trecho narrativo, notamos como o personagem da história 

possui um histórico de engajamento em performances que são consideradas 

contraditórias entre si, o que o deixa à margem do padrão de gêneros inteligíveis 

discutido por Butler (1990/ 2003) no capítulo 3. Sendo assim, Guilherme vai apontando 

em sua narrativa aquelas que seriam as incoerências das performances do garoto. 

Mesmo já tendo negado anteriormente que fosse gay, ele “meio que se assumiu pro 

colégio” (linha 5). Note-se a ausência de referências junto aos verbos utilizados por 

Guilherme para confirmar que o garoto havia “se assumido” (linha 7). Ainda assim, 
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podemos entender que Guilherme está querendo dizer que o garoto “começou a sair, 

namorou, transou” com outros meninos, confirmando o posicionamento feito até agora 

do garoto enquanto homossexual. 

Aqui percebemos claramente como nossas performances cotidianas possuem 

efeitos concretos sobre a maneira como somos vistos pelas nossas audiências. Embora o 

garoto não tenha afirmado “ser gay”, suas performances são para Guilherme e seus 

colegas uma prova disso, tanto que o relacionamento daquele com uma garota é 

predicado como sendo “um namoro bem esquisito” e “muito esquisito mesmo” (linhas 9 

e 10 respectivamente). Um dos motivos que levam Guilherme a fazer esta predicação é 

o fato de que “eles não se beijam” (linhas 9 e 10). Mais uma vez, portanto, vemos como 

uma performance (nesse caso a ausência de uma performance de beijo em público) 

influencia a maneira como a audiência percebe e (não)valida esta mesma performance. 

Outro traço que também atesta para a construção do relacionamento entre 

aqueles sujeitos como “esquisito” é a predicação que Guilherme faz a seguir do garoto 

dizendo que “ele continua com muitos trejeitos @@. Demais mesmo” (linhas 10 e 11). 

O riso pontuando sua fala nos ajuda a entender que um garoto “com muitos trejeitos” e 

que já teve relacionamentos homoeróticos não está “habilitado” a se engajar em um 

relacionamento com uma garota. Não podemos deixar de notar, assim, a concepção 

extremamente essencialista das identidades que é adotada aqui. Um traço é identificado 

no personagem da narrativa como sendo a prova de sua “verdadeira identidade”, sendo 

que qualquer performance que entre em uma suposta contradição com esta identidade é 

vista como “esquisita”, falsa.  

Já no final desse trecho, Guilherme faz uma comparação entre si próprio e o 

garoto personagem de sua narrativa. Guilherme, que desde o início do encontro se 
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posicionou como um menino heterossexual, faz uso de citações (linhas 12 à 14) para 

mostrar como suas performances linguísticas se diferenciam daquelas do outro garoto 

que por vezes utiliza a flexão de gênero feminino para se referir a si mesmo. Ainda 

segundo Guilherme, estas ocorrências são resultado de um “descuido”, momentos esses 

em que a suposta “verdadeira identidade gay” do garoto seria então “revelada”. 

Como pudemos perceber, não só nas falas dos alunos como também na do 

professor, discursos contraditórios e tensões estão presentes. Considerações acerca das 

implicações de tais tensões serão desenvolvidas já no próximo capítulo onde apresento 

minhas considerações finais sobre este trabalho. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo final procedo com algumas considerações acerca da análise que 

empreendi nos capítulos anteriores retomando os objetivos que nortearam o trabalho em 

uma tentativa de oferecer algumas respostas possíveis às minhas perguntas de pesquisa. 

Faço ainda alguns apontamentos acerca da importância dos dados analisados e 

encaminho algumas sugestões de pesquisas futuras a partir do que foi discutido aqui. 

 

 

 7.1. Retomando minhas perguntas de pesquisa 

 

 No primeiro capítulo deste trabalho estabeleci uma pergunta geral de pesquisa 

que buscava entender como professor e alunos atuam ou, de que forma se posicionam 

no discurso no intuito de tornar suas narrativas coerentes e socialmente aceitáveis, 

sendo que minha análise foi dividida entre “a voz do professor” e “as vozes dos alunos”. 
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 Com relação ao professor, desde o início ele procede fazendo uma diferenciação 

entre os locais onde já lecionou no passado e a Escola Verde, onde trabalha atualmente. 

Em suas narrativas esta é sempre construída como uma escola diferente das demais, 

onde existe a possibilidade de vivências e performances de gênero e sexualidade que, de 

alguma forma, rompem com o padrão heteronormativo. Segundo o professor, esse 

espaço possibilita, assim, uma discussão/ debate maior sobre sexualidade, em geral, e 

sobre diversidade sexual, em específico. Dentre os fatores que impedem esse mesmo 

tipo de debate nas outras escolas por onde o professor já passou, este cita a influência da 

religião (os colégios eram católicos) e o fato de serem escolas particulares. Estes seriam, 

portanto, os obstáculos institucionais que impedem a narração e vivência de outras 

histórias nesses espaços. 

 Por outro lado, seguindo a perspectiva foucaultiana de que onde há poder há 

também resistência, vimos narrativas nas quais o professor relatava como, mesmo 

naqueles espaços onde os sujeitos sofriam um apagamento de suas sexualidades, havia 

momentos de subversão desse apagamento. Notável destacar que tais movimentos de 

resistência não se mostravam como uma espécie de “grande contra-discurso” às 

restrições institucionais acerca das performances de sexualidade naqueles colégios. 

Antes, estes momentos foram construídos pelo professor como episódios de “micro-

resistência”, isto é, enquanto práticas locais que, de certa maneira, rompiam fronteiras e 

sugeriam outras formas de se pensar a relação entre escola, performances de gênero e 

sexualidade e a relação entre professor e alunos.  

Nessas histórias o professor se posiciona como um sujeito capaz de oferecer 

outras histórias, outros sentidos aos alunos sobre sexualidade diferentes daqueles que 

geralmente encontram-se disponíveis na mídia em geral e que associam o gay como 
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sendo “mais afeminado” e “mais escrachado”. Entendo que em tais momentos Pedro 

está se engajando naquilo que Threagold (2005) chamou de “política textual” (cf. 

capítulo 3), e que se trata de apresentar outras alternativas de narrativas possíveis, além 

de facilitar a narração de outras histórias diferentes daquelas hegemônicas. Para tanto, 

um posicionamento por vezes essencialista em relação ao gênero e à sexualidade é 

indexicalizado por Pedro no sentido mesmo de trazer à baila outros sentidos acerca da 

vivência sobre o gênero e a sexualidade. Apesar de compreender tal estratégia, não 

podemos deixar de considerar que parece ser igualmente importante a disponibilização 

de sentidos sobre performances de uma homossexualidade masculina mais afeminada. 

Tais sentidos, embora sejam mais frequentes na mídia, como destacou o professor, 

geralmente são ridicularizados. Sendo assim, seria interessante incorporar nessa 

“política textual” histórias que posicionam aqueles sujeitos que se engajam em 

performances de uma masculinidade mais afeminada de maneira não-cômica. 

 Este posicionamento de alguém que pode disponibilizar aos alunos outros 

sentidos acerca das possibilidades de vivência do gênero e da sexualidade é igualmente 

notado nas narrativas de Pedro sobre sua atuação já na Escola Verde. Ali, por ser um 

colégio público e sem estar explicitamente atrelado a uma religião específica, o 

professor se sente “mais à vontade” para se engajar em performances de uma 

masculinidade não-hegemônica. A Escola Verde permite ainda que alguns alunos 

igualmente se engajem em performances que de certa forma rompem com o padrão de 

gêneros inteligíveis conforme descreveu Butler (1990/ 2003), como é o caso do casal de 

garotas lésbicas e de Bruno, um dos alunos que participou dessa pesquisa. Essa 

possibilidade, no entanto, não se aplica a todos os alunos, de forma que vimos nas 
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narrativas do grupo focal que as performances de alguns alunos não são vistas como 

legítimas. 

 Durante a narração das histórias que aconteceram na Escola Verde, é nítido o 

movimento em que o professor se engaja na tentativa de validar suas performances 

naquele espaço, mas também ter sua posição de professor reconhecida. Vejo esse 

movimento como parte da tensão sugerida por Thornborrow e Coates (2005, cf. capítulo 

3) que emerge do fato de que, para uma narrativa ser contável, ela precisa apresentar 

algum elemento surpresa, algo que rompa com as convenções sociais. Por outro lado, as 

narrativas também precisam estar de acordo com uma série de convenções para que 

sejam aceitas e validadas pela audiência. Sendo assim, Pedro procura manter um 

equilíbrio entre o posicionamento de um professor mais liberal que se engaja em 

performances não convencionais de sexualidade na escola e que mantém uma relação 

com seus alunos que rompe com alguns sentidos socialmente atribuídos a esse tipo de 

relacionamento, ao mesmo tempo em que busca sustentar sua posição de professor. Por 

saber que também sou professor e tendo em vista a posição de maior poder que eu, 

enquanto pesquisador, de certa forma ocupava nas nossas interações, entendo que Pedro 

temia que eu não legitimasse suas práticas como aquelas que se esperam de um 

professor. 

 Esse entendimento pode ser sustentado quando analisamos, por exemplo, o 

trecho narrativo que conta a história do “casalzinho de lésbicas”, conforme descrito por 

Pedro. Vimos como nesse e em outros momentos ele busca, por um lado, satisfazer meu 

interesse por narrativas que rompem com os ideais normativos do gênero e da 

sexualidade na escola ao mesmo tempo em que procura manter e legitimar seu 

posicionamento de professor. Pedro sabe que a maioria de suas narrativas apresenta 
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elementos que, dependendo de sua audiência, poderiam ser utilizados para questionar 

sua posição de educador, daí seu esforço em conciliar os posicionamentos ora de um 

professor mais liberal, ora de um professor mais tradicional. 

 Nesse esforço de procurar ter sua performance de professor naquela turma 

legitimada por mim, Pedro vai indexicalizando posicionamentos que são, de certa 

forma, esperados de um educador. Um deles é o posicionamento de orientador que 

comparece nas narrativas sobre o Stonewall. Ainda nessas mesmas histórias, Pedro se 

posiciona como alguém que está ciente das questões políticas que perpassam as relações 

sociais em uma escola, além de construir o próprio evento narrado (as atividades do 

Stonewall) como sendo bastante sérias e acadêmicas. Em várias narrativas, é notável o 

esforço de Pedro em mostrar como a relação com seus alunos rompia com os “scripts 

sociais” que geralmente atribuímos a esse tipo de relacionamento ao mesmo tempo em 

que enfatiza que tal relacionamento foi sempre marcado pelo “respeito”, pelo “carinho” 

e pela “preocupação”, características estas que são comumente associadas e esperadas 

de um professor. De certa forma, trata-se do posicionamento de conselheiro/ orientador 

que é resgatado novamente nestas narrativas e que ajudam Pedro a garantir a ratificação 

de sua performance de professor naquele espaço. 

 Em se tratando dos alunos, similarmente ao que acontece com o professor, eles 

encontram-se em uma tensão ao narrar histórias em que Pedro é posicionado de 

maneiras que rompem com o comportamento que culturalmente esperamos de um 

professor. Cientes do tema da minha pesquisa, eles entendiam que tais histórias 

poderiam ser de meu interesse. No entanto, cientes ainda de que tais narrativas 

poderiam deslegitimar a atuação de Pedro em sala de aula, eles se engajavam em um 
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esforço coletivo para construí-lo como um professor que adota um comportamento sério 

e profissional em sala de aula.  

Paralelamente ao posicionamento de Pedro como um profissional com 

personalidade séria, os alunos atuam de forma a posicioná-lo como um homem gay não-

afeminado, de forma que “olhando pra ele você não vê [que ele é gay]”. Nesse sentido, 

ele é posicionado de maneira oposta às “bichinhas afetadas” que são, 

consequentemente, indexicalizadas como não sendo sérias, ou seja, como alvos 

legítimos de riso. Esse entendimento reforça a ideia que levantei há pouco da 

necessidade de disponibilizar aos alunos sentidos sobre uma sexualidade masculina 

afeminada (e igualmente uma sexualidade feminina masculinizada) que não seja vista 

como ilegítimo e como alvo de chacota. 

 Da mesma forma que o professor, os alunos também constroem a Escola Verde 

como um colégio diferente daqueles por onde eles já passaram, sendo a liberdade um 

ponto destacado por todos em seus relatos como um diferencial. Importante destacar, no 

entanto, que essa liberdade parece não estar disponível para todos. Como mencionei 

anteriormente, embora os alunos prevejam a possibilidade de vivências de sexualidades 

não-hegemônicas no espaço da escola, os sujeitos que optam por manter um trânsito 

mais livre pelas categorias de gênero e sexualidade não têm suas performances 

reconhecidas como “verdadeiras”. Assim é que o garoto que já manteve 

relacionamentos homoeróticos não tem seu namoro com uma garota legitimado. Da 

mesma forma, o aluno evangélico que se engaja em performances de uma 

“masculinidade afeminada” é indexicalizado como infeliz e reprimido.  

 Vemos que comparece nessas narrativas uma concepção um tanto quanto 

essencializada da sexualidade que busca no sujeito marcas de sua “verdadeira” 
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identidade sexual (lembremos de uma das epígrafes que abrem este trabalho na qual 

Foucault nos fala sobre a característica da sociedade contemporânea em buscar “a 

verdade” sobre o sexo), sendo que caso este indivíduo se envolva em performances 

consideradas contraditórias em relação àquela “identidade verdadeira”, tais 

performances serão vistas como “falsas”, “esquisitas” e cômicas.  

 Por outro lado, também podemos notar nas histórias contadas pelos alunos 

momentos em que emerge um entendimento mais fluido acerca do gênero e da 

sexualidade. Isso nos faz pensar, conforme sugeriu Butler (2004, cf. capítulo 3), em 

como os termos que possibilitam que alguns sujeitos deixem as margens e passem a ter 

suas práticas legitimadas são aqueles mesmos que privam outros sujeitos desse 

reconhecimento, os empurrando ainda mais para as margens do ininteligível ou do 

“menos-que-humano” como a própria autora sugere. Vemos assim como a identidade, 

mesmo quando elaborada com propósitos emancipatórios, pode causar exclusão (cf. 

Butler, 1990/ 2003). 

 Entendo que essa convivência de sentidos diferentes e até mesmo contraditórios 

acerca das nossas identidades e dos outros, em específico das identidades de gênero e 

sexualidade, é uma característica do mundo contemporâneo em que os nossos 

parâmetros de atribuição de sentido ao mundo e aos sujeitos sociais estão em processo 

de transformação devido ao confronto cotidiano que sofremos com uma grande 

multiplicidade de novos significados e opções de estilo de vida, conforme discuti na 

Introdução deste trabalho. Daí a necessidade de se manter um posicionamento crítico 

constante no sentido de desconfiar e questionar sempre os significados e práticas já 

naturalizados como sendo a norma, sem deixar de proceder com uma reflexão 

igualmente crítica acerca das nossas próprias práticas e dos significados que 
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privilegiamos, tendo em vista que, como vimos, eles também podem ser utilizados de 

forma opressora. 

 Como já mencionei no capítulo 6 onde analisei as narrativas dos alunos, quero 

reforçar mais uma vez que não é meu intuito aqui fazer apenas uma crítica às praticas 

daqueles sujeitos. Pelo contrário, meu objetivo era “tornar visível” e problematizar uma 

prática local que, por mais que não passe de uma possibilidade emergente de mudança, 

pode apontar para outros futuros possíveis. Estou ciente do fato de que o sentimento de 

pertencimento a um grupo (e as narrativas possuem um papel fundamental nesse 

processo, conforme nos mostrou Linde, 1993), bem como a sensação de “ser inteligível” 

(lembremos mais uma vez Butler, 1997/ 2003) é fundamental para jovens que estão em 

um momento de suas vidas no qual é esperado que eles se engajem em performances 

bem claras de gênero e sexualidade. Nesse sentido, a Escola Verde e Pedro, com suas 

performances não-hegemônicas, acenam com outras possibilidades de vida que nem 

sempre estão disponíveis no espaço institucional da escola, e isso deve ser destacado. 

 Penso que, após um período em que as identidades homoeróticas foram 

defendidas e legitimadas a partir do evento Stonewall (e com razão tendo em vista o 

ambiente hostil que alguns sujeitos encontravam na Escola Verde), talvez seja o 

momento de começar, em tal escola, um projeto pedagógico que aborde gênero e 

sexualidade sob a perspectiva da performance, desconstruindo até mesmo as identidades 

defendidas outrora para adotar agora um entendimento mais fluido das nossas 

identidades. Trata-se de adotar um posicionamento de estranhamento do currículo como 

propôs Louro (2004), um movimento que busque olhar criticamente não apenas para as 

práticas e saberes já consolidados e consagrados no ambiente escolar em geral, mas 

também para aquelas práticas específicas da Escola Verde que apesar dos propósitos de 



182 

 

inclusão, podem, como vimos, acabar igualmente legitimando a exclusão de alguns 

sujeitos. 

Tendo dito isso, acredito ser importante trazer aqui uma ressalva feita por Louro 

(2004): com o debate sobre as sexualidades e identidades de gênero com ênfase para os 

sujeitos que permanecem na fronteira, na posição “entre-identidades”,  

 

“não se pretende instaurar novo projeto a ser seguido, não há intenção 

de produzir nova referência. (...) A visibilidade e a materialidade 

desses sujeitos parecem significativas por evidenciarem, mais do que 

outros, o caráter inventado, cultural e instável de todas as identidades. 

São significativas, ainda, por sugerirem concreta e simbolicamente 

possibilidades de proliferação e multiplicação das formas de gênero e 

de sexualidade” (pp. 22-3). 

 

 Como se vê, não se trata de criar mais um padrão a ser legitimado e seguido (já 

que a normalização de tal padrão inevitavelmente continuaria criando algum nível de 

exclusão), mas de pensar no caráter construído, instável e necessariamente inacabado de 

qualquer identidade social. Esta proposição encontra-se ancorada no entendimento das 

identidades enquanto resultados das nossas performances cotidianas conforme defendi 

aqui, seguindo assim uma mudança de foco para “pensar as identidades sexuais como 

„atos‟ [performances] em vez de como fatos na direção de problematizar todas as 

identidades sexuais, em vez de considerar a liberação daquelas oprimidas” (NELSON, 

2006, p. 216). 

 Acredito que esta se configura como uma das contribuições que este trabalho 

pode trazer para nos ajudar a pensar em como as identidades sobre gênero e sexualidade 

(não) têm sido pensadas em sala de aula. As narrativas analisadas aqui são significativas 

por subverterem, de alguma forma, o padrão heteronormativo que rege nossas ações no 
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mundo social, além de questionarem a crença na separação entre mente e corpo tão cara 

à ciência modernista, afinal, como nos diz hooks (1994/ 2007, p. 122), “professores e 

professoras que amam estudantes e são amados por eles ainda são „suspeitos‟ na 

academia”. Essas narrativas se configuram, dessa forma, como um bom ponto de partida 

para começarmos a pensar em outras possibilidades de vivência do gênero e da 

sexualidade na escola. 

Acredito que seria interessante, por exemplo, desenvolver uma pesquisa que 

contasse com a observação de aulas para que pudéssemos analisar e comparar os 

posicionamentos construídos pelo professor e pelos alunos nos contextos de entrevista e 

as performances com as quais eles se engajam na prática da sala de aula. Assim 

estaríamos observando e analisando diretamente tanto o evento narrativo, como o 

evento narrado. 

 Outro trabalho que poderia trazer grandes contribuições para pensarmos nossas 

ações em sala de aula seria aquele em que um professor se disponibiliza a engajar seus 

alunos em práticas de letramento nas quais os estudantes poderiam entrar em contato 

com outros sentidos acerca do gênero e da sexualidade, privilegiando aqueles que 

tomam essas categorias sob a perspectiva da performance. 

 Além disso, poderíamos ainda refazer a mesma pesquisa que desenvolvi aqui 

associando à temática do gênero e da sexualidade outros traços identitários, tais como 

de raça, religião, classe social, etc. Uma professora lésbica em uma escola localizada em 

um contexto de grande pobreza teria as mesmas performances de uma professora lésbica 

em uma escola de classe alta? Acredito que não. Nesse sentido, quanto mais trabalhos 

tivermos que investiguem os cruzamentos de diferentes traços identitários nos mais 

diversos contextos, mais inteligibilidades poderemos criar acerca dessas práticas locais, 
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além de podermos refletir acerca de nossas próprias práticas, sempre no intuito de 

vislumbrar outros futuros possíveis para nossas práticas escolares e para além dessas. 
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8. ANEXOS 

 

Termo de Consentimento 

 

Estou ciente que o objetivo desta pesquisa de mestrado é investigar a construção 

performativa de uma identidade homossexual por parte do professor em uma sala de 

aula, sendo que julgar qualquer um dos participantes da pesquisa não faz parte desse 

objetivo.  

Afirmo que minha participação é voluntária e que nenhum tipo de coação foi 

usado para obter a minha participação. 

Afirmo que fui informad@ dos procedimentos que serão utilizados neste projeto 

e estou ciente que serei requisitad@ como sujeito desta pesquisa. 

Estou ciente que todas as minhas respostas, escritas ou orais, poderão ser 

divulgadas na dissertação, relatórios, apresentações e artigos acadêmicos de forma 

anônima. Meu verdadeiro nome não será usado, a não ser que eu prefira e manifeste por 

escrito essa preferência.  

Desejo dar minha contribuição voluntária como participante. 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Data:__________________________________________________________________ 

 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta pesquisa, favor entrar em contato com: 

Tiago Pellim 

E-mail: tiagoindaia@yahoo.com.br 

Tel.: 9273-9535 



Ensina-se a ser gay? 
  
A homossexualidade pode estar escrita na ponta do giz, do lápis ou do nosso próprio nariz. Que 
influência a direção, a escola, os professores e os pais podem ter em todo esse processo? 
  
Por Alessandra Assad e Josiane Benedet 
  
Cinquenta e nove alunos. Cerca de 20% dos estudantes do Colégio Ribeirão*, uma pequena 
instituição particular de ensino, localizada no interior desse país tão grande que é o Brasil, foram 
transferidos de escola por seus pais no final do ano passado. O motivo? A homossexualidade de 
alguns professores estaria influenciando a orientação sexual dos alunos. Para o diretor da escola, 
João Francisco*, demitir educadores gays não resolveu o problema, pois o índice de matrículas 
nesse ano foi baixíssimo. O prejuízo no fluxo de caixa foi tão grande, que a escola, tradicional da 
cidade, quase oprecisou fechar as portas. "Perdemos excelentes professores e alunos expoentes, 
foi uma lástima", conta o diretor, que preferiu preservar a sua identidade para não expor o Colégio 
nem os professores que sofreram com a situação que acaba de ser descrita. Mas seria o Colégio 
*Ribeirão o único do País a passar por essa situação? Quantos diretores se vêem divididos todos 
os dias em função de pressão de pais e alunos para que demitam seus professores e professoras 
gays? Seria esse um prejuízo apenas para os bolsos das escolas particulares ou para toda uma 
sociedade? 
Diretora de uma das sedes de uma grande rede de Ensino Católico (presente em dez estados 
brasileiros), a irmã Efigênia* foi categórica ao contar para a nossa equipe de reportagem que a 
escola não contrata professores homossexuais por ser uma instituição de ensino católico. "Seria 
contra a nossa filosofia", diz. Ela acredita que os pais dos alunos não aceitariam, pois procuram o 
colégio justamente por oferecer um ensino tradicional, religioso.""Às vezes, quando o professor faz 
algum tipo de brincadeira ou trata de um tema mais polêmico, os pais dos alunos procuram a 
escola para reclamar", relata. Na opinião da diretora, com certeza um professor homossexual 
influenciaria na formação e aprendizado do aluno, porque é muito difícil separar a vida profissional 
da pessoal. Ela reconhece que a discriminação existe ao não contratar um professor ou uma 
professora somente por causa da orientação sexual, mas trata-se de normas. Será que as normas 
são válidas para todas as escolas, sejam elas públicas, particulares, católicas ou não? 
  
As diferenças 
Os filhos de Ana Maria* estudam numa escola da rede pública de ensino de São Paulo. Ela 
acredita que para os pais aceitarem o fato dos filhos terem aulas com gays, primeiro precisa 
acontecer uma mudança social. "É estranho, por exemplo, a sua filha ter uma professora lésbica. 
Num momento em que ela está abraçando ou fazendo algum tipo de carinho na aluna, a mãe, com 
certeza vai olhar com outros olhos, imaginando que a professora está molestando a aluna. Pelo 
menos, comigo seria assim", e complementa, "se eu tivesse condições financeiras, colocaria meus 
filhos em colégios particulares católicos. Na maioria deles jamais serão admitidos professores 
gays". Será mesmo? 
Para o professor do Centro de Letras e Artes da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), em 
Sobral, Estado do Ceará, Vicente Martins, ao fazer referência às escolas públicas, essa questão da 
homossexualidade sofre com um preconceito muito acentuado. Ao fazer referência às escolas 
privadas, pouco se discute, pouco se fala, pouco se reflete, gerando, não poucas vezes, 
comportamentos sutilmente agressivos de professores com relação aos alunos homossexuais, 
sejam meninos ou meninas. Nas escolas privadas, aceita-se o matriculado, mas não se tolera o 
educando com tendência homossexual. A diferença entre escola pública e privada, nesse 
particular, é que, naquela, não há o princípio de tolerância. 
  
Será que eles são? 
Em recente pesquisa realizada pela revista Profissão Mestre, cerca de 67% dos professores 
entrevistados responderam que sabem identificar um homossexual, seja homem ou mulher e 
desses, perto de 95% relataram que não teriam qualquer tipo de problema ou objeção em dividir a 
sala dos professores com colegas gays. Rafael* é professor de educação física há um ano numa 



escola católica tradicional de Curitiba-PR. Lá, ninguém sabe de sua orientação sexual e por isso a 
relação com os alunos é natural, normal, longe de qualquer tipo de discriminação. Ele acredita que, 
se alguém descobrir, não terá problemas, pois conhece outros docentes homossexuais na escola, 
e está lecionando nesse colégio pelo profissionalismo, e não pela orientação sexual. Quanto aos 
pais, Rafael* acredita que interfeririam quando soubessem que os filhos têm aulas com professores 
homossexuais, uma vez que estariam fugindo do padrão que a sociedade impõe. "Muitos pais hoje, 
não têm tempo para educar os filhos e acabam jogando mais essa responsabilidade para a escola. 
Os alunos estão em período de formação e se espelham no professor", acredita irmã Efigênia*. 
"Eu não gostaria que meus filhos tivessem aulas com professores gays, principalmente na idade 
em que estão (uma menina com dez , outra com 14 e um menino com 17). Essa idade já é meio 
complicada, eles estão descobrindo o corpo, as vontades... provavelmente um professor gay 
poderá interferir na formação dessas crianças", relata Ana Maria*. "Pode ser que eu esteja sendo 
preconceituosa, pode ser até que meus filhos sejam homossexuais e não sabemos, ninguém está 
livre disso, mas se isso realmente acontecesse, eu iria imaginar que sofreram alguma influencia do 
professor".  
  
Você contrataria? 
Cerca de 15% das pessoas que responderam a essa pergunta disseram que não contrariam um 
professor homossexual. Por que motivos? 46% por causa dos pais, 36% acredita que os alunos 
não o respeitariam, 27% por convicções pessoais e 24% por defender a filosofia da escola em que 
trabalha. 
Mas será que a maioria dos ambientes escolares continuam a ser tão ameaçadores para o corpo 
docente e os funcionários da escola tal como o são para os jovens gays, lésbicas e 
heterossexuais, que por sua vez necessitam do apoio e da orientação dos primeiros?  
Segundo as conclusões do Dr. Alfred Kinsey, um dos sexólogos mais conhecidos e respeitados do 
mundo, quase ninguém é totalmente heterossexual ou totalmente gay. Ele descobriu que a maioria 
das pessoas sente ou sentiu alguma atração por alguém do mesmo sexo no decorrer de suas 
vidas, e que muitas pessoas tiveram experiências sexuais com pessoas do mesmo sexo ou de 
ambos os sexos. 
Algumas estimativas dizem que uma de cada dez pessoas é gay. Ou seja, 10% da humanidade é 
constituída por homossexuais. Existem gays em todos os lugares a sua volta - só que nem sempre 
você pode saber quem são eles. Com uma média de 10% de homossexuais na população, existem 
não só professores, como também estudantes gays e lésbicas na sua escola que você 
provavelmente conhece, mas não sabe que são - ou que pode ser que ainda não os tenha 
conhecido.  
  
O começo de tudo 
A palavra homossexual é universal e foi criada em 1869 pelo jornalista gay-húngaro Benkert, para 
definir a quem ama e sente atração pelo mesmo sexo. Todos nós nascemos machos ou fêmeas. É 
a sociedade que vai nos definir como homens ou mulheres. As ciências naturais e sociais 
garantem que o fato de nascer macho não leva obrigatoriamente o homem a ter atração física pelo 
sexo oposto. Entre os humanos, cada povo é que vai determinar como vai ser a vida sexual de 
seus membros, se pode ter uma ou várias mulheres, se os jovens vão poder ou não ter relações 
sexuais antes do casamento, se a homossexualidade será aceita ou condenada, entre outras 
questões. 
Homofobia é ódio ou intolerância à homossexualidade. É uma doença anti-social como o 
machismo e o racismo. Homofobia é doença que se cura com a informação e punição daqueles 
que desrespeitam os direitos humanos dos homossexuais. No Brasil, estima-se que deve existir 
mais de 15 milhões de homossexuais, população uma vez e meia superior aos habitantes dos sete 
estados da região Norte do país. 
Até hoje, por mais que se pesquise, ainda não chegaram os cientistas a uma conclusão definitiva 
para explicar a origem da homossexualismo. As teorias que tentaram explicar as causas da 
tendência homossexual por razões biológicas, genéticas, glandulares, psicológicas, sociais, todas 
são insuficientes e muitas vezes, umas contradizem as outras. O fato é que nenhuma delas cita o 
ambiente escolar como provável causa da tendência homossexual de um indivíduo.  



  
Silêncio! 
Vicente Martins, afirma que estamos, do ponto de vista tecnológico, na era da informática, mas em 
se tratando de educação de valores, na Idade Média. "Em se tratando de civilização brasileira, 
avançamos muito pouco com relação às idéias sobre corpo, alma e sexualidade inculcadas no 
século XVI. A situação é ainda mais acentuada quando fazemos referência às questões de ordem 
sexual no âmbito da educação escolar", afirma.  
Ele acredita que a homossexualidade é tema que educadores, sejam diretores, coordenadores ou 
professores, com ou sem pós-graduação, fazem questão de silenciar. "Nós evitamos comentar o 
assunto. Ignoramos as crianças e adolescentes com tendências homossexuais e ficamos torcendo, 
de forma iníqua, que no futuro, isto é, na fase adulta, os homossexuais mudem de opção sexual". 
  
O medo 
Gays correm o risco de serem espancados, expulsos de suas casas e despedidos dos seus 
empregos - simplesmente porque são gays. As pessoas geralmente temem aquilo que não 
entendem, e odeiam aquilo que temem. Bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela USP, 
Mestre em Etnologia pela Sorbonne, Paris, doutor em Antropologia, Unicamp, Luiz Mott é 
antropólogo, professor titular do departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia 
desde 1979, vice-chefe do departamento, recentemente aprovado para o concurso de titular, nota 
dez, o posto mais alto da carreira acadêmica não escapou do preconceito, já tendo recebido 
ameaças de morte, casa pichada e carro depredado. "Quando eu entrei na universidade, numa 
reunião, o meu nome foi indicado para ser chefe de departamento. Eu era o mais titulado e com 
melhor perfil para ocupar esse cargo. Na minha ausênsia da reunião, o professor decano do 
departamento perguntou em voz alta: "E viado pode ser chefe de departamento? "Não houve 
resposta dos demais". Por conta disso, o professor ficou contrariado, e declarou nunca aceitar a 
chefia de departamento. "Não valia a pena enfrentar esse tipo de constrangimento", desabafa. 
Mott afirma que 99% dos gays e lésbicas professores vivem presos dentro da gaveta do 
enrustimento. "Eles têm medo de se assumir, com medo de serem demitidos ou terem sua carreira 
profissional prejudicada. Cerca de 1% dos "assumidos/as" raramente utiliza as salas de aula para 
falar a verdade sobre a homossexualidade, embora todos os alunos e colegas saibam de sua 
orientação sexual". Ele acredita que professores e pesquisadores gays e lésbicas se vêem 
forçados a permanecer na gaveta a fim de não sofrerem discriminações funcionais; muitos são os 
docentes que ainda usam a cátedra para divulgar opiniões negativas em relação à 
homossexualidade.  
  
Professor, isso é perseguição 
Há casos de professores homossexuais que foram perseguidos no Rio Grande do Sul, na década 
de 80, pela Secretaria Estadual de Educação, e entraram na justiça. Há um professor em Natal que 
sofreu constrangimentos por ter publicado um poema homoerótico numa revista nacional. 
Em contrapartida, alunos e alunas homossexuais são discriminados por seus professores, vendo-
se impedidos de assumir sua verdadeira identidade existencial; pesquisadores são desestimulados 
ou mesmo barrados a investigar temas relativos à sexualidade humana. "Muitos acadêmicos 
continuam agindo como "cães de guarda da moral hegemônica". Para Luiz Mott, um mito 
equivocado no Brasil e herdeiro do preconceito ainda mais forte originário da Inglaterra e dos EUA 
associa a homossexualidade dos adultos a um comportamento que influenciaria e "contaminaria" 
as novas gerações. Daí a ver o receio de que professores gays ou professoras lésbicas pudessem 
influenciar na orientação sexual dos alunos, crianças ou adolescentes. "Pesquisas revelam que 
pais ou mestres homossexuais não têm influência direta na orientação sexual dos jovens, tanto 
que praticamente todos os homossexuais tiveram pais e professores heterossexuais", afirma. 
  
O comportamento do professor interfere na orientação sexual do aluno? 
Minha colega Elvira*, professora de educação física, bissexual, ouviu de nossa colega de história, 
que ela representava a decadência de uma sociedade que poderia ser civilizada. A mesma disse 
que os homossexuais deveriam ser tratados como doentes e que não poderiam de maneira 
alguma andar soltos por aí, principalmente em uma escola, pois influenciam os alunos com seus 



hábitos pervertidos. Não concordei, assim como a maioria de nossos colegas. De 36 professores 
da nossa escola, apenas três a olham pela mesma ótica da professora Lucimara*, de história. Na 
realidade a colega de educação física é uma pessoa superamiga, profissional, competente e 
dinâmica. Suas preferências sexuais não interferem em sua conduta moral. O depoimento 
indignado vem da leitora Kátia, de Gonçalves Dias. Mas até onde o comportamento homo, bi, ou 
heterossexual dos professores interfere na orientação sexual dos alunos como muitos acreditam? 
O mestre em marketing, Paulo Ricardo Meira, afirma que a homossexualidade pode conflitar em 
muito com a venda da imagem do professor, uma vez que pode haver uma percepção errônea dele 
tanto pelo corpo docente quanto pelo discente. "em vez do aluno prestar atenção aos 
ensinamentos, procurará imaginar o professor em situações "não-dignas", bem como um 
entendimento da direção da instituição de que determinado professor(a) é um mau exemplo aos 
alunos, até por temor de uma eventual rejeição pelos pais desses alunos". 
  
Qual a idade mais perigosa? 
O escritor Içami Tiba, referência na área de educação brasileira declarou que apesar da sociedade 
ainda ter resquícios machistas, ela interfere cada vez menos na educação. Ele afirma que toda 
criança tem três idades: a infância, a puberdade e a adolescência. Para as crianças o professor ser 
ou não ser gay não vai fazer a menor diferença, acredita que a direção nesse caso, só terá 
problemas com os pais, que pedirão providências.  
Para Içami Tiba, a fase mais crítica é a da puberdade. "Aí sim os problemas surgirão, inclusive de 
violência". Ele explica que nessa fase a criança mata a sua porção homossexual para assumir uma 
identidade sexual. "Tem meninos que não podem ouvir falar em gays, que já saem batendo em 
todo mundo". Segundo ele, é a fase da formação da personalidade. "Ele precisa se posicionar 
perante a sociedade, e por isso a reação chega a ser a mais cruel e violenta das três", explica. 
Já o adolescente procura a sociabilidade na busca pelo relacionamento. Por mais que ele seja 
inseguro em relação ao sexo oposto, ele já se definiu com relação à sua sexualidade. Ele acredita 
que os maiores problemas de aceitabilidade estão entre os alunos de escolas mais tradicionais. 
Mesmo assim, Içami Tiba é taxativo ao afirmar que em nenhuma das fases o exemplo do professor 
gay vai influenciar no comportamento do aluno. O que pode acontecer, é o aluno que tem uma 
homossexualidade latente despertá-la pelo exemplo do professor ao ver que o mesmo se assume 
perante a sociedade. 
  
 
Onde você aprendeu isso? 
Alexandre* relata que descobriu sua homossexualidade mais ou menos aos 14 anos de idade, na 
adolescência. "Posso afirmar que escola não teve nenhuma influência na minha opção sexual". Ele 
nunca teve um professor ou professora homossexual. Vânia Figueira, nossa leitora, relata que 
enquanto cursou o segundo grau teve dois professores que eram homossexuais e em nenhum 
momento isso interferiu na qualidade de suas aulas e nem mesmo na relação que mantiveram com 
seus alunos ou com a escola, muito pelo contrário, sempre tiveram uma postura bastante 
adequada, demonstrando competência e conquistando o respeito da instituição, dos pais e dos 
alunos. "Com certeza, essa experiência foi relevante na construção dos meus valores morais e 
éticos".  
Ela, que é heterossexual, acredita que a escola deva ter um papel importante na formação de 
crianças e adultos, preparando-os, principalmente, para lidar com as questões humanas e sociais 
de forma crítica e livre de qualquer tipo de preconceito. "Sendo assim, não poderia concordar que a 
preferência sexual de um professor determinasse sua exclusão profissional, desde que o mesmo 
não tivesse nenhum comportamento inadequado que comprometesse sua atuação. Isso vale para 
qualquer outro profissional".  
  
Foi na escola ou foi em casa? 
Marcelo Cerqueira, jornalista, responsável pelo site do grupo gay da Bahia (www.ggb.org.br) relata 
que é possível que os pais pensem que seu filho foi levado para a homossexualidade por outra 
pessoa. Ele afirma que a idéia homofóbica de que os homossexuais "desencaminham" as pessoas 
é muito comum. "A verdade é que ninguém "fez" de seu filho um gay nem de sua filha uma lésbica. 



É mais provável que ele ou ela tenha se sentido "diferente" por um longo tempo - nenhuma pessoa 
ou grupo de pessoas "converteu" seu filho". 
Cerqueira complementa afirmando que outros pais acham que o comportamento deles, enquanto 
pais, causaram tal identidade sexual no seu filho. Por muitos anos, a psicologia e a psiquiatria 
divulgaram suas teorias de que a homossexualidade era causada pelos tipos de personalidade dos 
pais - a mulher dominante, o homem fraco - ou pela ausência de modelos sociais do mesmo sexo. 
Essas teorias não são mais aceitas dentro da psicologia ou da psiquiatria, e parte do trabalho do 
trabalho do Grupo Gay da Bahia é ajudar a apagar estes conceitos errôneos da cultura popular. 
Gays vêm de famílias "modelo", aquelas com mães dominantes ou submissas, pais fortes ou 
fracos. gays, lésbicas e bissexuais são filhos únicos, ou caçulas, ou intermediários, ou os mais 
velhos. Eles vêm de famílias com irmãos gays e de famílias sem irmãos gays. 
  
Freud Explica? 
Não se pode negar que a influência da psicanálise tem sido considerável na educação. A visão 
psicanalítica foi adotada, inclusive, pelos marxistas, que hoje dominam praticamente toda a área 
do ensino, não só no país, como em grande parte do mundo ocidental. Isto levou grupos que 
ambicionam subjugar as massas e incutir-lhes suas doutrinas, a ter, como objetivo prioritário, o 
domínio de todas as instituições através das quais poderia controlar a vida intelectual da 
sociedade, em particular as escolas, universidades e a mídia. Assim, a educação assumiu um 
cunho nitidamente político, alvo de todos os grupos sectários ou religiosos.  
A psicopedagoga Izabella Blond Klock, afirma que a orientação sexual do professor não interfere 
na sua função, missão e nem no aprendizado do aluno."O que vejo como básico e indispensável é 
que tenha-se ética compatível com o papel que desempenha", enfatiza. Ela concorda que a 
maioria dos pais não quer que os filhos tenham aulas com professores homossexuais por 
acreditarem que os filhos serão influenciados pelo comportamento do professor, embora defenda 
que a capacidade profissional e o caráter estejam acima do preconceito da escolha sexual de cada 
um. A psicóloga Ceres de Araújo afirma que os gays reclamam que a carreira profissional deles 
nunca mais vai ser a mesma depois que o chefe ou patrão ficar sabendo das novidades. "Não 
espanta que tantos prefiram trilhar o caminho do segredo eterno".  
Em entrevista ao Jornal das Missões, o professor Célio Golin disse acreditar que parte da 
insegurança dos professores ao tratarem o assunto de frente deve-se ao fato da grande maioria 
não tem sua própria sexualidade resolvida, isto dificulta a abertura de espaços para discussão. 
Outra: acham melhor se omitirem, pois não querem enfrentar os pais, que por outro lado jogam a 
responsabilidade para a escola. Para ele, a escola cumpre uma função fundamental na vida dos 
jovens, pois é um grande espaço de socialização e deve servir para que todos possam conviver 
com a diversidade. Então a recíproca é verdadeira? 
  
Evasão Escolar 
O índice de abandono escolar entre jovens gays é muito alto devido à forma como são tratados. 
Atualmente, em Salvador e em outras cidades do Brasil existe uma lei que proíbe a discriminação 
com base na sua orientação sexual. É um primeiro passo para enfrentar o preconceito: crime não é 
ser homossexual, mas discriminar os gays e lésbicas.  
Carlos Hernández, coordenador dos assuntos relacionados com a juventude no trabalho da 
Fundación Triângulo, a organização espanhola dedicada à igualdade social das pessoas gays 
acredita que as visões negativas sobre eles expressadas de um modo tão comum pelos 
estudantes na turma e durante as atividades escolares levam o adolescente homossexual a 
desenvolver uma imagem negativa de si próprio. Sem ninguém com quem falar e sofrendo abuso 
geral, para o adolescente homossexual a escola torna-se não num local de auto-realização mas 
num lugar onde este aprende a detestar-se. Ele afirma que em muitos casos, os sentimentos de 
alienação na turma e nas atividades da escola combinados com a hostilidade dos seus 
semelhantes faz com que os adolescentes homossexuais sejam incapazes de completar o ensino 
secundário.  
  
A lei 
Não existe no Brasil nenhuma lei que condene os gays, lésbicas, travestis e transexuais. Ninguém 



pode ser preso por ser homossexual. Nem o Código Penal nem a Constituição Federal condenam 
a homossexualidade e nem a sua prática entre pessoas maiores e com consentimento mútuo. O 
preconceito e a discriminação, sim, são proibidos pelas leis brasileiras. Se algum policial, 
autoridade ou qualquer pessoa insultar, agredir, prender ou discriminar alguém por ser gay, 
lésbica, transexual ou travesti, é possível reagir e denunciar na Delegacia de Polícia mais próxima 
ou nas Comissões de Direitos Humanos, nos jornais ou junto ao grupo homossexual da cidade ou 
Estado onde vivem.  
Castigar crianças ou adolescentes por manifestarem tendências homoeróticas é crueldade e fere o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e um direito fundamental de todo ser humano: a livre 
orientação sexual. Como a homossexualidade não é crime nem doença, impedir alguém de realizar 
sua verdadeira orientação sexual é tirania, crueldade, abuso do poder e desrespeito aos direitos 
humanos.  
A advogada Ana Paula Lorenzoni, da Venzo e Lorenzoni advogados associados, enfatiza que um 
colégio não pode demitir ou deixar de admitir professor única e exclusivamente por ele ser 
homossexual, justamente por afrontar os princípios constitucionais mencionados. "Caso isso 
ocorra, a pessoa pode entrar na justiça pleiteando Indenização por Danos Morais e, ainda, na 
hipótese de demissão, pedir a reintegração no emprego e o pagamento dos salários a que tinha 
direito no período da suspensão". Cabe lembrar que nesse caso é o ofendido quem deve provar o 
dano moral, bem como demonstrar que a demissão ou a não admissão decorreu apenas por 
motivo da sua orientação sexual.  
  
  
  
Dicas de procedimentos para professores gays: 
  
1 - Posicionamento - Em termos de marketing pessoal, é que o assunto seja jamais discutido 
profissionalmente, pois trata-se de algo fora do contexto de ensino, fora do ambiente da sala de 
aula, sala dos professores ou das reuniões de círculo de pais e mestres. Imagine se um professor 
hipocondríaco começa a relatar seus temores em relação a doenças. Em pouco tempo, estará 
estigmatizado e afastado pelo grupo - ou pior - por seus empregadores. Assim, deve-se tratar, no 
ambiente profissional, de assuntos profissionais e não de preferências sexuais. O oposto também 
vale. Imagine-se a imagem perante os colegas de um professor que "baba" ao ver passar de saia 
suas jovens e adolescentes alunas. É tão ruim quanto.  
2 - Ter personalidade - ser original, ou ser engraçado, ou ser elegante, enfim, querer tratar pelo 
marketing pessoal uma característica de homossexualidade é a mesma coisa que querer dizer: 
"olá, empregue-me, pois sou o professor que só usa calças jeans. Se um determinado atributo não 
for diferenciador para melhor, em relação à concorrência, não vale a pena ser exaltado ou 
comunicado, pois os clientes vão se perguntar "e eu com isso"?  
3 - Baseie-se em qualidades e não em atributos - Explicando melhor: um professor que é doutor 
tem isso como qualidade, como diferencial, e pode explorar em seu marketing pessoal. No entanto, 
um professor basear seu posicionamento no mercado - sem trocadilho - como homossexual seria 
estupidez por que tal condição não lhe agrega valor nenhum que fosse superior aos demais 
professores heterossexuais. 
4 - Esteja preparado - Ao resolver se assumir perante a sociedade e os colegas de trabalho, esteja 
preparado para reações de todas as ordens do inconsciente coletivo. Tenha em mente que o 
movimento antigay é maior do que você. 
  
  
 
Curiosidades 
  
• Em Roma o líder da direitista Aliança Nacional italiana, Gianfranco Fini, provocou reações iradas 
de vários setores ao declarar na televisão que professores homossexuais não deveriam lecionar 
em escolas primárias. Alessandra Mussolini, membro da AN e neta do Duce, tentou abrandar o 
estrago. O dirigente direitista, disse ela, "confundiu homossexualismo com pedofilia". 



  
• Em São Paulo, um grupo de professores, a maioria homossexual, montou um cursinho pré-
vestibular voltado a estudantes gays. 
  
• A capa e a matéria principal da revista Newsweek, de 14 de setembro de 1992 foi sobre esse 
assunto. A capa dizia "Gays Under Fire - What America Thinks. A Newsweek Poll" ('Os gays sob 
fogo - O que a América acha. Uma pesquisa da Newsweek'). Em resposta à pergunta 
"Homossexuais devem ser contratados para trabalhar como professores?",54% concordaram que 
os gays devem podem ser professores de escolas de segundo grau, e 51% concordaram que 
podem ser professores da escola primária. A resposta causou preocupação aos pais cristãos, pois 
os professores sempre foram modelos para muitos alunos. Constantemente, advertimos nossos 
ouvintes que as escolas públicas nos EUA hoje são perigosas para as almas das nossas crianças, 
por causa dos valores anticristãos que agora são ensinados. Agora, a pressão ficará ainda maior, 
pois homossexuais e lésbicas serão contratados como professores no sistema de escola pública.  
  
• O primeiro curso de formadores/coordenadores foi administrado em agosto de 2000 e o segundo 
curso de formação "Criar Escolas Válidas e Seguras para Estudantes, Professores e Funcionários 
Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais ", ocorreu em Oulu, Finlândia , de 20 a 27 de julho de 
2002.  
  
  
  
 
Considerações: 
  
"Começaram as minhas aulas essa semana. Saco ter que acordar cedo. Mas por enquanto tá 
tranqüilo. Toda a "minha" turma saiu, ficou eu e mais um amigo. Ai que saudade de todo mundo. Ai 
que saco ter que se aproximar do povo novo lá da sala. Trocaram alguns professores, não tenho 
mais professores gays, so sad." 
Vivis, uma estudante em sala de bate-papo na Internet às 4h26 
  
"Demiti um colega professor homossexual. Apesar da extrema inteligência e capacidade, o que 
afastava dos colegas e alunos era justamente o comportamento muitas vezes impróprio e 
descontrolado para as ocasiões que surgiam". 
Leitora anônima, via pesquisa 
  
"Particularmente, tive professores homossexuais que foram excelentes profissionais, além de 
grandes parceiros de trabalho. Só tenho a dizer que um professor que foi demitido em função do 
homossexualismo era meu melhor amigo, que compreendia e me apoiava como ninguém. Foi 
injusto e desumano o que ele sofreu". 
Leitora anônima, via Internet  
  
"Tenho dois filhos e não vejo nenhum problema em qualquer um dos dois venha a ter, algum dia, 
um professor homossexual. Conviver com o diferente sempre vai fazer bem ao ser humano - e 
acredito que é mesmo um ganho. Se meu filho um dia chegar em casa dizendo "Mãe, meu 
professor é gay!!!", será uma ótima oportunidade para sentarmos e conversarmos sobre o 
assunto".  
Valéria Toledo Kukla, redatora 
  
  
 
Depoimento 
  



Nasci em Brusque, no belo estado de Santa Catarina, no dia 17 de agosto de 1958. Sou católico e 
a Igreja Católica teve grande influência na formação da minha personalidade. Aos treze anos, 
entrei na Escola Apostólica Sagrado Coração de Jesus, em Corupá - SC. Eu queria me tornar 
padre. Fiz o segundo grau (ensino médio) em Curitiba, num seminário da mesma congregação. Fui 
noviço em 1978, em Jaraguá do Sul. A faculdade de teologia fiz até o quinto semestre, no Instituto 
Teológico Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté - SP. Desde o final do noviciado, fevereiro de 
1979, eu fiz, temporariamente, os votos de pobreza, de obediência e de castidade.  
Em 1986, morando em São Paulo, eu encontrei o grande amor da minha vida, um rapaz. Sou 
homossexual e o nosso amor fez uma grande revolução na minha vida. Abandonei o voto de 
obediência. Sobrou apenas o voto de pobreza e parece que Deus ainda não me dispensou desse 
voto. Em 1987, descobri que estava portador do HIV. As dificuldades foram muitas, mas eu não me 
escondi. Em 1990, resolvi escrever o De Agosto em Agosto com muito gosto. Foi um dos primeiros 
livros, no Brasil, alguém contando, mesmo em terceira pessoa, a sua história de HIV positivo e da 
sua homossexualidade. Em muitos lugares, a AIDS não assustava, assustava a minha 
homossexualidade assumida e declarada. Tive sempre o carinho de diferentes seguimentos da 
sociedade. As pessoas sabiam que eu lutava pela dignidade humana e por um Brasil mais 
democrático, mais feliz.  
Mário Rudolf, escritor, autor do livro De Agosto em Agosto com muito gosto 
  
  
  
 
Frases: 
  
"Escola não respeita os gays". (www.paradasp.org.br) 
  
"Onde foi que eu errei?", perguntam os pais. Não há quem não se sinta responsável ou queira 
culpar a escola pelo fato de o filho ou a filha ser homossexual. 
  
"A universidade é extremamente moralista. A sociedade brasileira toda vive mergulhada numa 
invisibilidade homossexual assustadora". 
Trevisan, em entrevista ao jornal Correio Brasiliense  
  
"Quase todo mundo, mais cedo ou mais tarde, se apaixona por alguém do mesmo sexo, como um 
professor que se admira ou o irmão ou irmã de um amigo. O "melhor amigo" de quase todo mundo 
é uma pessoa do mesmo sexo. Mas nada disso significa que você é gay". 
  
"Se o indivíduo é íntegro, nada mais importa. Se o indivíduo não é íntegro, nada mais importa."  
Alan Simpson 
  
"Exemplo ninguém segue por segui, por melhor que seja o professor". 
  
  
  
 
Para saber mais: 
  
SOS Contra Violência Anti-Gay 
Fone: (71) 322-2552  
Sites: 
ggb@ggb.org.br 
http://www.gapabahia.org.br 
http://www.edgls.com.br 



http://web.that.com.br/gtpos  
http://www.iglhrc.org  
  
 
No período de 21 a 25/02/03 a revista Profissão Mestre realizou pesquisa on-line tratando do tema 
"Homossexualidade na Escola" entre os leitores Veja o resultado da pesquisa: 
  
Em sua escola trabalha(m) professor(es) homossexuais? 
47,67 % sim 
22,64% não 
29,69% não tenho certeza 
  
Você sabe ident ificar um homossexual, seja homem ou mulher? 
67,33% sim 
32,66% não 
  
Você, como pai, teria alguma objeção se o(a) professor(a) de seu filho fosse homossexual? 
14,23% sim 
85,77% não 
  
Você, como professor, teria alguma objeção a um(a) professor(a) colega de trabalho que fosse 
homossexual? 
4,22% sim 
95,78% não 
  
Você já teve um(a) professor(a) homossexual? 
65,12% sim 
34,88% não 
  
Você, como diretor de uma escola, teria alguma objeção a um(a) professor(a) que fosse 
homossexual? 
11,58% sim 
88,42% não 
  
Você, como diretor, contrataria um(a) professor(a) homossexual? 
86,54% sim  
13,46% não 
  
Caso tenha respondido que não, por que não contrataria? (marque quantas achar necessário) 
27,27% questão de convicção pessoal 
24,24% não combina com a filosofia da escola 
46,97% os pais podem não gostar 
36,36% os alunos não o(a) respeitariam  
  
Você é homossexual? 
2,76% sim 
97,24% não 
  
Você, como diretor, acredita que ter um(a) professor(a) homossexual pode influenciar no índice de 
matrículas da escola? 
25,80% sim 
74,20% não  
  
  



  
  
  
  
  
  
 
Celebridades que amaram o mesmo sexo. O que teria sido dessas pessoas se tivessem sido 
discriminadas em função da orientação sexual? 
João Silvério Trevisan(Escritor)  
Francis Bacon (filósofo, ensaísta e estadista) 
James Baldwin (romancista) 
Luiz Mott (escritor e antropólogo);  
Mario de Andrade (poeta) 
João Antônio Mascarenhas (advogado) 
Lota de Macedo Soares (esteta) 
Elizabeth Bishop (poeta) 
Camille Paglia (escritora) 
Cássia Eller (cantora) 
Renato Russo( cantor) 
Pedro Almodovar (cineasta) 
Elton John (cantor) 
Ney Matogrosso (cantor) 
Lord Byron (poeta) 
Júlio César (general e imperador romano) 
John Cheever (escritor) 
John Cocteau (romancista, dramaturgo e poeta) 
Colette (escritora) 
James Dean (ator) 
Emily Dickinson (poeta) 
Marlene Dietrich (atriz) 
Brian Epstein (empresário dos Beatles) 
E. M. Forster (romancista) 
Deputado Barney Frank 
Allen Ginsberg (poeta) 
Alexander Hamilton (estadista, primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos) 
Rock Hudson (ator) 
T.E. Lawrence (escritor e aventureiro) 
Michelangelo (artista);  
Yukio Mishima (romancista) 
Martina Navratilova (campeã de tênis) 
Florence Nightingale (fundadora da enfermagem moderna) 
Sir Lawrence Olivier (ator) 
Platão (filósofo) 
Marcel Proust (romancista) 
Dick Sargent (ator) 
Franz Schubert (compositor) 
Bessie Smith (cantora) 
Madame de Stael (escritora) 
Joe Steffan (cadete da marinha americana, recebeu inúmeras condecorações) 
Gertrude Stein (escritora) 
Deputado Gerry Studds 
Peter Ilyich Tchaikovsky (compositor) 
Rudolf Valentino (ator) 
Leonardo da Vinci (artista) 



Walt Whitman (poeta) 
Oscar Wilde (poeta, romancista e dramaturgo) 
Tennessee Williams (dramaturgo) 
Virginia Woolf (romancista e crítica) 
Wu (imperador chinês) 
Caio Fernando de Abreu ( escritor ) 
(Fonte: Nossos filhos e filhas - Texto original: "Our Daughters And Sons" PFLAG, Federation of 
Parents of Lesbians and Gays, Washington,1994 - Adaptado por Marcelo Cerqueira.) 
  
* Os nomes foram trocados para preservar a privacidade da fonte 
  
 
  
  
Nota da editora: muitas escolas, professores, consultores e profissionais da educação procurados 
pela equipe de reportagem preferiram silenciar-se a fazer qualquer declaração sobre o tema 
abordado. 
Colaboraram nessa matéria: Brasílio Andrade Neto, Cione Haires, Rodrigo Saporiti, Valéria Poletti 
e Vivian de Albuquerque. 
  
 
Fonte: http://www.profissaomestre.com.br/php/pm_entrevista.php. Capturado em 17 de abril de 
2003.  
  
  
  
  


