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RESUMO

SEPULVEDA, Denize. Emancipação social e exclusão no cotidiano escolar: a
homofobia e sua influência nas tessituras identitárias. 2012. 241 f. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2012.
Esta pesquisa teve como objetivo entender como os processos de exclusão
ocorridos nos/dos/com os cotidianos de uma escola pública influenciam nos processos
de tessituras identitárias das alunas e dos alunos com orientação homossexual e dos
demais alunos que praticam ou assistem aos procedimentos de exclusão. A pesquisa
nos/dos/com os cotidianos possibilitou a compreensão sobre os processos cotidianos
de produção de exclusões em sua complexidade e o modo como esses interferem nas
formações identitárias dos sujeitos. A partir de histórias narradas, podemos perceber
algumas práticas emancipatórias que influenciaram tais tessituras de todas as alunas e
alunos ao lado de práticas excludentes e homofóbicas que igualmente interferiram nas
constituições das identidades de todos os estudantes. Todos esses discentes teceram
aprendizagens, a partir das ações e discursos proferidos por suas professoras e
professores, em relação à sexualidade e aos modos de suas manifestações. Assim, foi
necessário darmos visibilidade a algumas dessas práticas para percebermos que na
tessitura das identidades de todos os estudantes estão presentes aprendizagens
emancipatórias e processos de subjetivações que podem ser entendidos como
aprendizagens regulatórias. Verificamos que o sofrimento foi um alinhavo permanente
das tessituras identitárias de alguns estudantes, tendo se transformado, para alguns,
em potência e para outros, em apenas dor.
Palavras-chave: Exclusão. Cotidiano escolar. Tessituras identitárias. Processos de
Subjetivação. Homofobia.

ABSTRACT

This research aimed to understand how the processes of exclusion occurred in/
from/within a day to day basis in a public school influences the processes of identity
formation of students (girls and boys/ female and male) with homosexual orientation and
other students who attend or practice the exclusion process. The research in/from/within
a day to day basis allowed the understanding of the everyday processes of the
development of exclusions in their complexity and how these interfere with the subjects'
identity formations. From stories told, we can see some emancipatory practices that
influenced such identity formation of all pupils and students alongside homophobic and
exclusionary practices that also interfered in the constitutions of the identities of all
students. All these students wove learning behaviors from the actions and speeches
given by their teachers (female and male) regarding sexuality and the ways of its
manifestations. Thus, it was necessary to give visibility to some of these practices to
realize that in the formation of the identities of all students emancipatory learning
processes of subjectivation are present, and that learning can be understood as
regulatory. It was verified that the personal torment was a permanent tack in the identity
formation of some students, where in some cases, a potential growth and in other's just
sheer suffering.
Keywords: Exclusion. School routine. Identity formation. Subjectivation processes.
Homophobia.

RÉSUMÉ

Cette recherche a eu pour but comprendre la façon dont laquelle les processus
d’exclusion qui se sont produits dans le/du/avec le quotidien d’une école publique
influencent les processus des formations d’identité des élèves, filles et garçons, qui sont
homosexuels, et d’autres élèves qui pratiquent ou regardent les procédures d’exclusion.
La recherche dans le/du/avec le quotidien a permis la compréhension des processus
quotidiens de production des exclusions dans sa complexité et la manière dont laquelle
ces processus-là interfèrent dans les formations d’identité des sujets. À partir d’histoires
racontées, on peut noter quelques pratiques émancipatrices qui ont influencé ces
formations-là de tous les élèves, filles et garçons, à côté des pratiques d’exclusion et
d’homophobie qui ont également interféré dans les constitutions des identités de ces
élèves. Tous les élèves ont tissé des apprentissages à partir des actions et des discours
prononcés par leurs professeurs en ce qui concerne la sexualité et les moyens de ces
manifestations. De cette manière, il a fallu donner une visibilité à certaines de ces
pratiques afin de remarquer que, dans les formations des identités de tous les élèves,
les apprentissages émancipateurs et les processus de subjectivations qui peuvent être
compris comme des apprentissages réglementaires, sont présents. On a vérifié que la
souffrance a été un élément permanent des formations d’identité de quelques élèves et
s’est transformée en puissance pour les uns et en douleur pour les autres.
Mots-Clés: Exclusion. Au jour le jour à l’école. Formations d’identité. Processus de
subjectivation. Homophobie.
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INTRODUÇÃO: A PREOCUPAÇÃO COM A EXCLUSÃO ESCOLAR

Temos o direito a ser iguais sempre que
a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes
sempre que a igualdade nos descaracteriza.
Boaventura de Sousa Santos

Ainda jovem, preocupava-me com as alunas e os alunos que fracassavam em
sua trajetória escolar, tanto quanto me preocupo hoje como professora e como
pesquisadora. Na tentativa de entender por que isso se dava, teci uma carreira
acadêmica de especializações com monografias finais sobre questões de avaliação e
fracasso escolar.
Além da preocupação profissional e acadêmica que possuía em relação às
alunas e alunos que fracassavam na escola, a questão pessoal tornou-se muito forte
em mim, pois um dos meus filhos não conseguiu se alfabetizar de acordo com as
expectativas da escola em sua primeira classe de alfabetização, tendo sido, ao final
dessa jornada, reprovado e obrigado a iniciar novamente o processo. Esse fato me
motivou ainda mais, na ocasião, a continuar estudando as problemáticas da avaliação
e do fracasso escolar, bem como a me dedicar profissionalmente a essa área de
atuação.
Foi assim que, na tentativa de amenizar meu sofrimento e poder ajudar meu
filho, procurei o curso de pós-graduação lato sensu em Educação Especial na
Universidade Federal Fluminense, tendo como interesse a alfabetização e os
problemas que a envolvem. Por conta da trajetória escolar de meu filho, inquietavame, particularmente, a discussão sobre avaliação, pois minha experiência indicava
que a forma pela qual a escola avalia os estudantes nessa classe interfere no seu
desenvolvimento. Na maioria das classes de alfabetização é que se inicia o processo
de atribuição de uma nota ou conceito à aluna e ao aluno, passando a haver uma
cobrança em relação ao seu desempenho. O educando que não consegue obter um
resultado positivo em relação a essa cobrança pode desenvolver um sentimento
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negativo para com a escola e consigo mesmo, já que, através dessas avaliações, ele
percebe que não possui o saber que deveria possuir.
Enquanto meu filho cursava pela segunda vez a classe de alfabetização, eu
fazia a especialização acima mencionada, que me ajudou a ver, de certa forma, como
minhas sensações iniciais estavam certas: a avaliação que a professora faz sobre o
educando na classe de alfabetização é decisiva para este.
A partir dos estudos desenvolvidos, fui sentindo a necessidade de perceber,
mais cuidadosamente, como eu, professora, vivenciava os processos de avaliação.
Quando atuava no ensino público, no CEI (Centro de Educação Integral) da Fundação
de Apoio à Escola Pública (Faep), numa escola destinada a alunas e alunos com
deficiência intelectual, recebi para alfabetizar crianças com dificuldades específicas de
aprendizagem, mas sem nenhum comprometimento cognitivo. Ou seja, a grande
valorização das dificuldades que os estudantes apresentavam os levara à exclusão do
ensino regular, pois não estavam tecendo seu processo de aprendizagem de acordo
com o esperado pela Escola Estadual de Ensino Fundamental República 1 e foram
encaminhados para a Escola Mário Altenfelder, mesmo sem diagnóstico efetivo de
deficiência intelectual.
Encaminhava-se aqueles que não correspondiam aos padrões estabelecidos
para uma escola especial. Porém, em nenhum momento se avaliava o que essas
alunas e alunos sabiam. O procedimento mais comum era rotulá-los como
fracassados, incapazes, estigmatizando-os. De alguma forma, eu percebia que esse
reducionismo não considerava a complexidade da vida desses educandos, assim
como a multiplicidade do real. E questionava os processos de avaliação utilizados.
No ano de 1998, logo após concluir o curso de especialização em
Psicopedagogia na PUC, fui convidada a trabalhar no projeto de pesquisa Futura,
realizado na Creche Casa da Criança, uma entidade filantrópica situada na Zona Sul
da cidade do Rio de Janeiro. Eu atuava, portanto, como psicopedagoga de crianças
que frequentavam o Jardim III e que apresentavam algum tipo de dificuldade na
aprendizagem. Aqui é importante problematizar o que se considera dificuldade de
aprendizagem do aluno da educação infantil. Existem algumas teorias (FERREIRO;
1

Essa escola também fazia parte do CEI (Centro de Educação Integral).
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TEBEROSKY, 1991) que afirmam que a criança já está em processo de alfabetização
muito antes de entrar na escola. Assim, parece-me que algumas instituições de
educação infantil leem essas teorias entendendo ser necessário antecipar certas
práticas comuns em algumas escolas de ensino fundamental, que propõem um
processo mecânico e linear de aquisição do conhecimento. Por exemplo, começam a
preparar o aluno da educação infantil para a decodificação da leitura e da escrita
através de exercícios mecânicos, repetitivos, que reproduzem os processos mais
tradicionais de ensino da língua escrita. Os educandos que atendem à expectativa
dessas escolas passam por elas sem problemas, porém, os que não conseguem são
frequentemente encaminhados para atendimentos paralelos, com a intenção de suprir
o que é considerado carência ou deficiência (SEPULVEDA, D., 2003).
Enquanto desenvolvia um trabalho de intervenção psicopedagógica, algumas
dúvidas surgiram, já que as crianças com as quais trabalhava não demonstravam
dificuldades que necessitassem dessa intervenção. Tal percepção da situação,
possivelmente, estava constituída pela minha experiência como mãe de uma criança
que viveu a exclusão presente nos processos da avaliação classificatória. Minha
experiência me ajudava a olhar de outro modo aquelas crianças. E, melhor
compreendendo o que ali se passava, talvez eu pudesse olhar/sentir de outro modo
minha própria vivência. Novamente, minha experiência trazia o tema da avaliação
escolar como preocupação, pois eram as professoras de sala de aula que
encaminhavam as alunas e alunos, ao avaliá-los como carentes deste tipo de
intervenção. As justificativas utilizadas para o encaminhamento dos educandos
variavam, indo desde a falta de atenção, desinteresse e imaturidade para o processo
de aprendizagem até o grande número de respostas erradas nos testes escolares.
Preocupada com os encaminhamentos que me eram feitos, no ano de 1999,
solicitei à creche que minha atuação se voltasse para a observação do cotidiano
escolar. Quanto mais eu observava o cotidiano das salas de aulas, mais o tema da
avaliação escolar me inquietava, pois nas diferentes classes de educação infantil
parecia se repetir a mesma rotina: nas seis turmas observadas, as atividades
desenvolvidas eram parecidas, levando-me a pensar que as crianças não eram vistas
em sua dimensão social; não eram percebidas como sujeitos participantes e
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produtores de cultura. As atividades pedagógicas e os testes eram previamente
esquematizados para todas as turmas, não se considerando as especificidades de
cada criança. Acabava-se, assim, produzindo um padrão de homogeneização para os
diferentes alunos e atividades.
Não posso simplificar essa discussão, sei que cada professora imprime sua
marca ao seu fazer pedagógico; no entanto, não posso deixar de dar importância ao
fato de crianças diferentes fazerem regularmente os mesmos exercícios pedagógicos
na mesma sequência, bem como as mesmas provas (SEPULVEDA, D., 2003).
A situação anteriormente mencionada me levou a questionar o tipo de
avaliação que se fazia nessa instituição: testes previamente elaborados, utilizados
para avaliação da aprendizagem das alunas e alunos da educação infantil. Nas
minhas observações, não era concebível que esse tipo de avaliação pudesse
realmente dar conta do desenvolvimento dos educandos. Parecia-me que se estava
iniciando um processo de fracasso/exclusão escolar das crianças encaminhadas para
a intervenção psicopedagógica. Assim, procurei ajuda em alguns autores que
discutem o assunto. Mais uma vez, busquei a teoria como instrumento de
compreensão das questões que a prática me colocava, acreditando que o diálogo
prática/teoria/prática me ajudaria a construir uma ação de melhor qualidade. Para
isso, desenvolvi uma monografia de pós-graduação no curso de Educação Infantil:
perspectivas de trabalho em creches e pré-escolas sobre a temática da avaliação na
educação infantil.
Durante a realização da monografia, outras dúvidas foram surgindo e não
puderam ser respondidas por vários motivos. Comecei a me questionar sobre o que
ocorre na formação da professora e do professor que os leva à utilização de somente
uma avaliação formal (provas, seminários e testes) em sua prática docente. Além
disso, interessava-me saber de que modo essa avaliação poderia realmente influir na
produção do sucesso/fracasso/exclusão das alunas e alunos.
Em minha experiência como mãe e professora, fui encontrando um fazer da
avaliação; esse fazer fez deparar-me com uma série de problemas. Eu me lembrava
de que em minha graduação havia estudado textos críticos sobre avaliação
classificatória que poderiam minimizar alguns dos problemas da prática por mim vivida
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e sentida. Sabia que havia toda uma literatura que indicava como a avaliação deveria
se dar em uma perspectiva democrática. Entretanto, minha experiência expôs uma
fratura entre o que a avaliação é e o que deveria ser, segundo uma perspectiva crítica.
Isso foi se tornando uma questão para mim, pois, se já havia uma série de estudos e
proposições indicando como a avaliação deveria ser, e esses estudos e proposições
poderiam dar algumas respostas para os problemas que encontrei na prática, por que
continuavam ocorrendo modos excludentes de avaliação? Dessa forma, minha
dissertação de mestrado procurou investigar práticas classificatórias de avaliação, que
levam muitas alunas e alunos a uma situação de fracasso/exclusão escolar, contrárias
aos questionamentos de muitos especialistas. Assim, tendo essa questão em vista,
tomei o processo de formação dos educadores como um espaço significativo para
investigar e perceber como se dá a relação entre o que se produz teoricamente sobre
a avaliação e o que se realiza nas salas de aulas. Para desenvolver meu estudo,
busquei uma escola de formação de professoras e professores onde pude pesquisar
processos de formação inicial desses profissionais no que diz respeito à temática da
avaliação.
Nesse curso, realizado na Universidade Federal Fluminense, estudei, então, as
temáticas da avaliação, formação do professor e fracasso escolar. Naquele momento,
eu acreditava que o fracasso/exclusão de algumas alunas e alunos estava fortemente
vinculado à avaliação que as educadoras e educadores faziam do processo
ensino/aprendizagem, e que essa avaliação, por sua vez, estava entrelaçada com o
tema da formação profissional. Hoje, acredito que essa questão não se dá de forma
tão linear: vários são os motivos que podem levar alguns estudantes a fracassar na
escola, e múltiplas são as questões que fazem com que o que se produz
academicamente não se realize na prática. A dicotomização entre a produção
acadêmica e as realidades escolares não ajuda a compreender a complexidade das
realidades escolares e dos processos efetivos de avaliação.
De qualquer forma, no final da dissertação, deparei-me com uma questão que
até então não havia percebido de forma clara: a exclusão de alguns indivíduos que
não conseguem se desenvolver no cotidiano escolar de acordo com as expectativas
sociopedagógicas ou com o padrão de “normalidade” estabelecido, vai muito além da
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questão estrita de avaliação escolar formal. Pude perceber, também, que a raiz desse
problema da exclusão, como interesse de pesquisa, estava entrelaçada à minha
própria origem e história de vida.
É importante sinalizar que o fracasso escolar é um dos mecanismos de
exclusão que ocorre em muitos cotidianos de nossas escolas; todavia, esta não é a
sua única forma. Em minha experiência como professora e pesquisadora, percebi que
algumas atitudes praticadas por algumas professoras e professores, funcionárias e
funcionários

e/ou

estudantes

acabavam

por

produzir

outras

exclusões:

a

discriminação de alguns membros da comunidade escolar para com alguns
estudantes considerados como bons alunos; para com os deficientes; para com os
homossexuais; a prática do bullying2; o deboche e o sarcasmo para com os gordos
e/ou para com os magros demais; a depreciação das louras; a implicância com quem
usa óculos; práticas e/ou comentários racistas direcionadas a negros, entre tantas
outras...
A partir dessa percepção, presenciei muitos desses estudantes se isolando ou
se aproximando das demais alunas e alunos que sofriam alguma prática de
discriminação

e/ou

perseguição.

Esse

isolamento/identificação

acabava

se

configurando na maioria das vezes como prática de autoexclusão. Essa situação me
incomodou e ainda incomoda, pois me preocupo com um mundo mais igualitário em
que a emancipação social deixe de ser somente um campo de estudo para se tornar
um campo de práticas efetivas.
Somente no último capítulo de minha dissertação de mestrado é que percebi
como a questão da exclusão era realmente importante. Assim, no lugar em que
deveria desenvolver uma conclusão, optei por contar histórias de pessoas que
passaram por caminhos de exclusão escolar. Comecei narrando as histórias de
minhas avós, que, apesar de nunca terem frequentando escolas formais, passaram
por várias situações de exclusão social, já que uma era analfabeta e a outra aprendeu
2

O termo bullying abrange todas os formatos de maneiras agressivas, propositais e repetidas, que acontecem sem
motivo manifesto, desferidas por um ou mais estudantes contra outra(s) ou outro(s), acarretando medo, dor,
agonia e angústia, e sempre efetuadas numa relação desigual de poder. Assim, os atos constantemente
repetidos entre estudantes e o desequilíbrio de poder são as características fundamentais que possibilitam a
intimidação da vítima. Portanto, as práticas de bullying sempre envolvem o agressor, o agredido e a plateia
(FREITAS, 2010).
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a ler e a escrever somente aos 40 anos. Pertenciam às classes excluídas da escola
naquele momento histórico.
A história de minhas avós é parecida com muitas outras espalhadas por esse
mundo afora. A história de analfabetismo vivenciada por elas é, supostamente, muito
diferente das condições presentes na exclusão escolar da atualidade. Entretanto, esse
processo de exclusão na escola contribui para que muitas pessoas passem por várias
situações de exclusão na sociedade em geral. Por isso, é muito importante para mim
o estudo da exclusão escolar: na maioria das vezes, os mecanismos de exclusão
presentes em muitas das escolas de nosso país ainda contribuem para que muitas
outras histórias de exclusão social continuem acontecendo. Segundo Oliveira (2003,
p. 24):
Exclusão aqui entendida como uma forma perversa de inclusão social que,
deslegitimando e cassando os direitos daqueles que não se enquadram, mas
os mantendo − até por ser impossível excluí-los − como “exemplos” de
fracasso e de inadequação, atua como ameaça perene sobre aqueles a quem
se pretende enquadrar.

Segundo a autora, a sociedade, em geral, necessita de uma massa de
excluídos prontos para serem usados como “exército de reserva” em caso de
necessidade. Assim, posso inferir que muitas escolas, de uma forma ou de outra,
começam a selecionar esses indivíduos pelas exclusões que produzem em seu
interior, através de mecanismos perversos de regulação. Para Santos (apud
OLIVEIRA, 2003), a partir do desenvolvimento do capitalismo “[...] o princípio da
regulação passa a gerir os processos de desigualdade e de exclusão produzidos pelo
capitalismo [...]” (p. 25). Essa situação leva a uma contradição em relação ao papel da
escola, já que essa instituição nasce como o lugar destinado à educação do cidadão
das democracias europeias, e não como o lugar destinado à produção de exclusões.
Ainda segundo Santos (apud OLIVEIRA, 2003), na modernidade, os ideais de
igualdade, liberdade e cidadania são vistos como princípios emancipatórios da vida
social. Todavia, com a redução da modernidade ao capitalismo, os princípios da
regulação e da emancipação entram em contradição, e a escola moderna, de certa
forma, reproduz essa contradição em seu interior.
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Por essas razões, precisei compreender como os processos de produção da
exclusão na complexidade da realidade, a qual se apresenta no cotidiano escolar,
interferem na tessitura identitária dos sujeitos.
Dessa forma, este trabalho investigou como os processos sociais concretos
produzem a exclusão no interior de uma escola pública da rede estadual do Rio de
Janeiro, levando em conta que, essa produção envolve diferentes mecanismos e
procedimentos, estudados ao longo dos próximos capítulos.
No enredamento entre esses diferentes fatores, das múltiplas possibilidades
que envolvem, situam-se as escolas e os processos de exclusão e inclusão que elas
produzem,

cotidianamente.

Assim,

metodologicamente,

optei

pela

pesquisa

nos/dos/com os cotidianos para trilhar os caminhos da investigação, partindo de
histórias reais ocorridas no cotidiano da Escola Estadual de Ensino Fundamental
República, pertencente atualmente à rede Faetec (Fundação de Apoio à Escola
Técnica). Investiguei quais, quem, como e por que as exclusões são produzidas nessa
escola, e como essas influenciam os processos de tessitura identitária das alunas e
alunos com orientação homossexual. Além disso, refleti sobre as prováveis maneiras
de interferência sobre os processos de exclusão, no sentido de contribuir para a
emancipação social que inclua os sujeitos hoje excluídos. A emancipação social será
conseguida se e quando os diferentes sujeitos estiverem incluídos em condições de
igualdade/diferença nos processos sociais. É a inclusão igualitária dos sujeitos que
permite que a sociedade se emancipe, considerando que quanto maior for a
emancipação, maior será a democracia (SANTOS, 2006).
O estudo dos processos de formação das identidades dos alunos que sofrem e
praticam procedimentos de exclusão se tornou importante neste trabalho, pois, em
geral, o indivíduo excluído sente-se discriminado e estigmatizado, o que acaba por
interferir na identificação de si próprio. Nos processos de constituição identitária o
reconhecimento do outro é um fator importante: o modo como somos reconhecidos
também nos ajuda a saber quem somos (HABERMAS, 1984; MANGUEL, 2008). Se o
reconhecimento do outro passa por um processo de discriminação e estigmatização,
isso interfere nos processos de formação identitária, podendo levar o sujeito a se
sentir humilhado e desumanizado. Não posso afirmar que esse sentimento se
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desenvolve em todas as alunas e alunos excluídos, porém, de certa maneira,
influencia nas diversas formas de participação e legitimação social e individual que
esses sujeitos vivenciam. Assim, foi importante que eu investigasse nos/dos/com os
cotidianos da escola o modo como esses processos se desenvolvem.
Assim, desenvolvi esta pesquisa na Escola Estadual de Ensino Fundamental
República, hoje pertencente à rede Faetec , dentro do complexo de Quintino por já ter
trabalhado na Escola Mário Altenfelder, atual Escola Estadual Especial Favo de Mel. É
necessário enfatizar que essa escolha também se deu em virtude de esse complexo
ser herdeiro de uma unidade da antiga Funabem (Fundação Nacional de Bem-Estar
do Menor), onde funcionava a Escola Quinze de Novembro e algumas unidades de
retenção de menores infratores ou menores carentes internados – instituição que,
desde o início do século XX, já abrigava jovens excluídos socialmente. Assim, nesse
espaço/tempo, realizei minha pesquisa.
Ao chegar na referida escola no ano de 2009, em minhas observações iniciais,
me surpreendi com o sentimento de homofobia que parecia imperar na escola. Quanto
mais ia observando e interagindo com o cotidiano dessa instituição mais eu percebia
que os alunos que sofriam os maiores procedimentos de perseguição e discriminação
eram os alunos com orientação homossexual, sinalizando haver um sentimento de
homofobia3 na instituição, tanto por parte de alguns alunos como por parte de
algumas professoras e alguns professores. Os alunos com orientação homossexual
não eram os únicos vítimas de procedimentos de perseguição e discriminação que se
materializavam em práticas excludentes. Todavia, eram eles os que mais sofriam com
a discriminação praticada por alguns educadores. Foi justamente essa problemática
que me fez recortar minha questão de estudo com relação às alunas e aos alunos
com orientação homossexual. Parecia-me ser desumano que, em pleno século XXI,
esses educandos sofressem ainda atitudes de discriminação e preconceito devido à
sua orientação sexual.

3

Homofobia é um termo usado para designar uma forma de preconceito e aversão às homossexualidades em
geral, apresentando-se como uma série de atitudes e sentimentos negativos (aversão, desprezo, ódio, ou medo)
para com essas pessoas. Esses sentimentos têm gerado práticas de discriminação e perseguição, assim como
crimes, entre eles homicídios.
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É importante enfatizar que foi o cotidiano da pesquisa que levou-me a optar
com mais precisão pelo estudo que desenvolvi nesta tese. Durante minha vida
acadêmica nunca havia estudado, pesquisado ou desenvolvido algum artigo ou texto
sobre a questão das alunas e dos alunos com orientação homossexual. Contudo, as
pistas, os indícios e os sinais recolhidos no/do/com o cotidiano de minha pesquisa me
levaram a perceber a importância de desenvolver meu estudo sobre essa questão.
Portanto, este trabalho se lançou a entender como os processos de exclusão
ocorridos no cotidiano da escola por mim pesquisada influenciam nos processos de
tessitura das identidades das alunas e dos alunos com orientação homossexual e dos
demais alunos que praticam ou assistem os procedimentos de exclusão.
Os estudos das identidades aparecem com muita ênfase nas pesquisas dos
autores que trabalham com os temas de gênero e sexualidade. Todavia, o conceito de
identidades é um conceito polêmico, além de polissêmico. Pode ser percebido com
uma conotação somente psicológica, ou como algo fixo, único, linear e
predeterminado. Nesta tese, o viés que uso é o que pondera que as identidades são
tecidas na esfera da cultura e da representação dos discursos, portanto, entendo-as
como fragmentadas, dinâmicas, instáveis e plurais e são formadas em articulação
com os processos de subjetivação4.
Na estruturação da tese, além desta introdução, optei por organizá-la em cinco
capítulos. O primeiro aborda as escolhas dos referenciais teórico-metodológicos
utilizados, esclarecendo alguns de seus aspectos centrais. Na sequência, a discussão
se desenvolve em torno de questões teórico-empíricas, com diferentes ênfases, pois a
complexidade do tema de estudo assim o exigiu. O segundo explana como os
processos de exclusão desenvolvem-se na sociedade e na escola. O terceiro
apresenta o perfil da escola pesquisada e elementos de sua história. O quarto analisa
os complexos processos de formação das tessituras identitárias e dos processos de
subjetivações. O quinto discute a questão da discriminação e do preconceito oriundos
das crenças e valores religiosos de algumas professoras, e como esses acabam
manifestando-se em práticas homofóbicas no interior da escola observada.

4

Esse assunto será trabalhado com mais profundidade no quarto capítulo.
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Assim, no primeiro capítulo, apresento os caminhos metodológicos da
pesquisa. As dificuldades que apareceram durante o processo, a complexidade que
constitui o cotidiano, as pistas e sinais que emergiram e que muitas vezes me fizeram
tomar rumos não previstos. Minha entrada no espaço da Escola Estadual de Ensino
Fundamental República e o encontro com os sujeitos da pesquisa, com seus olhares e
fazeres nos/dos/com o cotidiano dessa instituição, levaram-me a entender a
necessidade de tecer outra postura em relação à pesquisa desenvolvida no cotidiano.
Para tanto, nesse capítulo, foi necessário recorrer a autores como Pais (2003), Alves
(2002; 2008), Oliveira (2003; 2008a) e Ferraço (2002; 2003), entre outros, no que diz
respeito à importância da metodologia nos/dos/com os cotidianos para o
desenvolvimento da pesquisa. Da mesma forma, para entender o valor da narrativa,
precisei ir a Certeau (2001), Thompson (1992) e Pais (2003). Realizei também uma
pequena digressão pelo pensamento foucaultiano, que me ajudou a entender melhor
minha opção metodológica, já que esse autor defende que o historiador do cotidiano
não deve estar preso somente ao passado, mas também ao presente, pois é no
presente que podemos recolher os dados importantes no desenvolvimento de uma
análise. Por último, mas tão importante quanto, usei, para leitura das observações e
narrativas, o pensamento de Ginzburg (1989) e sua noção de paradigma indiciário.
Também fiz um pequeno estudo a respeito do uso de imagens na pesquisa em
educação, já que, para permitir ao leitor compreender o espaço da escola por mim
pesquisada, necessitei tirar algumas fotografias que possibilitam melhor ler e perceber
os referidos espaços. Para isso dialoguei com Oliveira (2003) e Soares (2010).
No segundo capítulo, trago algumas discussões teóricas conceituais e
empíricas que me ajudam a percorrer os passos da pesquisa, pois elas são
importantes na medida em que me possibilitam perceber que os processos de
exclusão não nascem na escola, eles não são exclusivos da instituição escolar. O
processo de produção da exclusão nasce no seio social e se instala na escola levando
à produção da exclusão em seu interior. Ao visibilizar como os processos de exclusão
se desenvolvem nos/dos/com os cotidianos da escola pesquisada, permiti-me
perceber que esse movimento que faço é emancipatório. A visibilização proporciona
trazer a público o que muitas vezes está encoberto, para que assim se possa
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contribuir, desenvolver e reconhecer possibilidades de outras práticas que não sejam
as de exclusão, colaborando para um aprendizado emancipatório que aceite o outro
como ele é e não no preconceito e na discriminação. Dessa forma, o pensamento de
Santos (2001; 2006; 2007), Foucault (1996; 2006), Oliveira (2003) e Sawaia (2001)
sobre a questão dos processos de produção da exclusão e da desigualdade foram
imprescindíveis para o desenvolvimento desse capítulo. Também apresento nesse
capítulo a história da instituição pesquisada, já que essa foi escolhida, entre outros
motivos, por, no início do século XX, ter abrigado a Funabem (Fundação Nacional de
Bem-Estar do Menor), onde funcionava a Escola Quinze de Novembro e algumas
unidades de detenção de menores infratores ou menores necessitados; ou seja, já
acolhia, desde o princípio do século XX, jovens, meninas e meninos excluídos
socialmente. Assim, para levantar a história da escola usei alguns artigos de Fogli
(2002), Biar (2002) e Sepulveda, J. A (2010) e a dissertação de mestrado de Siqueira
(1999), pois esses descrevem sobre a história da Faetec. Por fim, fiz uma análise
sobre a política de educação da rede Faetec e como essa se relaciona com a sua
política de inclusão, assim como elas se materializam na Escola Estadual de Ensino
Fundamental República, já que muitas vezes pude presenciar que a forma como a
referida política de inclusão é praticada na instituição acaba por produzir exclusões.
Foi importante o desenvolvimento dessa análise, pois pude perceber como os
praticantes da vida cotidiana, ou os “outros do poder”, a partir da regra instituída,
tecem suas práticas para além da norma. Minha leitura sobre o que vivenciei na
instituição me levou a inferir que as políticas educacionais oficiais estabelecem
diálogos autoritários com os cotidianos escolares, nos quais pretendem se concretizar,
distanciando-se do contexto das escolas e das suas necessidades e possibilidades.
Os sujeitospraticantes da vida cotidiana são, desse modo, negligenciados, embora
sejam eles, seus objetivos, fontes epistemológicas, modos de fazer, necessidades e
possibilidades que conduzem as ações educativas e não apenas as orientações e
determinações legais. Para as questões das políticas de educação, de inclusão e dos
sujeitos praticantes recorri a diálogos com Foucault (2011), Veiga-Neto (2007; 2001),
Santos (2006), Santos, A. C. (2003), Fogli (2010), Sepulveda, J. A. e Carvalho (2011),
Carvalho (2010), Fogli e Sepulveda, D. (2011) e Oliveira (2009a;2008b).
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No terceiro capítulo, apresento o atual perfil da escola pesquisada e minha
chegada ao campo da pesquisa. Ao explanar sobre o perfil da Escola Estadual de
Ensino Fundamental República faço uma análise sobre os espaços arquitetônicos
dessa instituição, já que a arquitetura escolar é uma forma de discurso que se
materializa demonstrando seus sistemas de valores, de ordem, de disciplina e de
vigilância, além de estar repleta de ideologia. Os espaços escolares possuem
significados, emitem mensagens, conteúdos, valores e impõem suas leis como
organizações disciplinares. Para fazer essas apreciações foi fundamental dialogar
com Foucault (1987) e com Frago e Escolano (2001).
No quarto capítulo, dissertei, a partir de situações observadas e registradas no
cotidiano da escola pesquisada, sobre os modos como as práticas discriminatórias
envolvidas em complexos processos de produção da exclusão interferem nos
processos de subjetivação e de tessitura identitária de alunas e alunos com
orientações homossexuais. Assim, considerei necessário contar a história de uma
jovem e um jovem com orientações homossexuais que passaram por procedimentos
de perseguição e desqualificação por parte de algumas professoras e alguns
professores, como também por parte de alguns estudantes. Usei como principais
referências teóricas, no que diz respeito à formação das identidades, Hall (2006;
2009), Santos (2001; 2006), Bauman (1998; 2005), Louro (1995; 2001; 2008), sobre
os processos de formação identitária dos estudantes com orientação homossexual
usei as contribuições de Borrillo (2010) e Ferrari (2010). Sobre os processos de
subjetivação, Foucault (1976;1988; 2010) foi de extrema valia.
No quinto capítulo, focalizei a questão da discriminação na escola motivada
pelas questões religiosas de algumas educadoras e como os valores e crenças
religiosas muitas vezes possibilitam que práticas homofóbicas se instalem no
cotidiano da Escola Estadual de Ensino Fundamental República. Como contraponto,
foi necessário fazer uma breve discussão sobre a importância da laicização como um
dos princípios de um estado democrático, e suas repercussões em uma escola
pública e laica. Assim, considerei necessário trazer a história de duas crianças que
sofrem práticas homofóbicas no interior da escola pesquisada, e como essas práticas
vão tentando normatizar os comportamentos dessas crianças, assim como de todos
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os estudantes. Para tal, foi imprescindível o aporte de alguns autores. Sobre a
questão da discriminação, da homofobia e as suas consequências, usei Borrillo
(2010), Foucault (1987; 1996; 2006;

2011). No que diz respeito à laicização do

Estado e da democracia foi importante empregar como suporte o pensamento de
Santos (2003), Oliveira (2009b) e Cury (2004).
Na conclusão, voltei a fazer uma análise sobre a questão das políticas
educacionais como fundamentais para a implementação da democracia na escola,
entendendo que a ampliação da democracia envolve o combate a práticas
homofóbicas, na medida em que permitiria a todos exercer seu direito à diferença e
possam ser o que querem ou gostariam de ser.
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1 DESAFIOS DE UMA PESQUISADORA EM PERMANENTE FORMAÇÃO

Para aprender a “realidade” da vida
cotidiana, em qualquer dos espaçostempos em que ela se dá,
é preciso estar atenta a tudo o que nela se passa, se acredita,
se repete, se cria e se inova, ou não. Mas é preciso também
reconhecer que isso não é fácil, pois o aprendidoensinado me
leva, quase sempre, a esquemas bastante estruturados de
observação e classificação e é com grande dificuldade que
consigo sair da comodidade do que isto significa, inclusive a
aceitação pelos chamados “meus pares”, para me colocar à
disposição para o grande “mergulho” na realidade. Como todo
o cotidiano, também a pesquisa nos/dos/com os cotidianos, no
seu cotidiano, precisa se inventar com mil maneiras de caça
não autorizada.
Nilda Alves

Para trilhar os caminhos percorridos na escola pesquisada, alguns critérios e
opções metodológicas foram estabelecidos. É necessário pontuar algumas questões
sobre essa dinâmica da pesquisa. Normalmente, a pesquisa se faz a partir de um
interesse específico do pesquisador, ou seja, a partir de uma inquietação inicial e, em
alguns casos, de estudos anteriormente desenvolvidos. A partir daí, o momento da
pesquisa se torna privilegiado, já que consegue aliar o pensamento, as hipóteses e a
prática do pesquisador. Contudo, o movimento da pesquisa é cheio de surpresas e
nem sempre se desenvolve da maneira como planejamos. Quantas vezes desejamos
realizá-la de uma determinada forma e a complexidade da vida e da pesquisa nos leva
a tomar outros rumos! Essa imprevisibilidade se torna, portanto, um elemento que não
pode ser ignorado.
As metodologias hegemônicas de pesquisa, desenvolvidas a partir do
paradigma cartesiano, ensinaram-nos que “o conhecimento é tanto mais científico e
racional quanto [mais] forem diferenciadas as identidades dos sujeitos e objetos”
(FERRAÇO, 2002, p. 91). A pesquisa realizada a partir dessa referência procura um
objeto fora do sujeito e o pesquisador a desenvolve com base em uma teoria e uma
metodologia que ele acredita serem apropriadas, ou seja, a teoria e a metodologia são
eleitas antes da entrada no campo da pesquisa. Entretanto, na maioria das vezes, a
metodologia definida a priori não consegue dar conta das múltiplas relações que
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constituem o cotidiano, ou seja, não permite captar as nuances e imprevistos da
realidade. As metodologias de pesquisa fundamentadas no pensamento cartesiano se
baseiam em pressupostos e intenções classificatórios, na maior parte do tempo em
busca de explicação de algum fenômeno, linearmente considerado. Quando
pretendemos estudar e compreender a realidade cotidiana em sua riqueza e
complexidade, não devemos, portanto, nos servir delas, pois suas análises, ao
separar o elemento objeto de interesse do restante da realidade, desconsideram as
relações entre elas, fundamentais para a compreensão do modo como os processos
sociais concretos são tecidos. Daí a necessidade de buscar outro tipo de metodologia,
se queremos compreendê-los.
As metodologias de pesquisa cartesianas, ao selecionarem as fontes colhidas
na pesquisa, elegem o que lhes interessa e descartam o que aparentemente não lhes
serve. Para a pesquisa desenvolvida nos/dos/com os cotidianos não existe seleção,
todas as fontes são relevantes e possibilitam tecer uma rede, em que o emaranhado
de fios é condutor de informações relevantes que levam a pesquisadora ao seu
percurso.
Os dados colhidos pelas pesquisas que optam pelo paradigma cartesiano
devem, ainda, ser neutros e quantificáveis, já que, para serem considerados como
válidos, devem atender a esses critérios, passando por uma suposta análise
“imparcial” dos resultados, em que a subjetividade do pesquisador não interfere, e
devem também ser expressos por números que são considerados um instrumento
excepcional de apreciação.
[...] A matemática fornece à ciência moderna, não só o instrumento privilegiado
de análise, como também a lógica da investigação, como ainda o modelo de
representação da própria estrutura da matéria. [...] Deste lugar central da
matemática na ciência moderna derivam duas consequências principais. Em
primeiro lugar, conhecer significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo
rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objecto são, por assim dizer,
desqualificadas e em seu lugar passam a imperar as quantidades em que
eventualmente podem traduzir. O que não é quantificável é cientificamente
irrelevante. Em segundo lugar, o método científico assenta na redução da
complexidade. O mundo é complicado e a mente humana não o pode
compreender completamente. Conhecer significa dividir e classificar para
depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou. Já em
Descartes uma das regras do Método consiste precisamente em “dividir cada
uma das dificuldades... em tantas parcelas quanto for possível e requerido
para melhor as resolver” (SANTOS, 1997, p. 14-15).
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A metodologia nos/dos/com os cotidianos não se dedica a números e sim aos
sujeitos. Dessa forma, são as ações dos praticantes que são apreciadas como dados
importantes, pois são elas impregnadas das subjetividades da pesquisadora e dos
próprios sujeitos que possibilitam as leituras dos dados. Sendo assim, todos os
elementos da realidade valem e não são selecionados a priori.
Outro

pressuposto

presente

e

considerado

como

fundamental

nas

metodologias de pesquisa baseadas no paradigma cartesiano diz respeito à questão
da experimentação e da verificação de hipóteses que se tornam critérios decisivos de
verdade e de ciência.
Para entender esta relação – ciência e verdade –, preciso estabelecer algumas
conexões com a Revolução Científica do século XVII, que aparece como
consequência do processo de renascimento cultural, estabelece a modernidade, e se
conecta a um procedimento lento de secularização do conhecimento que rompe com
a escolástica medieval. Até o século XVII, a verdade era religiosa, as explicações
eram transcendentais; com o aparecimento da física newtoniana e, principalmente,
com a formulação do método cartesiano, a explicação científica foi substituindo a
religiosa. A busca do método, a procura pela experiência científica, a ênfase no
empírico,

com

grande

valorização

da

matemática

foram

emergindo

como

característica necessária à validação dos conhecimentos.
Segundo Japiassú (1994), o estatuto de verdade científica se constrói no
momento em que a modernidade substitui, pela ciência, a explicação religiosa
elaborada durante toda a Idade Média. Foi em Descartes que se estabeleceu
definitivamente o pensamento que estrutura a modernidade. Seu interesse não era
somente propor uma nova teoria que rivalizasse com as anteriores; antes, pretendia
mudar a forma de se conceber o mundo e a nossa presença nele. “O recurso do
método foi a chave mestra para levar a nova racionalidade moderna – que como
veremos de pura não tem mais que a pretensão de sê-lo –, até o trono do saber”
(NAJMANOVICH, 2003, p. 4).
Como afirma Descartes (1991), no início do Discurso sobre o Método, a
racionalidade é natural ao homem, sendo compartilhada por todos. O erro resulta, na
realidade, de um mau uso da razão, de nossa perspectiva incorreta de compreensão
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de mundo. Para que se chegue ao conhecimento “correto”, é necessário partir da
experimentação científica, que coloca sempre em dúvida metódica todo o
conhecimento anterior, toda a ciência clássica, todas as nossas crenças e opiniões,
atingindo o momento em que a explicação se torna verdade indubitável. É através do
argumento do cogito que Descartes formula o imaginário do mundo moderno: “Penso,
logo existo”. O objetivo principal do cogito é estabelecer os fundamentos do
conhecimento e, portanto, a possibilidade do saber científico, da verdade científica,
identificando ciência e verdade.
O empirismo inglês, basicamente o método experimental de Bacon, é
considerado, juntamente com o pensamento de Descartes, elemento fundador do
pensamento moderno. Dessa forma, o racionalismo e o empirismo substituíram as
verdades religiosas, criando uma nova fonte de verdade: a ciência.
A força da ciência foi se ampliando durante a história da humanidade. O
Iluminismo do século XVIII, assim como as revoluções burguesas do século XIX,
tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da ciência. Esta, por sua vez,
também foi importante para o desenvolvimento do Iluminismo e para a sustentação
tecnológica das revoluções burguesas. Montesquieu, na sua busca de entender o
funcionamento social, acreditou encontrar o universal, o inquestionável, a verdade,
expressa em leis que são regras sociais e não são criticáveis. O pensamento
iluminista, apesar de sua proposta de mudança social que embasou tantas
revoluções, era fatalista. Rousseau (1999), por exemplo, dizia que a sociedade não
tinha mais solução, estava corrompida pelo aparecimento da propriedade privada e
que isso era irreversível.
Duas correntes opostas se abrem a partir do Iluminismo, o positivismo e o
marxismo; embora opostas, mantêm-se fiéis à identificação entre ciência e verdade, e
a consolidam. Até hoje, a concepção de ciência como critério de verdade estrutura o
pensamento hegemônico e a ciência é vista como inquestionável, aval para qualquer
verdade. Muitos de nós já vimos uma discussão ser encerrada com a célebre frase:
“esse fato foi comprovado cientificamente”. O conhecimento produzido pela ciência,
que adquire estatuto de verdade, torna-se na maioria das vezes inquestionável;
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simultaneamente, são desvalorizados os conhecimentos que não são produzidos
desse modo.
Essa perspectiva de compreensão da ciência, hoje hegemônica, desconsidera
a pluralidade do próprio campo científico e seus conflitos. As perspectivas de
compreensão do mundo na atualidade buscam uma maneira de romper com essas
ideias de conhecimento constituídas na e pela modernidade. Tentam, assim, expor os
limites da racionalidade, do cientificismo e do conceito de verdade atrelado à ciência.
Segundo Santos (1997, p. 55):
A ciência pós-moderna sabe que nenhuma forma de conhecimento é, em si
mesma, racional; só a configuração de todas elas é racional. Tenta, pois,
dialogar com outras formas de conhecimento deixando-se penetrar por elas. A
mais importante de todas é o conhecimento do senso comum, o conhecimento
vulgar e prático com que no quotidiano orientamos as nossas ações e damos
sentido à nossa vida. A ciência moderna construiu-se contra o senso comum
que considerou superficial, ilusório e falso. A ciência pós-moderna procura
reabilitar o senso comum por reconhecer nesta forma de conhecimento
algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o mundo. É certo
que o conhecimento do senso comum tende a ser um conhecimento
mistificado e mistificador mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem
uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo
com o conhecimento científico. Essa dimensão aflora em algumas das
características do conhecimento do senso comum.

Ao indicar que o conhecimento do senso comum deve ser valorizado, Santos
(1993 e 1997) propõe que se faça uma nova ruptura epistemológica. Entretanto, para
que isso ocorra, o conhecimento gerado a partir da nova ruptura não pode estar em
confronto com o senso comum, e sim destinado a transformar a ciência em senso
comum e transformar-se nele. À ideia segundo a qual o conhecimento científico pósmoderno só alcança seu objetivo na medida em que se converte em senso comum, o
autor chama de sensocomunização da ciência. Santos (1993 e 1997) defende que,
apesar de a ciência sensocomunizar-se, não pode desprezar o conhecimento que
produz tecnologia, mas esse conhecimento deve traduzir-se em autoconhecimento, ou
seja, o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em astúcia de vida. Esse
processo é o que ele chama da segunda ruptura epistemológica.
O meu ponto de partida é o de que as rupturas são acontecências que
emergem de um processo. Mas essa afirmativa primeira pode ser tão óbvia
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como a metáfora do elástico sendo puxado pelas duas pontas como processo
em que ocorre uma ruptura do elástico quando sua elasticidade termina. Mas
como, às vezes, é mais difícil defender o óbvio do que o inusitado, vou-me
colocar essa tarefa de defender que a primeira ruptura epistemológica,
creditada a Bachelard, e a segunda, protagonizada por Boaventura de Sousa
Santos, são formas de organizar um conjunto de acontecimentos de processos
contínuos de relação da humanidade – ocidental, no nosso caso específico –
com os conhecimentos e, a partir daí, com as suas formas de criação e de
fazer ciência (SGARBI, 2008, p. 58).

É justamente pela defesa que Santos (1993) faz em relação ao não confronto
entre o conhecimento produzido pela ciência e pelo senso comum que opto pela
pesquisa nos/dos/com os cotidianos, pois estes, em toda sua complexidade e
rebeldia, levam à tessitura de redes de conhecimentos, nas quais estão o
conhecimento do “senso comum” e da ciência, e as formas como eles estão
organizados.
Os processos de criação dos conhecimentos são sociais e estão envolvidos por
mecanismos de poder e saber, presentes nos vários espaços/tempos em que são
produzidos. Assim, o cotidiano passa a ser percebido como espaço/tempo de práticas
sociais de conhecimento (SANTOS, 2004).
A partir desse entendimento, o cotidiano não pode ser percebido nem como
espaçotempo dissociado dos espaços de produção do conhecimento, nem
como espaçotempo de repetição e mera expressão do chamado senso
comum. Ao contrário, ele assume uma importante dimensão de lócus de
efetivação de todos esses entrecruzamentos, é o espaçotempo da
complexidade da vida social, na qual se inscreve toda a produção de
conhecimentos e práticas científicas, sociais, grupais, individuais. Daí a
extrema importância de aprofundar seu estudo e desenvolver a compreensão
de sua complexidade intrínseca para pensarmos a realidade social e as
possibilidades emancipatórias que nela se inscrevem. Nesse sentido,
precisamos também criar modos de pesquisar que permitam acessar melhor
esses tantos cotidianos (OLIVEIRA, 2008a, p. 72).

Desta forma, a pesquisa realizada nos/dos/com os cotidianos precisa levar em
conta todos os conhecimentos tecidos nas redes de relações que são estabelecidas
nos espaços/tempos de produções, de encontros, de desencontros, de criações, de
falas, de silêncios, de resistências, de posicionamentos, de omissões e de
imprevisibilidades que estão presentes no cotidiano das escolas. Além disso, por
permanecer aberta aos imprevistos e acontecimentos não enquadráveis em modelos
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apriorísticos, a pesquisa nos/dos/com os cotidianos indica que não existe um só
caminho a seguir, mas múltiplos caminhos.
Caminhos complexos, acidentais, plurais, multidimensionais, heterárquicos,
fluidos, imprevisíveis, que se abrem e se deixam contaminar,
permanentemente, pelas ações, pensamentos e imagens do mundo
contemporâneo, enredando representações, significados e pessoas. Uma
complexidade que não se esgota nunca e que, apesar de estar em todo lugar,
não se deixa capturar. No máximo, ser vivida e com alguma dose de sorte, ser
sentida (FERRAÇO, 2002, p. 103).

Assim, tenho consciência de que a pesquisa que desenvolvi e os resultados
que

dela

irão

emergir

representam

um

conhecimento

datado,

provisório,

situacionalmente definido, marcado também por meu tempo, por minha realidade
histórica, por meus valores, interesses, desejos e pelos princípios que me orientam.
Sei que os resultados da investigação estão influenciados pela minha visão de mundo,
por meus estudos acumulados e pelos que estão sendo desenvolvidos e, acima de
tudo, pela paixão que o tema da exclusão gera em mim.
Optei pela pesquisa nos/dos/com os cotidianos, pois só ela pôde me ajudar a
compreender os processos cotidianos de produção de exclusões em sua
complexidade e o modo como esses interferem na produção identitária dos sujeitos.
Tive a necessidade de me envolver numa pesquisa que me permitiu conviver,
cotidianamente, com a dinâmica processual dessa prática social que é a exclusão,
também desenvolvida nas escolas.
A instituição escolar é um espaço de prática social educativa e, para que eu
pudesse compreender a dinâmica desses processos de produções das práticas
sociais, não podia não acompanhar dinamicamente o que se passava nesse cotidiano.
Por isso, precisei mergulhar neste espaço sem perder a capacidade crítica de
observação. Contudo, é necessário enfatizar que esse movimento nada tem a ver com
o afastamento preconizado pelas metodologias de pesquisas fundamentadas no
paradigma cartesiano. Precisei sim estranhar o local (DA MATTA, 1988), já que o
espaço da instituição escolar me era familiar, precisei, assim, transformar o “familiar”
no “exótico”.
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O movimento de estranhamento é necessário, pois, conforme nos diz Oliveira
(2003, p. 72), quando entramos no campo de pesquisa com certezas já construídas,
dificultamos nossa percepção para dados que são desconhecidos, levando-nos:
[...] a fechar as portas a elementos que não se encaixam em nossas crenças
anteriores. As certezas são, desse ponto de vista, inimigas da aprendizagem,
e podem ser interpretadas como a “certeza dos ignorantes” – ditado comum no
Brasil – e que indica um modo como o senso comum expressa esse saber a
respeito dos limites da aprendizagem para aqueles que creem já saber.

Portanto, necessitei desenvolver uma nova forma de compreender a realidade
da escola por mim pesquisada para que assim pudesse melhor problematizar esse
local. Segundo Pais (2003, p. 16):
O ponto de partida é a interrogação sociológica, olhando o quotidiano que nos
rodeia e todos os seus enigmas. Como tal, por ser questionado, o objecto da
sociologia da vida quotidiana acaba necessariamente por ser um fascinante
processo de construção.

Dessa forma, do ponto de vista procedimental, para desenvolver este trabalho,
utilizei uma abordagem qualitativa de pesquisa desenvolvida por meio de
observação/presença continuada no local, pois o tema que foi investigado é complexo
e precisava ser abordado considerando-se essa complexidade. Essa modalidade de
pesquisa, em que a pesquisadora mantém um contato direto e prolongado com a
situação estudada no trabalho de campo, é a mais indicada. O contato da
pesquisadora nos/dos/com os cotidianos, com os sujeitos pesquisados, no trabalho de
campo, permite recolher diversas informações, que são pistas, indícios e sinais,
muitas vezes inesperados, que ajudam a perceber muitas das relações que
atravessam o problema de pesquisa.
O trabalho a partir dos indícios põe em diálogo tipos distintos de conhecimento
e de interpretação da realidade, especialmente aqueles vinculados aos
aspectos qualitativos, que só podem ser alcançados indiretamente, e aos
saberes derivados das experiências concretas (ESTEBAN, 2001, p. 36).

Ferraço (2003) diz que o pesquisador que estuda “com” o cotidiano das escolas
na verdade estuda a si mesmo. Tomo emprestada essa forma de escrever, pois
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começo a compreender que, ao pesquisar nos/dos/com os cotidianos, estou
pesquisando a minha própria forma de atuar. Para isso, é necessário mergulhar na
realidade cotidiana (ALVES, 2008) e não ficar somente na superfície. Sei que muitas
vezes é difícil realizar esse mergulho, aliás, acredito que ainda estou aprendendo a
fazê-lo. Na aprendizagem desse mergulho, algumas vezes, parece que vou me afogar
no emaranhado de redes e fios que estão se entrelaçando à minha frente. Entretanto,
alguns desses fios me entrelaçam, ou eu me entrelaço com eles, ajudando-me a
entender melhor a complexidade da pesquisa desenvolvida e da realidade na qual
mergulho. O cotidiano exige ver além daquilo que os outros já viram, e que a
pesquisadora:
[...] seja capaz de mergulhar inteiramente em uma determinada realidade
buscando referências de sons, sendo capaz de engolir, sentindo a variedade
de gostos, caminhar tocando coisas e pessoas e me deixando tocar por elas,
cheirando odores que a realidade coloca a cada ponto do caminho diário
(ALVES, 2002, p. 17).

Esse movimento é fundamental para que percebamos a realidade além do que
está aparente e sejamos capazes de imergir em qualquer ambiente. É essa imersão
que possibilita a percepção de situações e relações imperceptíveis “da superfície”.
Para tentar entender e apreender as diferentes realidades dos cotidianos escolares é
necessário estar atento a tudo o que nelas se passa; entretanto, é importante também
reconhecer que isso não é fácil, pois esse é um local complexo tecido por múltiplas
relações.
A questão do mergulho no campo da pesquisa em oposição ao distanciamento
cartesiano é fundamental para quem estuda o cotidiano. É o primeiro movimento
apontado por Alves (2002) em texto no qual a autora apresenta os quatro aspectos
necessários para a realização das pesquisas nos/dos/com os cotidianos.
São quatro os aspectos que julgo necessário discutir para começar a
compreender essa complexidade. O primeiro deles se refere a uma discussão
com o modo dominante de “ver” o que foi chamado “a realidade” pelos
modernos e que se referia, como bem alerta Latour (1994) ao mundo que hoje
chamaríamos de “virtual” do laboratório ou das criações abstratas como o
Leviatã, de Hobbes, lembrados pelo referido autor. A trajetória de um trabalho
no cotidiano precisa ir além do que foi aprendido com essas virtualidades da
modernidade, na qual o sentido da visão foi exaltado [...]. É preciso executar
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um mergulho com todos os sentidos no que desejo estudar. Pedindo licença
ao poeta Drummond, tenho chamado esse movimento do sentimento do
mundo (ALVES, 2002, p. 15).

Os três movimentos restantes, anunciados naquela ocasião, buscam mostrar
as necessidades e características desse outro modo de pesquisar: virar de pontacabeça, beber em todas as fontes, narrar a vida e literaturizar a ciência.
O segundo movimento a ser feito é compreender que o conjunto de teorias,
conceitos e noções que herdamos das ciências criadas e desenvolvidas na
chamada modernidade e que continuam sendo um recurso indispensável, não
é só apoio e orientador da rota a ser trilhada, mas, também e cada vez mais,
limite ao que precisa ser tecido. Para nomear esse processo de compreensão
de que é limite aquilo que nos habituamos a ver como apoio, parafraseando o
historiador Hill (1987), que estuda momentos anteriores de grandes
mudanças, estou usando a ideia de virar de ponta-cabeça.
Para ampliar os movimentos necessários, creio que o terceiro deles,
incorporando a noção de complexidade [...], vai exigir a ampliação do que é
entendido como fonte e a discussão sobre os modos de lidar com a
diversidade, o diferente e o heterogêneo. Creio poder chamar a esse
movimento beber em todas as fontes.
Por fim, vou precisar assumir que para comunicar novas preocupações, novos
problemas, novos fatos e novos achados, é indispensável uma nova maneira
de escrever, que remete a mudanças muito mais profundas. A esse
movimento talvez se pudesse chamar de narrar a vida e literaturizar a ciência
(ALVES, 2002, p. 15-16).

Posteriormente, esses aspectos foram reafirmados e ampliados com um quinto
na reedição do livro, publicada em 2008. O quinto aspecto diz respeito à existência
definidora dos praticantes nos/dos/com os cotidianos, ou seja, a importância dos
sujeitos que habitam e praticam os cotidianos escolares.
Mas, em segundo lugar e especialmente, não questionei a existência
definidora, em todos os acontecimentos narrados, dos praticantes desses
cotidianos. E, no entanto, no texto transcrito todos esses praticantes aí estão
com seus nomes, com o que fazem e com o que sentem.
Por que, então não busquei trabalhar um quinto movimento a que poderia,
talvez, em uma homenagem a Nietzsche e a Foucault, tão preocupado com
ele, chamar de Ecce homo ou talvez Ecce femina, mas apropriado aos nossos
cotidianos de nossas escolas?
Talvez por não ser tão sábia quanto os autores citados ou talvez por ser
mulher em uma sociedade na qual quem tem ideias é homem, ou ainda,
porque deixo as marcas de meus passos em terrenos pouco conhecidos,
vagando por espaçostempos ainda não ou impossivelmente revelados, não
consegui formular aquilo que no texto estava virtualmente escrito: o que de
fato interessa nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos são as pessoas, os
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praticantes, como as chama Certeau (1994) porque as vê em atos, o tempo
todo [...] (ALVES, 2008, p. 45-46).

Todos esses aspectos são para mim fundamentais e me fizeram optar por
trabalhar com a pesquisa nos/dos/com os cotidianos. Particularmente este quinto
movimento, pois a importância dos sujeitos foi central em minha pesquisa. O meu
compromisso com os sujeitos excluídos é que me levou ao meu tema de investigação.
O que me importa são as pessoas; eu não queria as estatísticas, pois elas não me
permitiriam perceber como os procedimentos de desqualificação, preconceito e
discriminação que estão presentes nos processos de exclusão interferem na tessitura
identitária dos alunos e alunas. Eu necessitava compreender o que acontecia com
essas meninas e meninos em seu cotidiano escolar. O que é que eles aprendem do
que eles são e podem ser com o que vivem? Que formas de subjetividade são tecidas
por esses jovens ao praticar/sofrer o uso de expressões de exclusão? Que processos
de subjetivações são desencadeados nesses momentos? Que maneiras de viver
podem ser configuradas a partir das assimilações, recusas, afiliações, interpretações,
imposições e negociações que emergem das práticas de exclusão desenvolvidas no
cotidiano escolar e que redes de sentido e subjetividades são tecidas? Assim, eu
precisava estar totalmente mergulhada na realidade cotidiana da escola por mim
observada e ouvir as vozes das crianças e jovens que lá se encontravam, como
também das professoras e professores e demais funcionários.
Dessa forma, para que eu pudesse aprender a realidade em sua complexidade
e como ela se apresentava na Escola Estadual de Ensino Fundamental República, foi
fundamental a minha presença na escola, mergulhada no seu cotidiano, para que eu
pudesse perceber os processos dinâmicos de tessitura identitária das meninas, dos
meninos e jovens. Foi necessário que eu estivesse mergulhada nessa instituição para
perceber como seu cotidiano se desenvolvia de maneira diferente na aparente rotina
de todos os dias.
Nesse momento, posso fazer um paralelo entre o Ecce femina proposto por
Alves (2008) e o trabalho de Maffesoli (2007) no que diz respeito à importância dos
sujeitos para a pesquisa desenvolvida nos/dos/com os cotidianos. O último autor,
recuperando as teses de Benjamin, diz que devemos retomar a história a contrapelo e
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mostrarmos uma história distinta da tradicional, em que os acontecimentos vividos
pelas pessoas comuns são percebidos e registrados. Assim, foi fundamental que eu
estivesse presente na escola para perceber os acontecimentos que se teciam nesse
local e, como historiadora que sou, registrar e narrar as histórias dos sujeitos que lá
estavam, pois o que importa, muito mais do que “a” história, são as histórias humanas,
quaisquer que sejam e por mais insignificantes que forem.
Em suas “teses sobre a filosofia da história”, W. Benjamin propõe que se tome
“a história a contrapelo”, recobrando-se o interesse pelo o que ele denomina
“os vencidos”, os fatos em bruto, poder-se-ia dizer; numa palavra, cada um de
nós na vida de todo dia. Uma sociologia da vida cotidiana e, de um modo mais
geral, uma epistemologia renovada tem justamente a ambição de captar esta
mesma história dos vencidos, que a historiografia não se tem importado em
registrar (MAFFESOLI, 2007, p. 229).

Para recuperarmos as histórias dos vencidos, das pessoas comuns, devemos
ouvir as vozes desses sujeitos através de suas narrativas, o que mostra a importância
da literaturização da ciência como foi proposto por Alves (2002). A narrativa está mais
próxima da literatura do que da ciência. A literaturização é um encontro como uma
forma de expressão que foge ao padrão de escrita dos moldes científicos. Assim,
pesquisas feitas com a metodologia nos/dos/com os cotidianos precisam de outra
linguagem para se expressar. Certeau (2001) também defende a narrativa e diz que a
realidade não pode ser descrita, só narrada, pois as maneiras de fazer dos sujeitos,
que para ele são tidas como práticas desenvolvidas e acontecidas no cotidiano,
devem ser vistas como histórias e por isso devem ser narradas.
Isso significa dizer que a realidade, e aquilo que dela compreendemos, não
pode ser descrita, só narrada. Todo conhecimento, portanto, e as realidades
sociais no seio das quais eles são produzidos, por serem sempre e
necessariamente narrativamente apresentados, comportam elementos de
“ficção”, produzidos pelo narrador e modificados pelos “ouvintes”. As
narrativas podem, assim, ser entendidas como processos de produção de
discursos
por
meio
dos
quais
expressamos
aquilo
que
compreendemos/percebemos, aquilo em que acreditamos e que acreditamos
existir (GARCIA; OLIVEIRA, 2010, p. 40).

Para mostrar a importância da narratividade nas histórias acontecidas,
(CERTEAU, 2001) traz o pensamento do historiador Marcel Detienne e diz que esse
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narra as histórias gregas para simplesmente contá-las, pois as histórias, poemas e
contos para ele já são os acontecimentos práticos e dizem exatamente o que fazem.
[...] Formam uma rede de operações da qual mil personagens esboçam as
formalidades e os bons lances. Neste espaço de práticas textuais, como num
jogo de xadrez cujas figuras, regras e partidas teriam sido multiplicadas na
escala de uma literatura, Detienne conhece como artista mil lances já
executados (a memória dos lances antigos é essencial a toda partida de
xadrez), mas ele joga com esses lances; deles faz outros com esse repertório:
conta histórias por sua vez (CERTEAU, 2001, p. 155).

Todavia, muitos historiadores baseados nos paradigmas cartesianos de
pesquisa questionam se as narrativas podem ser usadas como técnicas fidedignas de
pesquisa e de veracidade científica; se estas podem ser consideradas como fonte
científica. Se cada relato oral, se cada narrativa é parte de uma biografia vivida por
seu narrador, ela é uma síntese da história vivida por esse sujeito no seu cotidiano e,
portanto, se torna importante na transmissão de informações, colocando nelas utopias
completas de existências.
Quanto às fontes orais, são um instrumento válido de verificação de hipóteses
enunciadas e documentadas de antemão, assim como de confirmação ou
redefinição de quadros analíticos construídos a partir de fontes escritas.
Torna-se também indispensável a constituição de marcos conceptuais
metodológicos que apoiem a informação obtida, designadamente no caso de
entrevistas com informantes. É certo que múltiplos problemas se colocam na
utilização de fontes orais – problemas que, inevitavelmente, se prendem com a
validez da informação recolhida. Contudo, se é difícil alcançar uma completa
objectividade na informação recolhida a partir das fontes orais, o mesmo se
passa com as fontes escritas. Seja como for, a utilização de fontes orais
permite a realização de uma história interpretativa a partir de uma matériaprima (impressões, opiniões, sentimentos, crenças) que muito raramente se
consegue extrair das fontes tradicionalmente utilizadas [...] (PAIS, 2003, p.
164).

Ainda segundo Pais (2003), as fontes orais possibilitam uma maior
aproximação com várias facetas do cotidiano que se apresentam mais unidas aos
pequenos atos da vida doméstica e à maneira de viver na intimidade dos sujeitos
comuns e, justamente por isso, dispensam a utilização de documentos escritos.
Na verdade, as fontes orais, as narrativas, são tão antigas quanto a própria
história. Eram elas os recursos utilizados pelos historiadores da antiguidade. Elas
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foram a primeira forma de história, somente muito recentemente os documentos
passaram a ser usados como fonte de pesquisa.
A valorização dos documentos pelos historiadores começou a partir do século
XIX; até então, a fonte oral era a mais aceita, pois se duvidava da credibilidade dos
documentos, já que estes eram facilmente forjados (THOMPSON, 1992).
Além disso, nem sempre a pesquisadora tem acesso a documentos com
informações relevantes para a pesquisa. Nesses casos, a narrativa se apresenta
como um recurso valioso. Em minha pesquisa, pude vivenciar essa situação no
levantamento da história da Escola Estadual de Ensino Fundamental República.
Várias vezes tentei ter acesso a documentos que permitissem conhecer a história da
escola, mas, aparentemente, não existem documentos que possam me ajudar.
Na impossibilidade de acesso à documentação que me permitisse fazer a
reconstrução da história da escola, usei artigos, dissertações e principalmente as
narrativas dos sujeitos por mim entrevistados para recompor a história da escola.
Nessas conversas/entrevistas foi possível desenvolver um trabalho com narrativas em
que os praticantes da vida cotidiana “expressam coisas, fatos, sentimentos, etc., que a
maioria dos textos em linguagem científica não consegue” (OLIVEIRA; GERALDI,
2010, p. 23).
As narrativas permitem ampliar a compreensão do que vem sendo estudado,
pois ajudam a perceber outras realidades e outros conhecimentos presentes nas
práticas dos sujeitos narradores, levando assim a uma revalorização dessas vozes,
dessas práticas e desses conhecimentos.
Outro aspecto a destacar é o de que esses procedimentos e essas formas de
narrar a vida e os conhecimentos podem contribuir para a revalorização das
vozes/conhecimentos/práticas sociais daquelas populações historicamente
excluídas enquanto sujeitos de culturas e de saberes, ampliando as
possibilidades sociais de superação das monoculturas que caracterizam a
sociedade contemporânea em benefício de relações mais ecológicas entre os
diferentes conhecimentos, culturas e formas de expressão (SANTOS, 2004).
Nesse sentido, descortinar as escolhas do passado e ampliar a compreensão
do presente e de suas dimensões e existências invisibilizadas contribui para
vislumbrar um futuro que não seja a repetição indefinida do presente na
medida em que pode, pela abertura de possibilidades de outras escolhas e
práticas tornadas invisíveis, modificar o universo de possibilidade que hoje
parecemos ter [...] (OLIVEIRA; GERALDI, 2010, p. 25).
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Assim, a narrativa se tornou extremamente importante para esta tese, pois, a
partir das falas dos sujeitos entrevistados sobre os procedimentos de exclusões, pude
perceber com maior nitidez como as práticas de exclusão se desenvolviam na escola.
Através das narrativas, esses procedimentos se tornaram mais visíveis bem como
aqueles movimentos emancipatórios que, na complexidade da vida cotidiana, também
ocorrem.
Dessa forma, no desenvolvimento de minha pesquisa, foi fundamental narrar
algumas histórias com as quais tive contato na escola investigada, de exclusão e de
emancipação. Considero importante narrar essas histórias, pois por meio delas pude
conhecer e refletir mais sobre os processos de exclusão escolar em sua complexidade
constitutiva. As narrativas permitiram investigar o cotidiano escolar, a partir das falas
de diretoras, professoras, professores, psicóloga escolar, funcionárias, funcionários,
alunas e alunos, assim como compreender os sentimentos dessas pessoas sobre a
instituição e os acontecimentos que se desenvolviam nesse espaço.
As narrativas de professores e de alunos em processo inicial de formação
inscrevem-se num campo subjetivo e singular para compreender memórias
individual/coletiva de diferentes aspectos vividos no cotidiano escolar, bem
como das marcas impressas através das experiências educacionais (SOUZA,
2006, p. 87).

Quem conta histórias quer contar de novo e quem as ouve quer ouvir de novo:
quem sabe, ao escrevê-las, desperto na professora e no professor a vontade de lê-las
de novo. Lendo de novo a professora e o professor as incorpora à sua experiência e
pode ressignificá-las. Além disso, também me dou à possibilidade de ressignificar
minha

própria

experiência

e

atuação

com

relação

à

exclusão

escolar,

compreendendo-a e narrando-a em sua complexidade. Contar histórias se torna
importante para a professora e para o professor, pois, além de nos dar a possibilidade
de redefinir nossa própria prática, permite também que possamos investir em uma
história emancipatória coletiva.
Segundo Souza (2006, p. 88), a perspectiva metodológica com narrativas
(auto)biográficas do cotidiano escolar ou narrativas de formação tem sido utilizada
como procedimento de coleta de dados e:
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também como potencializadora de um trabalho formativo porque possibilita a
organização das experiências vividas através da preparação e da construção
que o ator faz para o seu relato − oral ou escrito −, configurando-se também
como uma prática reflexiva das experiências, através da autoanálise
empreendida enquanto dispositivo de investigação e formação.

Ao narrar as histórias de exclusões e práticas emancipatórias presentes
nos/dos/com os cotidianos da escola onde desenvolvi minha pesquisa, passei a refletir
sobre a realidade que se apresentava, assim como sobre o potencial que tinha para a
ampliação das práticas emancipatórias e os limites a elas colocados pelas exclusões
praticadas pelos mais diferentes motivos. Assim, construí uma atitude crítica/reflexiva
e pude compreender melhor a complexidade nos/dos/com os cotidianos escolares.
Na narrativa o cotidiano ganha forma de linguagem e as imagens traduzem
formas de ser e viver, reminiscências elaboradas e reelaboradas, histórias
revisitadas, paisagens de um espaçotempo de vida de trabalho, de
aprendizagem. Memórias, histórias e narrativas refletem e refratam o mundo
cotidiano, criado na experiência e recriado na rememoração (PÉREZ, 2003, p.
105).

Acredito que as histórias que contei nesta tese me possibilitaram percorrer
diversos

contextos,

sujeitos

e

processos.

Dessa

forma,

abriram-se

novas

possibilidades para repensar, redefinir e ressignificar quais, quem, como e por que
algumas exclusões são produzidas em nossa sociedade, e como essas influenciam na
tessitura identitária das alunas e alunos, bem como refletir sobre as redes que essas
formam com atitudes emancipatórias, assim como as diferentes maneiras de
interferência dessas últimas sobre esses processos, para que possamos cooperar
para a emancipação dos sujeitos excluídos.
Recuperando novamente a ideia do Ecce Femina de Alves (2008, p. 47), ou
seja, da importância das pessoas, dos praticantes, considero necessário estabelecer
uma discussão sobre o papel dos acontecimentos vividos por essas pessoas, pois é a
forma como “as coisas acontecem nos cotidianos vividos” por esses sujeitos que
fundamentam as pesquisas desenvolvidas nos/dos/com os cotidianos.
Outro autor que também valoriza a questão do acontecimento é Foucault.
Assim, uma digressão pelo pensamento foucaultiano ajuda a melhor explicar minha
opção metodológica, já que tratei o acontecimento por sua perspectiva, acreditando
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não haver incompatibilidade entre o que preconiza Alves (2008) e a noção
foucaultiana de acontecimento.
Michel Foucault (1971), ao desenvolver uma nova proposta de se fazer história,
faz uma crítica a certa maneira de fazê-la, a Teológica, segundo a qual as origens dos
acontecimentos eram descritas de forma linear, e propõe assim um modo alternativo.
Esse modo é a genealogia, na qual a singularidade dos acontecimentos está onde
menos se espera e não na origem ou no fim. A história não é construída de uma forma
linear, numa perspectiva de causa e efeito, de ordem e progresso. O autor sugere que
se observem os acontecimentos naquilo que eles têm de agudo e singular. Para ele, o
acontecimento está relacionado à noção de atualidade e, assim, interrogar a
atualidade é problematizá-la como acontecimento. A questão posta por Foucault – “o
que é a nossa atualidade?” − tem como consequência adotar a noção de
acontecimento como indispensável a este questionamento. Interrogar a atualidade é
questioná-la como acontecimento na configuração de uma problematização.
Para Foucault (1971), acontecimento é tudo o que ocorre no cotidiano. Ele é
sempre único e agudo e, por isso, está sempre rodeado por uma relação de forças no
acaso da vida. Ele não é feito somente por uma causa que vai gerar uma
consequência, pois sempre há uma multiplicidade de fatores que o geram.
Acontecimento não são os grandes feitos, nem as grandes batalhas, ou as grandes
revoluções e nem é desenvolvido por grandes personagens. São as coisas singulares
do dia a dia que ocorrem no acaso, pela necessidade de estarmos vivos que
provocam o desenrolar dos fatos, ou seja, do acontecimento. Assim, ele é feito pelas
pessoas comuns que vivem a vida de todos os dias.
Acontecimento: é preciso entendê-lo não como uma decisão, um tratado, um
reino ou uma batalha, mas como uma relação de forças que se inverte, um
poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores,
uma dominação que se enfraquece, se amplia e se envenena e uma outra que
faz a sua entrada, mascarada. As forças que estão em jogo na história não
obedecem nem a uma destinação nem a uma mecânica, mas ao acaso da
luta. Elas não se manifestam com as formas sucessivas de uma intenção
primordial; tampouco têm a aparência de um resultado. Elas surgem sempre
no aleatório singular do acontecimento. Diferentemente do mundo cristão,
universalmente tecido pela aranha divina, diferentemente do mundo grego,
dividido, entre o reino da vontade e da grande besteira cósmica, o mundo da
história efetiva conhece apenas um reino, no qual não há providência nem
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causa final, mas somente a “mão de ferro” da necessidade que sacode o copo
de dados do acaso (FOUCAULT, 1971, p. 273-274).

A partir do que foi dito, podemos perceber que atualidade e acontecimentos
estão enredados um ao outro nas relações que estabelecem entre si. Dessa forma,
também interroguei a atualidade e a problematizei como acontecimento, pois fui ao
cotidiano da Escola Estadual de Ensino Fundamental República para compreender
como a história efetiva que se tece no local fez ressurgir o acontecimento no que ele
tem de singular e agudo. Vida cotidiana e história não são irreconciliáveis como
muitos acreditam. As situações de exclusão influenciam na experiência coletiva vivida
pelas alunas e alunos e podem ter apreciáveis consequências para a vida desses
jovens e meninos e meninas, ou seja, podem produzir acontecimentos no sentido
foucaultiano do termo.
Foucault (1971, p. 260) enfatiza que a genealogia exige a minúcia do saber e
de paciência, que ela não é feita dos fatos, dos grandes heróis, nem dos grandes
erros saudáveis, “mas de pequenas verdades inaparentes, estabelecidas por um
método severo” e por pessoas comuns. Encontro nessa passagem um elo de ligação
com a discussão desenvolvida por alguns autores que tecem suas pesquisas
nos/dos/com os cotidianos. Para esses, as ações também são desenvolvidas pelos
sujeitos comuns, pelos praticantes, e são extremamente importantes para a sociedade
e, consequentemente, para a história do local em que estão inseridos, já que essas se
dão através de redes reais nas quais o uso de táticas modifica as regras e as relações
de poder instituído.
As maneiras de fazer, estilos de ação dos sujeitos reais, obedecem a outras
regras que não aquelas da produção e do consumo oficiais, criam um jogo
mediante a estratificação de funcionamento “diferentes e interferentes”, dando
origem a novas “maneiras de utilizar” a ordem imposta. Para além do consumo
puro e simples, os praticantes desenvolvem ações, fabricam formas
alternativas de uso, tornando-se produtores/autores, disseminando
alternativas, manipulando, ao seu modo, os produtos e regras, mesmo que de
modo invisível e marginal (OLIVEIRA, 2008b, p. 56).

Posso inferir, assim, que os sujeitos reais, os sujeitos comuns, ao serem
produtores/autores de suas ações, são produtores/autores de acontecimentos que
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fazem a história; história essa que está demarcada pelas redes de relações nas quais
todos os praticantes estão inseridos.
O autor defende ainda que a genealogia não se faz a partir da busca de
origens, mas se detém nas meticulosidades e nos acasos dos começos dos
acontecimentos. Assim, o “genealogista tem necessidade da história para conjurar a
ilusão da origem, um pouco como o bom filósofo tem necessidade do médico para
conjurar a sombra da alma” (FOUCAULT, 1971, p. 264). Para o autor, a genealogia
não pretende mostrar que o passado está vivo no presente, mas ajuda a descobrir
que, na raiz do que conhecemos e do que somos, não há absolutamente a verdade e
o ser, mas a exterioridade do acidente que provoca o desenvolvimento dos
acontecimentos.
Ao fazer essas análises, Foucault (1988) defende que ainda nos prendemos às
explicações universais do passado para fazermos análises do presente. Como já foi
dito, essa questão do presente é importante para o autor, pois ele quer entender o que
é que no presente faz sentido para uma reflexão sobre o acontecimento. Como aquele
que pensa faz parte deste presente? Como o sujeito constitui e é constituído neste
processo? Percebe a questão do presente como um acontecimento histórico. E a
questão do acontecimento de fato é valorizada por ele.
A ideia de acontecimento de Foucault pode ser pensada em relação à
metodologia nos/dos/com os cotidianos, pois, como a genealogia não está
preocupada com a origem dos acontecimentos, mas sim com os sujeitos e com o
presente, acaba por se demonstrar a pertinência e importância daquela metodologia.
A partir da genealogia, podemos perceber que o autor, além de valorizar as
singularidades dos acontecimentos e das ações dos sujeitos comuns no presente,
parte desse e de suas lacunas para explicar o passado. Esse movimento é
interessante, pois dá a possibilidade no presente para os sujeitos/praticantes das
escolas refletirem de uma maneira diferente sobre os acontecimentos do passado.
[...] Daí, para a genealogia, um indispensável demorar-se; marcar a
singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade monótona;
espreitá-los onde menos se os esperava e naquilo que é tido como não
possuindo história – os sentimentos, o amor, a consciência, os instintos;
aprender seu retorno não para traçar a curva lenta de uma evolução, mas para
reencontrar as diferentes cenas onde eles desempenharam papéis distintos; e
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até definir o ponto de sua lacuna, o momento em que eles não aconteceram
(Platão em Siracusa não se transformou em Maomé) (FOUCAULT, 1979, p.
15).

O pensamento de Foucault (1979) novamente encontra eco no movimento do
Ecce Femina de Alves (2008), pois, como disse a autora, o que importa para a
metodologia nos/dos/com os cotidianos são os sentimentos dos praticantes do
cotidiano.
Da mesma maneira, a genealogia, de certa forma, também dá sustentação à
importância da narrativa, pois os sujeitos/praticantes, ao narrarem um acontecimento
por eles vividos no cotidiano escolar, têm a possibilidade de interpretar suas ações no
passado a partir de suas experiências e visões de vida atuais e, assim, ressignificar a
sua prática.
Segundo Thomson, citado por Oliveira (2001, p. 48):
O processo de recordar é uma das principais formas de nos identificarmos
quando narramos uma história. Ao narrar uma história, identificamos o que
pensamos que éramos no passado, quem pensamos que éramos no passado,
quem pensamos que somos no presente e o que gostaríamos de ser. As
histórias que relembramos não são representações exatas do nosso passado,
mas trazem aspectos desse passado, e os moldam para que se ajustem às
nossas identidades e aspirações atuais.

Esse movimento proposto pela genealogia foi o que busquei fazer nesta tese.
Para poder reconstruir a história da instituição pesquisada, solicitei que os
sujeitos/praticantes de minha pesquisa, através de suas narrativas, contassem essa
história. Assim, os sujeitos, a partir do presente em que vivem, voltaram ao passado e
interpretaram a história acontecida com suas visões atuais de mundo.
Como historiadora, acredito nas concepções de Foucault sobre a genealogia e,
por isso, percebo que essa é importante para historiadores e pesquisadores
nos/dos/com os cotidianos das escolas, já que estamos preocupados com as ações
dos sujeitos que acarretam a produção dos acontecimentos que ocorrem nas
instituições escolares. Mais especificamente, busquei compreender como, na
atualidade, os procedimentos de exclusão na complexidade das relações entre eles e
outros procedimentos e processos presentes na escola interferiram na tessitura
identitária dos alunos e alunas. Precisei entender a exclusão como um acontecimento

46

do presente, e como os sujeitos de minha pesquisa eram afetados por ele, e por isso
tentei estar atenta a tudo o que acontecia na Escola Estadual de Ensino Fundamental
República, uma vez que, como muito bem sinalizou Pais (2003, p. 32),
a alma da sociologia do quotidiano não está nos factos – os factos são o
vistoso, a cauda do pavão. A alma da sociologia do cotidiano está no modo
como se acerca desses factos, ditos quotidianos – o modo como os interroga e
os revela.

Preocupada então com os modos pelos quais interroguei o cotidiano, é
necessário enfatizar que o caminho traçado no percurso metodológico em virtude da
própria imprevisibilidade, inconsistência, ocultamentos e fragmentações presentes no
cotidiano foi percorrido por diferentes formas. A metodologia foi sendo construída na
própria tessitura da pesquisa, como é comum em pesquisas nos/dos/com os
cotidianos (VICTORIO FILHO, 2007). Esta parte da discussão teórico-metodológica,
ela mesma, foi sendo escrita e reescrita muitas vezes ao longo do trabalho. Ela foi
sendo reescrita à medida que a pesquisa se realizava. Embora eu tivesse uma
intenção original, um encaminhamento, que se encontrava em meu projeto, em muitos
momentos os procedimentos metodológicos desenvolvidos tomaram outros rumos em
relação ao que tinha sido delineado em virtude da experiência vivenciada.
A lógica da descoberta que caracteriza a sociologia do quotidiano afasta-se da
lógica do “preestabelecido”, que condena os percursos de pesquisa a uma
viagem programada, guiada pela demonstração rígida de hipóteses de partida,
a uma domestificação de itinerários que facultam ao pesquisador a
possibilidade de apenas ver o que os seus quadros teóricos lhe permitam ver
(PAIS, 2003, p. 17).

No projeto inicial, apontei a pesquisa de campo como sendo necessária para
observar o contexto, tomando-o como fonte direta de dados e possibilidade de
vivenciar a situação pesquisada com uma maior aproximação do cotidiano. Os
procedimentos escolhidos inicialmente foram: a observação de algumas aulas, da
hora do recreio, e a realização de entrevistas não estruturadas com professoras,
professores, alunas e alunos da escola. Todavia, conforme fui desenvolvendo minhas
observações nos/dos/com os cotidianos da Escola Estadual de Ensino Fundamental
República, elas deixaram de ser apenas registros escritos e passaram a ser, também,
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de uma alguma forma, fruto de participação, como já se supõe quando optamos por
compreender os sujeitos pesquisados como parceiros e não como “objetos” de nossas
pesquisas (OLIVEIRA, 2003).
A partir de minhas observações e entrevistas iniciais, a direção, orientação e a
supervisão da escola, assim como algumas professoras e alguns professores,
passaram a me chamar para conversas periódicas para que eu pudesse contribuir
com o trabalho pedagógico da escola. Eles tiravam dúvidas sobre questões teóricopráticas e muitas vezes perguntavam sobre o andamento de minha pesquisa. Nessas
conversas, nunca me neguei a dar as informações solicitadas, e a instituição,
normalmente, pedia-me ajuda para que pensássemos em conjunto alguns caminhos a
serem trilhados. Foi-me solicitado também que eu ministrasse uma palestra sobre
avaliação, formação do professor e exclusão escolar durante uma capacitação
pedagógica, caracterizando uma parceria pesquisador/escola. É importante esclarecer
que essa cooperação não incluiu nenhuma negociação sobre a pesquisa e o texto da
tese. Concretamente, em virtude da postura igualitária e com o mergulho no cotidiano,
sem o tradicional “distanciamento” característico de metodologias cartesianas de
pesquisa, a interação com o grupo se dá sem limitações apriorísticas e a ajuda mútua
passa a ser uma possibilidade, que usamos.
Porém, foi justamente por acreditar e sentir que todas as pessoas da escola
que participaram da minha investigação são sujeitos e não objetos da pesquisa, que
certa angústia tomou conta de mim. Ao investigar quais, quem, como e por que as
exclusões são produzidas e como essas influenciam na tessitura identitária das alunas
e alunos, eu poderia ter sido levada a desenvolver uma tese como tantas outras que
entram na escola sem pedir licença e passam a olhar para o que falta nessa
instituição, podia também ter desenvolvido hipóteses/convicções que apontam para
como as professoras e professores são agentes de exclusão. Jamais foi essa minha
intenção; todavia, o tema da pesquisa poderia me levar a isso.
Essa angústia foi tão forte que em alguns momentos não consegui caminhar,
mas, acabei compreendendo que as professoras e professores que permitiram minha
entrada em suas salas de aula, de alguma forma, também estavam preocupados com
a questão-tema de minha pesquisa. Ao conversar com uma das professoras, percebi
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que elas e eles gostariam de refletir sobre a possibilidade de, em algum momento,
eles mesmos terem produzido ou permitido práticas de exclusão.
Meu diálogo com a professora me fez entender que os professores, por muitos
caminhos, também estão ressignificando sua experiência, sua formação e sua ação. A
prática pedagógica sempre está marcada pela reflexão da professora e do professor
sobre suas experiências, e é preciso considerar que professores diferentes vão
imprimindo marcas diferentes ao processo reflexivo. A reflexão em si não solucionará
os problemas, mas pode dar uma significativa contribuição para o encaminhamento de
práticas emancipatórias e sobre o estudo da exclusão escolar, tema relevante neste
trabalho.
Ao retornar para as professoras e professores as leituras que estava
desenvolvendo a partir de minhas observações, pude contribuir para a construção de
um diálogo em que a problemática da exclusão passou a ser o foco e, assim, de certa
maneira, passei a considerar que minha postura não estava tomando o rumo das
pesquisas que entram na escola para despotencializá-la, permitindo, ao contrário,
desinvizibilizar o que antes não se conseguia enxergar. Esse movimento fez com que
esses educadores passassem a compreender de outra maneira o que era a exclusão
e como suas práticas poderiam estar contribuindo para que ela se perpetuasse no
interior da escola. Esses profissionais passaram a enxergar sob outro ângulo a
questão. Como diz von Foerster (1996, p. 71) “devemos compreender o que vemos
ou, do contrário, não o vemos”.
O trabalho desenvolvido em parceria com os sujeitos da escola me permitiu vêlos como praticantes de uma vida cotidiana em que seus conhecimentos,
desconhecimentos e representações estão em processo de formação, não estão
consolidados. Assim:
Estes precisam, portanto, ser considerados em sua diversidade cultural,
política, social e individual, na medida em que o espaço-tempo da ação
curricular se concretiza em indivíduos reais, com suas histórias de vida
concretas e ações específicas (OLIVEIRA, 2003, p. 78).

Foi dialogando com Oliveira em suas aulas no grupo de pesquisa, na
orientação desta tese, assim como nas leituras de seus textos, que finalmente
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compreendi que as práticas de professoras e professores nem sempre constituem um
todo coerente. “Isso significa que os professores tecem suas práticas cotidianas a
partir de redes, muitas vezes contraditórias, de convicções e crenças, de
possibilidades e limites, de regulação e emancipação” (OLIVEIRA, 2003, p. 81).
Muitas vezes, as práticas de exclusão tecidas pelos docentes advêm dessas
redes contraditórias nas quais a tensão entre a regulação e a emancipação está
presente. Essa tensão também será considerada neste trabalho e me ajudará a
identificar como a exclusão se desenvolve na escola e como interfere na formação da
identidade das alunas e dos alunos.
Partindo do que foi traçado inicialmente no projeto de tese em relação aos
procedimentos de pesquisa, o que fiz foi: a observação do recreio das alunas e
alunos; observação das aulas em duas turmas, uma pertencente aos anos iniciais do
ensino fundamental, turma 52, e outra dos anos finais do ensino fundamental, turma
74; além de entrevistas não estruturadas e semiestruturadas realizadas com a direção
da escola, a orientação, a supervisão, a psicóloga escolar, com professoras,
professores, funcionárias, funcionários da escola, alunas e alunos; assisti, ainda, a
três conselhos de classes.
Na perspectiva da pesquisa nos/dos/com os cotidianos, adotei, tanto para
leitura das observações quanto para a das entrevistas, a noção de paradigma
indiciário de Carlo Ginzburg (1989). O autor informa como o paradigma indiciário foi
desenvolvido, e demonstra as três influências presentes nesse paradigma.
Ao longo do seu estudo, Ginzburg apresenta o crítico de arte Giovanni Morelli
que, entre 1874 e 1876, para atestar a veracidade das obras de arte, prestava muita
atenção aos detalhes mínimos, despercebidos aos olhares dos outros estudiosos que
estavam limitados a observar as características mais marcantes presentes na obra de
criação, sobre as quais todos estariam atentos, inclusive o possível falsificador. O
método morelliano, ao contrário, dizia que os críticos de arte não deveriam se basear
nas características mais vistosas, pois essas poderiam ser facilmente imitadas, mas
deveriam se fundamentar nos pormenores.
Morelli acreditava que eram nos menores traços que o autor realmente se
revelava e, assim, analisando-os, conseguia verificar a autenticidade de uma obra
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(pintura). Dizia que era necessário voltar o olhar não para o que era claro nos traços
de um pintor (sorriso enigmático dos quadros de da Vinci, seu traço marcante), mas
sim para as minúcias negligenciáveis como, por exemplo, lóbulos de orelha, unhas e
dedos. A partir desse método, várias obras tiveram suas atribuições mudadas, pois,
através desses detalhes mínimos, descobriu-se que algumas obras não pertenciam a
um determinado autor, tratava-se de falsificações.
Em seguida, Ginzburg (1989) mostra a influência de Arthur Conan Doyle que,
por volta dos idos de 1880, cria o personagem Sherlock Holmes. Esse personagem é
um investigador meticuloso que, para desvendar os crimes, mantinha seu olhar atento
às pistas concretas, aos indícios aparentemente sem importância, mas que para ele
significavam muito no desocultar do mistério. No conto “A caixa de papelão”, por
exemplo, Holmes usa uma orelha para desvendar um assassinato. Para Holmes era
significativo: uma pegada na lama, uma bituca de cigarro, o comprimento de um fio de
cabelo. Essas pistas concretas davam a Holmes subsídios para chegar à solução de
seus casos.
Por último, Ginzburg nos leva até Freud e diz que este, ao investigar as
doenças de seus pacientes, realizava uma busca no inconsciente, para descobrir a
causa do problema em questão. Como o que está no inconsciente está oculto, foi
necessário que Freud investigasse por meio de pistas (sintomas concretos), as
causas dos problemas emocionais que seus pacientes apresentavam. Freud diz em
sua obra O Moisés de Michelangelo que antes de ouvir falar da psicanálise, ele ouviu
falar de um especialista da arte russa que causou revoluções em galerias da Europa.
Veio a saber, depois, que se tratava de Morelli. Ele nos diz que o método de Morelli
está aparentado com a psicanálise, que também analisa elementos não notados ou
despercebidos. Freud também disse gostar das aventuras de Holmes aproximando
seus casos à psicanálise.
Vimos, portanto, delinear-se uma analogia entre os métodos de Morelli,
Holmes e Freud. [...] Nos três casos, pistas talvez infinitesimais permitem
captar uma realidade mais profunda, de outra forma inatingível. Pistas: mais
precisamente, sintomas (no caso de Freud), indícios (no caso de Sherlock
Holmes), signos pictóricos (no caso de Morelli) (GINZBURG, 1989, p. 150).
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É importante enfatizar, ainda, o fato de que Morelli, Conan Doyle e Freud eram
formados em medicina, uma profissão que exigia uma postura investigativa superior à
atual no processo de diagnóstico, já que não existiam muitos recursos para exames
como temos atualmente.
Nos três casos, entrevê-se o modelo da semiótica médica: a disciplina que
permite diagnosticar as doenças inacessíveis à observação direta na base de
sintomas superficiais, às vezes irrelevantes aos olhos do leigo. [...] No final do
século XIX – mais precisamente, na década de 1870-80 –, começou a se
afirmar nas ciências humanas um paradigma indiciário baseado justamente na
semiótica. Mas as suas raízes eram muito antigas (GINZBURG, 1989, p. 151).

O autor cita Morelli, Holmes e Freud para explicar o paradigma indiciário, pois
todos eles utilizam pistas, indícios e sinais em virtude da impossibilidade de captar o
real enquanto tal. Assim, Ginzburg (1989) nos remete à necessidade de se trabalhar
sobre os indícios que a realidade apresenta. Ler pistas e sinais, tentar entender
através desses alguns significados daquilo que não temos capacidade de
compreender de outro modo, captar neles informações do real não acessíveis pelos
meios tradicionais de pesquisa; é esse o fundamento do paradigma indiciário.
Machado Pais (2003, p. 28) também acredita na impossibilidade de captação
do real e diz:
Para a sociologia do quotidiano, o importante é fazer insinuar o social, através
de alusões sugestivas ou de insinuações indiciosas, em vez de fabricar a
ilusão de sua posse. A posse do real é uma verdadeira impossibilidade e a
consciência epistemológica dessa impossibilidade é uma condição necessária
para entendermos alguma coisa do que se passa no quotidiano.

Portanto, o paradigma indiciário consiste em investigar o que não está à
mostra, já que a realidade não se mostra enquanto tal. Situações que muitas vezes
são tidas como insignificantes podem expressar muito ao pesquisador, já que são
imagens da realidade pesquisada. A leitura dos dados produzidos na pesquisa
desenvolvida nos/dos/com os cotidianos não está presente somente nas respostas
das entrevistas ou nas observações realizadas; muitas vezes, é no que não é dito e
no não presenciado que estão dados importantes. Ao mergulhar na realidade
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nos/dos/com os cotidianos, uso o paradigma indiciário como recurso, já que esse abre
a possibilidade de ler esse cotidiano, ao indicar o que e como devo observar.
[...] O mesmo se passa na observação de determinadas situações sociais ou,
por exemplo, na análise de conteúdo de entrevistas a partir das quais é
possível extrair imagens da realidade que de facto, não passam de imagens,
leituras transviadas (PAIS, 2003, p. 120).

O uso do paradigma indiciário é uma necessidade para a pesquisa
nos/dos/com os cotidianos, pois o objeto da vida cotidiana é o mundo social. A
compreensão dos processos sociais permite uma leitura de outras realidades
cotidianas, e é isso que faço com minha pesquisa ao investigar como os processos
sociais concretos produzem a exclusão no interior da escola. Como diz Pais (2003),
as rotas do cotidiano são caminhos que denunciam os vários contextos da vida social
e esses normalmente escapam aos delineamentos abstratos que algumas teorias
sociológicas projetam sobre o social. Dessa forma, essas rotas não seguem uma
lógica de demonstração, mas sim uma lógica de descoberta, na qual a realidade
social se insinua, conjectura, indicia. Portanto, para esse autor, o paradigma indiciário
é imprescindível para a pesquisa nos/dos/com os cotidianos.
Esta lógica de descoberta através dos indícios encontra-se nos quadros
antigos do pintor italiano e crítico de arte Morelli (detalhes pictóricos), em
alguns fundamentos da psicanálise (os “sintomas” estudados por Freud) e no
método de investigação de Sherlock Holmes. Este último constitui na opinião
do historiador italiano Carlo Ginzburg e do filósofo catalão Josep Ramoneda, o
mais perfeito exemplo do “paradigma dos indícios”, que se caracteriza pela
paixão de penetrar as dimensões ocultas ou secretas dos submundos feitos
dos desperdícios e rebotalhos do pensamento logocêntrico (PAIS, 2003, p.
32).

O paradigma indiciário se converte num instrumento para me ajudar enquanto
pesquisadora a ver através das névoas que obscurecem as relações sociais. “Se a
realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem
decifrá-la” (GINZBURG, 1989, p. 17). Assim, o paradigma indiciário é um referencial
teórico-metodológico que viabiliza interpretações diferentes da realidade, já que não
se utiliza de evidências que, muitas vezes, podem dificultar a construção de formas
diferentes de leitura do problema observado.
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Ginzburg (1989, p. 151) defende que durante anos o homem foi caçador e que
“aprendeu a reconstituir as formas e movimentos das presas invisíveis pelas pegadas
na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de pelos, plumas emaranhadas,
odores estagnados”. Para o autor, para além de uma documentação verbal e escrita,
o homem desenvolveu outras formas de conhecer. Segundo ele, o pesquisador deve
ir à procura de pistas, indícios e sinais, mobilizando todos os seus sentidos.
Empregando o paradigma indiciário apresentado por Ginzburg, também procurei
captar os pormenores negligenciáveis, segui pistas e recolhi indícios sobre os
processos de exclusões e como esses influenciam no desenvolvimento da tessitura
identitária dos sujeitos.
Nesse sentido, para que eu pudesse compreender outras formas de conhecer o
local por mim pesquisado, necessitei também usar a fotografia como fonte de
pesquisa, ou seja, necessitei usá-la como uma distinta forma de perceber a realidade
pesquisada, o que de fato ocorreu. Assim, pude narrar e dialogar sobre a formação do
espaço dessa instituição de uma maneira mais rica e complexa do que usando
apenas a linguagem escrita. Através das imagens das fotografias que eu tirei, pude
perceber, sentir e fazer a leitura de outros elementos da vida cotidiana que somente a
narrativa escrita desta tese não poderia fornecer.
Por isso a pesquisa no/do cotidiano exige que busquemos outros “dados”, não
textuais, sobre os quais precisamos trabalhar, se queremos captar os
elementos sensíveis da realidade cotidiana. Além de observações de campo e
outras atividades mais imediatas, essa ideia vai apontar a importância do
trabalho com obras artísticas imagéticas – pinturas e fotografias – como um
meio de evitar as armadilhas dos textos escritos destinados à compreensão do
cotidiano, de modo a mantermos a possibilidade de percebê-lo em sua
amplitude e complexidade, considerando a manutenção dessas
características, que as imagens expressam e os textos procuram esconder
(OLIVEIRA, 2003, p. 89-90).

Pelas imagens obtidas, potencializei a leitura dos elementos que viriam a
constituir a minha tese e pude compreender melhor a constituição do espaço da
escola (SOARES, 2010). Assim, consegui obter uma visibilidade que somente pelo
meu olhar eu não alcançaria. Deste modo, pela imagem, teci uma nova narrativa e
atribuí novos sentidos ao cotidiano da instituição pesquisada.
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No caso da produção de uma pesquisa, uma das coisas que as redes digitais
possibilitam a quem tem um computador conectado à internet, é o uso de
fotografias na fabricação de narrativas do vivido. E essa prática refere-se tanto
às imagens produzidas ou recolhidas em campo pelo pesquisador como
àquelas que estão disponíveis nas redes. Assim, sem maior dificuldade ou
custos, torna-se possível o uso de imagens na produção do conhecimento e
na atribuição de sentidos à cotidianidade (SOARES, 2010, p. 72).

As leituras das imagens me permitiram recolher informações sobre o espaço
arquitetônico da Escola Estadual de Ensino Fundamental, que funcionaram como
indícios para a tessitura de uma nova narrativa onde a complexidade desse espaço
pode ser problematizada. Portanto, compreendo que para o pesquisador nos/dos/com
os cotidianos escolares o uso da imagem se torna fundamental.
Assim, em virtude das opções teórico-epistemológicas de questionamento do
cartesianismo da ciência pura, no próximo capítulo, teórico e empírico, lanço-me
nessa jornada anunciada onde mergulho nos/dos/com os cotidianos da escola
pesquisada e investigo como os processos de exclusão se desenvolvem nessa
instituição de ensino.
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2 DA SOCIEDADE À ESCOLA: DESINVISIBILIZANDO A EXCLUSÃO

A gestão moderna e capitalista da
desigualdade e da exclusão é um processo político
multidimensional. A sua complexidade não cessa de aumentar
nos nossos dias e aumenta na exacta medida em que se
agravam as desigualdades e exclusões.
Boaventura de Sousa Santos

A exclusão apresenta-se de uma forma complexa. É possível percebê-la em
diversas configurações, variadas condições e nas mais distintas formas: econômica,
política, social, cultural, institucional, etc. E é justamente por isso que é preciso tomar
cuidado ao analisar essa questão.
Atualmente, o termo exclusão é usado de maneira indiscriminada para falar de
várias situações diferentes, escondendo as especificidades de cada uma delas.
Segundo Castel (2007), a primeira razão para se desconfiar da exclusão é justamente
a heterogeneidade de seus usos. Essa noção admite os mais distintos usos, desde a
sua compreensão como consequência da deficiência ou desajustamento individual,
até a de injustiça social e exploração.
A palavra exclusão denota negatividade, que implica falta. Porém, esse termo
por si mesmo não explica no que consiste essa falta, nem de onde ela provém. Os
estudos da exclusão têm se focado muito no discurso da ausência/falta e não se têm
dedicado a analisar como essa falta se produz. Essa ponderação se torna importante,
pois “os traços constitutivos essenciais das situações de exclusão não se encontram
nas situações em si mesmas” (CASTEL, 2007, p. 21).
Para se falar em exclusão, antes de tudo, é necessário situar os processos por
meio dos quais ela está sendo desenvolvida. A exclusão ocorre entre aqueles que
estão fora das redes vivas das trocas sociais e está relacionada a situações que
exprimem uma deterioração arrolada a um problema anterior. As redes sociais
possuem diferentes zonas, ocupadas por diferentes sujeitos. “Os excluídos povoam a
zona mais periférica, caracterizada pela perda do trabalho e pelo isolamento social.
Mas, o ponto essencial a destacar é que hoje é impossível traçar fronteiras entre
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essas zonas” (CASTEL, 2007, p. 23). Ou seja, os limites entre algumas formas de
inclusão e a exclusão são tênues e, muitas vezes, difíceis de estabelecer.
A exclusão se constitui como resultado do entrelaçamento de variados fios que
tecem o tecido social. A importância sociológica de estudá-la estaria na necessidade
de compreensão dos fatores que a precedem. A sociedade exclui para incluir de modo
perverso e esse movimento marca a ordem social desigual. Essa inclusão social
perversa é uma forma de disciplinarização dos excluídos; é uma maneira de controle
social e manutenção da ordem na desigualdade social.
Portanto, em lugar da exclusão, o que se tem é a “dialética exclusão/inclusão”.
Esta concepção introduz a ética e a subjetividade na análise sociológica da
desigualdade, ampliando as interpretações legalistas e minimalistas de
inclusão como as baseadas em justiça social e restritas à crise do Estado e do
sistema de empregabilidade. Dessa forma, exclusão passa a ser entendida
como descompromisso político com o sofrimento do outro (SAWAIA, 2001, p.
8).

A exclusão produz sentimentos específicos que vão desde o sentir-se
discriminado e inferiorizado até a revolta. Esses sentimentos não podem ser
elucidados somente por meio de uma análise econômica. Eles são produzidos “por
formas diferenciadas de legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano
como identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência” (SAWAIA,
2001, p. 9). Por isso, torna-se importante investigar como o processo de exclusão se
desenvolve no cotidiano escolar, já que muitas alunas e alunos ao passarem por
situações de exclusão nos/dos/com os cotidianos de algumas escolas podem ter suas
possibilidades de legitimação social diminuídas e, assim, acabarem vivenciando
também várias situações de exclusão social.
A exclusão é um processo sócio-histórico, e está presente na história da
humanidade desde o princípio dos tempos. Na antiguidade, os estrangeiros, mulheres,
crianças e escravos passavam por efetivos processos de exclusão. Na Idade Média,
os servos, mulheres e crianças também sofriam os augúrios desses procedimentos.
Na Idade Moderna, os camponeses, indígenas, negros, trabalhadores, mulheres,
judeus padeceram o infortúnio da exclusão. Na contemporaneidade, todos que são
considerados estranhos, ou diferentes, são passíveis de vivenciar situações de
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exclusões. Apesar de o processo de exclusão estar presente em vários momentos
históricos, neste trabalho, deterei-me nos movimentos desenvolvidos a partir da
modernidade, pois as configurações da exclusão tomam outro contorno a partir
daquele momento e, de certa forma, influenciam ainda o momento atual.
Como já foi dito nesta tese, para Santos (2001), na modernidade, os ideais de
igualdade, liberdade e cidadania eram tidos como princípios emancipatórios da vida
social. Todavia, com a redução da modernidade ao capitalismo, os princípios da
regulação e da emancipação entraram em contradição, e a escola moderna, de certa
forma, reproduziu essa contradição em seu interior. Assim, torna-se importante trazer
a discussão sobre a emancipação e a regulação para compreender melhor essa
contradição.
Para Santos (2001), os pilares da regulação e da emancipação que foram
fundamentais para o desenvolvimento do projeto sociocultural da modernidade são
complexos, e cada um deles é formado por três princípios.
O pilar da regulação é constituído pelo princípio do Estado, cuja articulação se
deve principalmente a Hobbes; pelo princípio do mercado, dominante,
sobretudo, na obra de Locke; e pelo princípio da comunidade, cuja formulação
domina toda a filosofia política de Rousseau. Por sua vez, o pilar da
emancipação é constituído por três lógicas de racionalidade: a racionalidade
estético-expressiva da arte e da literatura; a racionalidade moral-prática da
ética e do direito; e a racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da
técnica (SANTOS, 2001, p. 77).

Esses pilares e seus concernentes princípios ou lógicas encontram-se unidos
por equivalência. Apesar das lógicas da emancipação tenderem a guiar a vida prática
dos cidadãos, elas acabam se articulando com o pilar da regulação.
A racionalidade estético-expressiva articula-se privilegiadamente com o
princípio da comunidade, porque é nela que se condensam as ideias de
identidade e de comunhão sem as quais não é possível a contemplação
estética. A racionalidade moral-prática liga-se preferencialmente ao princípio
do Estado na medida em que a este compete definir e fazer cumprir um
mínimo ético para o que é dotado do monopólio da produção e da distribuição
do direito. Finalmente, a racionalidade cognitivo-instrumental tem uma
correspondência específica com o princípio do mercado, não só porque nele
se condensam as ideias da individualidade e da concorrência, centrais ao
desenvolvimento da ciência e da técnica, como também porque já no século
XVIII são visíveis os sinais da conversão da ciência numa força produtiva
(SANTOS, 2001, p. 77).
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Santos (2001) defende que o projeto da modernidade pretendia um equilíbrio
entre os pilares acima definidos; todavia, esse equilíbrio nunca foi atingido. No
momento

em

que

o

desenvolvimento

da

modernidade

se

aproximou

do

desenvolvimento do capitalismo, o pilar da regulação se fortaleceu em detrimento do
pilar da emancipação. Como o Estado moderno é capitalista e burguês, ele não
conseguiu pôr em prática aquilo a que se propôs. O Estado acabou atuando como
aparelho em defesa dos interesses da burguesia ao invés de regular o excesso de
força do mais forte em defesa do mais fraco, em vez de regular a força da classe
burguesa em defesa dos seus outros.
Portanto, é possível concluir que o processo emancipatório da modernidade
ficou em desvantagem em relação ao regulatório, pois a emancipação acabou sendo
submetida à regulação. Assim, tal processo desapareceu enquanto emancipação, e
só conseguiu se mostrar enquanto regulação, ou seja, a emancipação ganhou a face
da regulação.
Segundo Santos (2001), o equilíbrio da equação pensada no projeto da
modernidade era impossível de ser atingido. O desenvolvimento de um Estado
regulatório que, ao mesmo tempo, tornasse possível o estabelecimento de uma moral
prática que produzisse uma ética de solidariedade, não ocorreu, pois não seria
plausível desenvolver laços de solidariedade em meio às desigualdades entre as
classes econômicas. Não podemos esquecer que o Estado moderno-burguês,
portanto, capitalista, defendeu o capital a todo custo, dificultando a construção de
solidariedade entre as classes sociais antagônicas. Ao fazer isso, o Estado moderno
inviabilizou

o

desenvolvimento

das

racionalidades

emancipatórias.

Consequentemente, a ambição do projeto moderno era conciliar o inconciliável.
Com a aproximação do Estado moderno e do capitalismo, a única emancipação
que se tornou possível foi a da racionalidade cognitivo-instrumental da ciência, e da
técnica. Passou-se a ter uma tecnização da existência, segundo a qual o que poderia
libertar e emancipar o homem era o domínio de um maior conhecimento das coisas.
Na verdade, o que se teve foi uma pseudoemancipação, pois, além de ela ser
individualista, era tecnicista e, portanto, uma emancipação que realimentava os
princípios regulatórios. Tratava-se de uma emancipação transformada em regulação.
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Todavia, no momento atual, para haver desenvolvimento social e democracia, a
equação regulação/emancipação não pode ser condenada enquanto tal. É importante
reinvestir nos processos emancipatórios, ou seja, na recuperação das possibilidades
das formas de racionalidade esquecidas e de um princípio regulatório que favoreça o
desenvolvimento dessas racionalidades: o princípio da comunidade. Esse princípio se
assenta sobre a possibilidade de tessitura de uma ética solidária entre grupos. É
necessário compreender, ainda, que, apesar de existir um sistema capitalista
hegemônico dominante, experiências solidárias fundadas no princípio da comunidade
continuam a acontecer pelo mundo, tais como o Fórum Mundial Social, o Movimento
dos Sem-terra, o Movimento dos Sem-teto e etc.
Para que tenhamos uma sociedade democrática, é necessário que os pilares
emancipatórios e regulatórios estejam presentes, pois a emancipação precisa da
autoridade partilhada, e quem dá o tom da autoridade é o pilar da regulação. A
regulação é necessária para se governar em um Estado democrático; para balizar o
convívio social. Entretanto, como o que imperou na modernidade foi a regulação
perversa, o excesso dessa regulação levou o Estado moderno a ordenar e controlar
tudo o que não estivesse dentro do padrão considerado aceitável. O único padrão
aceitável passou a ser o modo burguês branco, europeu, masculino, heterossexual de
estar e se relacionar com o mundo. De acordo com Oliveira (2003), a regulação, que a
princípio era entendida como uma forma de controle do poder do mais forte, ou seja,
como uma maneira de mediar a relação de forças desiguais, passou a trabalhar como
forma de controle sobre os mais fracos.
Temos, portanto, duas formas de regulação possíveis, uma que serviria à
equalização social e, portanto, à emancipação, limitando o poder do mais
forte,
democratizando
as
relações
de
poder
transmutando-as
progressivamente em relações de autoridade partilhada (SANTOS, 1995), e
uma outra, perversa, de controle sobre as manifestações do mais fraco, sob
alegação de que são formas selvagens e inadequadas a serem superadas,
que prejudicam as possibilidades de emancipação democratizante (OLIVEIRA,
2003, p. 27).

Na história da modernidade, a regulação que imperou foi a perversa, e assim
foram criadas estruturas de controle sobre as manifestações dos mais fracos para
sobrepujar as formas selvagens e inadequadas a serem superadas. Uma das

60

instituições que ajudou no controle destas manifestações foi a escola: a educação foi
o instrumento eleito pela modernidade para modelar os indivíduos das classes
inferiores, de outras culturas, com comportamentos ditos desviantes, etc., com base
no padrão de cidadão considerado como o ideal. Naquele momento, a educação
formal desempenhou uma ação basilar na remoção da antiga ordem habitual,
“desprezada como tempo de barbárie, de ignorância, de servidão, de despotismo e na
construção da nova ordem como o tempo da racionalidade, civilização, liberdade e
participação” (OLIVEIRA, 2003, p. 37).
As ações em detrimento das formas selvagens e inadequadas a serem
superadas são uma maneira de discriminação da classe burguesa em relação ao
modo de ser e estar no mundo das demais classes sociais. A partir dessa
discriminação, na maioria das vezes, mecanismos de exclusões são desenvolvidos no
interior das escolas, e muitos alunos sofrem com as consequências desse processo.
Entendendo a selvageria desse modo, a concepção burguesa de cidadania
encara como “selvagens” todos aqueles que, por motivos políticos, religiosos,
culturais e sociais não se enquadram nas possibilidades de inclusão que o
conceito prevê e não se comportam de acordo com os parâmetros de inclusão
“razoáveis e civilizados” definidos pelos modos burgueses de sociabilidade
(OLIVEIRA, 2003, p. 27).

Segundo Santos (2006), na modernidade ocidental, a desigualdade e a
exclusão passam a ter um sentido diferente do que tiveram nas sociedades do antigo
regime. Como já foi dito, na modernidade, a igualdade, a liberdade e a cidadania são
vistas como princípios emancipatórios. Dessa forma, a desigualdade e a exclusão são
justificadas como exceções ou imprevistos da vida social, já que são contraditórias
com os princípios acima, tidos como universais.
A desigualdade e a exclusão são dois sistemas de pertença hierarquizada. No
sistema de desigualdade, a pertença dá-se pela integração subordinada,
enquanto que no sistema de exclusão a pertença dá-se pela exclusão. A
desigualdade implica um sistema hierárquico de integração social. Quem está
embaixo está dentro e a sua presença é indispensável. Ao contrário, a
exclusão assenta num sistema igualmente hierárquico, mas dominado pelo
princípio da segregação: pertence-se pela forma como se é excluído. Quem
está embaixo, está fora. Estes dois sistemas de hierarquização social, assim
formulados, são tipos ideais, pois que, na prática, os grupos sociais inserem-
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se simultaneamente nos dois sistemas, em combinações complexas
(SANTOS, 2006, p. 280).

Ainda segundo Santos (2006), é analisando o século XIX que melhor podemos
estudar os sistemas de desigualdade e exclusão, pois é nesse século que se
consolida a convergência da modernidade e do capitalismo. Assim, não se pode
deixar de falar em Marx e Foucault, pois o primeiro seria o grande teórico da
desigualdade na modernidade capitalista, e, o segundo, o grande teórico da exclusão.
Marx conseguiu explicar de uma forma já bastante divulgada a relação
capital/trabalho, base de integração social na sociedade moderna capitalista, que se
assenta na desigualdade entre o capital e o trabalho. Essa desigualdade advém da
hierarquização das diferenças econômicas entre as classes sociais, que está baseada
na exploração da força de trabalho.
Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se
também o proletariado, a classe dos operários modernos, que só podem viver
se encontrarem trabalho, e que só encontram trabalho na medida em que este
aumenta o capital. Esses operários, constrangidos a venderem-se
diariamente, são mercadoria, artigo de comércio como qualquer outro; em
consequência, estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas
as flutuações do mercado [...] (MARX, 1999, p. 18).

Segundo Marx, o sistema capitalista depende da desigualdade, já que sua
existência baseia-se na luta de classes. Essa luta de classes marcada pela
apropriação da força de trabalho feita pela classe burguesa impõe um determinado
modelo de sociedade que estimula, também, a existência de grupos que são isolados
do processo produtivo. Esses acabam servindo como exército de reserva levando a
criação de elementos que reproduzem as desigualdades sociais.
Segundo Santos (2006), a desigualdade é um fenômeno social e econômico; a
exclusão é acima de tudo um fenômeno cultural e social. Foucault alega que a
exclusão se constituiu em um processo histórico e que vai tomando nuances
diferentes de acordo com a cultura do local, que cria um discurso de verdade, inventa
o interdito e o rejeita. Através da criação desse discurso de verdade estabelece-se um
limite, e joga-se para trás dessa linha divisória todos os grupos sociais que não estão
dentro do espaço traçado. Esses podem ser os loucos, os homossexuais, os
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criminosos, os infratores, ou seja, todos aqueles que não estão dentro dos limites da
ordem e da normalidade definidos pelos grupos sociais no poder.
Ainda segundo Santos (2006, p. 281), Foucault em suas análises argumenta
que através das ciências humanas:
[...] transformadas em disciplinas, cria-se um enorme dispositivo de
normalização que, como tal, é simultaneamente qualificador e desqualificador.
A desqualificação como inferior, louco, criminoso ou pervertido consolida a
exclusão e é a perigosidade pessoal que justifica a exclusão. A exclusão da
normalidade é traduzida em regras jurídicas que vincam, elas próprias, a
exclusão. Na base da exclusão está uma pertença que se afirma pela não
pertença, um modo específico de dominar a dissidência. Assenta num
discurso de fronteiras e limites que justificam grandes fracturas, grandes
rejeições e segregações. Sendo culturais e civilizacionais, tais fracturas têm
também consequências sociais e econômicas ainda que se não definam
primordialmente por elas. Aqui a integração não vai além do controle da
perigosidade.

Foucault (1996) se dedica bastante, entre outras questões, ao tema da
exclusão. Na realidade, ele problematiza os discursos produzidos na sociedade e
como esses sofrem procedimentos de controle, coerção, interdição, etc. Para ele, o
discurso é uma forma de poder, de controle, de coerção e de exclusão social, na
medida em que o discurso de alguns sujeitos é autorizado, e outros, controlados,
interditados e excluídos. Uma das maneiras de manter esse controle é através de
instituições que selecionam os discursos permitidos e os que devem ser excluídos.
Ele cita os livros, as bibliotecas e a pedagogia como alguns dos sustentáculos que
visam a dominar e conduzir os discursos.
Dentro desse contexto, o autor aponta o sistema educacional como uma
dessas instituições que selecionam e excluem discursos, e consequentemente os
sujeitos que os produzem. Assim, a educação, ao mesmo tempo em que é uma
ferramenta que possibilita o acesso aos discursos, também limita o sujeito, ordenando
o que é e o que não é permitido, controlando-o e disciplinando-o.
[...] Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao
qual todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a
qualquer tipo de discurso, segue, em sua distribuição, no que permite e no que
impede, as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas
sociais. 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
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trazem consigo. [...]. O que é afinal um sistema de ensino senão uma
ritualização da palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para
os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos
difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus
poderes e seus saberes? [...] (FOUCAULT, 1996, p. 44-45).

A escola, dentro dessa lógica, passa a ser um instrumento de exclusão de
alguns indivíduos, auxiliando, assim, na produção da exclusão social. Baseando-me
no pensamento de Marx e Foucault, posso inferir que os grupos sociais e os
indivíduos em situação de desigualdade social acabam sofrendo muitas vezes
processos e procedimentos de exclusão social. Santos (2006) aponta que, na
modernidade capitalista, o racismo e o sexismo são elementos próprios da
desigualdade e da exclusão. Ambos estão ajustados nos dispositivos e regimes de
verdade criados pelos discursos que produzem os excluídos de Foucault.
A noção de dispositivo tem uma função estratégica, tem o papel de anunciar
uma nova concepção de poder. Foucault (2006) diz que o dispositivo determina a
lógica do jogo que pode haver entre os elementos que possuem os discursos
científicos, filosóficos, morais, instituições, leis para suplantar a dualidade entre as
formações discursivas que representam o saber, e não discursivas, que representam
o poder. Temos um dispositivo quando conseguimos isolar as estratégias presentes
nas relações entre saberes e poderes. Os dispositivos são processos especiais e não
possuem ordenações estáveis.
O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando
sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele
nascem, mas que igualmente o condicionam. É isto, o dispositivo: estratégias
de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles
(FOUCAULT, 1979, p. 246).

Um dispositivo de verdade seria uma estratégia para compreender os jogos do
poder que produzem as verdades e o falso, ou seja, é uma maneira de problematizar
a produção do verdadeiro e do falso pelo Estado e presente na sociedade. Segundo
Foucault (2006, p. 27):
Meu problema é saber como os homens se governam (a si mesmos e os
outros) através da produção da verdade (o repito uma vez mais, por produção
da verdade não entendo a produção de enunciados verdadeiros, sem o ajuste
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de domínios onde a prática do verdadeiro e o falso pode ser, a esta vez,
regrada e pertinente). Acontecimentalizar os conjuntos singulares de práticas
para fazê-los aparecer como regimes diferentes de jurisdição e verificação. [...]
Eu quis, em definitivo, problematizar o regimento da produção do verdadeiro e
do falso no coração da análise histórica e da crítica política.

A noção de regime de verdade também evoca visões do verdadeiro e do falso.

Foucault (1996) explica que a verdade está sempre ligada a sistemas de poder que a
produzem, e a resultados de poder que ela induz e que a reproduz. Dessa forma, não
é apenas em relação aos discursos dominantes ou dominadores presentes na
sociedade que faz sentido falar de regimes de verdade. O poder e a verdade estão
interligados. A verdade é produzida pelo discurso numa relação de poder e este, por
sua vez, opera em acoplamento com a verdade. Assim, os discursos podem ser vistos
funcionando como regimes de verdade e se baseiam em um sistema de exclusão,
pois nem todos possuem o direito ou a possibilidade de dizer tudo, assim como nem
todos são reconhecidos em seus discursos.
O autor continua enfatizando que cada sociedade desenvolve seu regime de
verdade, sua política geral de verdade. Cada sociedade autoriza e faz funcionar os
tipos de discurso que considera como verdadeiros. Dessa forma, criam alguns
mecanismos e instâncias que possibilitam distinguir entre sentenças verdadeiras e
falsas, as maneiras pelas quais cada um deles é ratificado. Para tanto, algumas
técnicas e procedimentos passam a ser valorizados no alcance da verdade; assim
como o status daqueles que estão autorizados a dizer o que conta como verdadeiro.
Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de
exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se
bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em
qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar qualquer coisa.
[...] Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é mais
cerrada, onde os buracos negros se multiplicam, são as regiões da
sexualidade e as da política: como se o discurso, longe de ser esse elemento
transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se
pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado,
alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais que o discurso seja
aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo,
rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. (FOUCAULT, 1996, p.
9-10)

Assim, o racismo e o sexismo são produções de verdade construídas pelo
poder instituído e, para analisá-los, Foucault trabalha a partir do uso do dispositivo de
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verdade e do regime de verdade. O sexismo se fundamenta no princípio da exclusão,
se processa por meio da aniquilação física e/ou cultural do outro legitimada pelos
discursos e regimes de verdade correlatos que interditam as diferenças por meio do
estabelecimento de uma “norma”. A partir do discurso, construiu-se um regime de
verdade onde o homem é superior à mulher e, por isso, essa não deve compartilhar
as mesmas experiências e espaços do homem. Portanto, a mulher passou a ser
confinada no espaço doméstico e excluída do espaço público, o que demonstra como
o discurso é um dispositivo de verdade e de poder que gera exclusões.
Enquanto o sistema de desigualdade assenta paradoxalmente no
essencialismo da igualdade, sendo por isso que o contrato de trabalho é um
contrato entre partes livres e iguais, o sistema de exclusão assenta no
essencialismo da diferença, seja ele a cientifização da normalidade e,
portanto, do interdito, ou o determinismo biológico da desigualdade racial ou
sexual. As práticas sociais, as ideologias e as atitudes combinam a
desigualdade e a exclusão, a pertença subordinada e a rejeição e o interdito.
Um sistema de desigualdade pode estar acoplado a um sistema de exclusão.
É o caso do sistema de castas na índia, com a exclusão dos dalits (ditos
intocáveis). Quer a desigualdade, quer a exclusão permitem diferentes graus.
O grau extremo da exclusão é o extermínio: o extermínio dos índios na
Conquista, dos congoleses no “estado Livre do Congo” de Leopoldo da
Bélgica, dos armênios no final do império otomano, dos judeus e dos ciganos
no nazismo, bem como as limpezas étnicas dos nossos dias nos Bálcãs,
Ruanda ou Darfur. O grau extremo da desigualdade é a escravatura
(SANTOS, 2006, p. 282).

Oliveira (2003) também concorda com as visões acima e enfatiza que o
preconceito influencia a maneira de ver o outro como inferior, produzindo argumentos
semelhantes
homossexuais,

para

legitimar

loucos,

a

discriminação

criminosos,

deficientes

de

índios,

físicos

ou

negros,

mulheres,

mentais.

Essas

discriminações produzem a exclusão e alcançam não somente os grupos culturais,
mas também os segmentos sociais chamados de minoritários.
A discriminação se produz com base nos princípios de desigualdade e de
exclusão, e esses estão desde sempre misturados no sistema social. Assim, cruzamse dois eixos: o socioeconômico da desigualdade e o cultural, civilizacional da
exclusão e da segregação. Isso leva Santos (2006) a afirmar que, no contexto atual, a
expressão mais evidente do eixo socioeconômico é a globalização neoliberal, e a
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expressão mais evidente do eixo cultural, civilizacional é o orientalismo e sua
encarnação atual, a guerra das civilizações.
A regulação social da modernidade capitalista se dá por meio de processos que
produzem desigualdade e exclusão, reduzindo as possibilidades de emancipação
social. Porém, também estabelece mecanismos que as controlam. Esses mecanismos
possibilitam à sociedade não enfrentar desigualdade extrema ou exclusão/segregação
extrema.
A gestão da desigualdade e da exclusão, no desenvolvimento da modernidade,
aumentou e se ampliou na medida em que aumentaram as desigualdades e
exclusões, assim como aumentou também a complexidade das situações em que
estavam inseridas e essas atingiram cada vez mais segmentos da população mundial.
O dispositivo ideológico privilegiado que gera a desigualdade e a exclusão é o
universalismo, e esse pode assumir duas roupagens contraditórias: o universalismo
antidiferencialista, que funciona negando as diferenças,

e o

universalismo

diferencialista, que trabalha pela absolutização das diferenças.
A negação das diferenças opera segundo a norma da homogeneização que só
permite comparações simples, unidimensionais (por exemplo, entre cidadãos),
impedindo comparações mais densas ou contextuais (por exemplo, diferenças
culturais), pela negação dos termos de comparação. Pelo contrário, a
absolutização das diferenças opera segundo a norma do relativismo que torna
incomparáveis as diferenças pela ausência de critérios transculturais. Quer
um, quer outro processo permitem critérios abstractos de normalização,
sempre baseados numa diferença que tem poder social para negar todas as
demais ou para declarar incomparáveis e, portanto, inassimiláveis. O
universalismo antidiferencialista opera pela descaracterização das diferenças
e identidades, absolutizando uma delas e ignorando as demais; por essa via,
reproduz e intensifica as hierarquias que existem entre a diferença que é
absolutizada e todas as outras. O universalismo diferencialista opera pela
intensificação abstracta de várias diferenças ou identidades, perdendo de vista
os fluxos desiguais entre elas. Se o primeiro universalismo permite a
desigualdade e a exclusão pelo excesso de semelhança, o segundo permiteas pelo excesso de diferença (SANTOS, 2006, p. 283-284).

É necessário que se entenda o direito à igualdade na diferença, pois ter direito
somente à igualdade formal tem possibilitado, como dito acima, a conservação das
desigualdades, já que essas normalmente são vistas somente como diferenças e
validadas através dessa distorção.
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O universalismo moderno, que se anuncia como neutro e objetivo, tem se
mostrado impróprio para refletir sobre a emancipação, já que nega a legitimidade da
existência do diferente, transformando o que é a diferença em desigualdade, a partir
da transmissão do conceito de verdade única e da imposição de um modelo particular
de sujeito (OLIVEIRA, 2003).
Durante o século XX, as políticas estatais, principalmente as liberais,
privilegiaram como dispositivo ideológico o universalismo antidiferencialista, e esse
usou como ideias básicas os conceitos de cidadania e direitos humanos. O
universalismo diferencialista foi acionado em situações de crise ou durante fracassos
do universalismo antidiferencialista.
Estas políticas representam o máximo de consciência possível da
modernidade capitalista na luta contra a desigualdade exclusão/segregação.
Os princípios abstractos da cidadania, dos direitos e do assimilacionismo têm
no Estado a sua instituição privilegiada. Ampliando o argumento de Poulantzas
(1978) que considerava ser função geral do Estado assegurar coesão social
numa sociedade dividida por classes, entendo que o Estado capitalista
moderno tem como função geral manter a coesão social numa sociedade
atravessada pelos sistemas de desigualdade e exclusão (SANTOS, 1995b).
(SANTOS, 2006, p. 284).

Dessa forma, as políticas desenvolvidas em relação à desigualdade tiveram
como função mantê-la dentro de limites que mantiveram a viabilidade de integração
subordinada. Já em relação à exclusão, a função consistiu em marcar, entre as várias
formas de exclusão, as que deveriam ser objeto de segregação, expulsão ou
extermínio.
Todavia, no contexto atual, esse modelo de regulação, que por um lado produz
as desigualdades e exclusões, e por outro, busca mantê-los dentro dos limites
aceitáveis, está em crise e essa crise é complexa. Segundo Santos (2006), para sair
dela é necessário que os países reinvistam no princípio da comunidade. Alguns
movimentos sociais mostram que isso é possível. É necessário entender que a
complexidade presente no momento não modifica a necessidade de continuarmos a
lutar por mais emancipação social, em todas as esferas do social, “consideradas
agora como enredadas umas às outras, sem que nos seja possível nem necessário
eleger uma prioridade absoluta” (OLIVEIRA, 2003, p. 28).
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Assim, é fundamental a superação das essencializações universalizantes para
que possamos pensar em caminhos emancipatórios que respeitem as diferenças.
Segundo Santos (2006, p. 313), “temos o direito a ser iguais sempre que a diferença
nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos
descaracteriza”.
Para que tenhamos, de fato, caminhos emancipatórios, Santos (2006) enfatiza
a importância de uma globalização contra-hegemônica geradora de um novo
cosmopolitismo subalterno e insurgente; porém, para que isso ocorra, torna-se
urgente revisitar a constituição dos sistemas que geram as desigualdades e
exclusões, pois o que no momento se chama de exclusão social é uma forma de
inclusão perversa, já que os excluídos permanecem na sociedade, porém, são
excluídos dela enquanto sujeitos de direitos e, assim, não são vistos como sujeitos
sociais efetivos.
A exclusão dessas parcelas da população dos benefícios e direitos materiais e
políticos os arregimenta em segmentos deslegitimados, dentro de um contexto
que, ao diferenciá-los dos chamados “incluídos”, garante a esses últimos a
identidade de incluídos e, daí, a de membros legítimos e reconhecidos da
sociedade (OLIVEIRA, 2003, p. 34).

Assim, posso inferir que a exclusão é um processo de inclusão perversa, já que
essa, como já foi dito, é uma forma de disciplinarização dos excluídos. Desse modo, é
uma maneira de controle social de sustentação da ordem.
No processo de legitimação dos discursos e verdades produzidos na sociedade
moderna e de exclusão dos seus outros, algumas experiências sociais foram
concretas, porém, excluídas de nossa história e da reflexão social. Segundo Santos
(2007), muito do que não existe em nossa realidade é produzido ativamente como não
existente. Para combater essa produção de invisibilidade, o autor propõe que
utilizemos a Sociologia das Ausências.
A Sociologia das Ausências é um procedimento transgressivo, uma sociologia
insurgente para tentar mostrar que o que não existe é produzido ativamente
como não existente, como uma alternativa não crível, como uma alternativa
descartável, invisível à realidade hegemônica do mundo (SANTOS, 2007, p.
28-29).
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Santos (2007) diz que existem cinco maneiras de produção de ausências na
nossa sociedade e que nossas ciências sociais as compartem. São elas: a
monocultura do saber formal e do rigor do saber; a monocultura do tempo linear; a
monocultura da naturalização das diferenças; a monocultura da escala dominante e a
monocultura

do

produtivismo

capitalista.

Essas

monoculturas

produzem

invisibilidades, pois estão associadas à razão indolente. Segundo Santos (2006), essa
razão aparece em quatros formas diferentes, são elas: a razão impotente; a razão
arrogante; a razão metonímica e a razão proléptica.
[...] a razão impotente, aquela que não se exerce porque pensa que nada pode
fazer contra uma necessidade concebida como exterior a ela própria; a razão
arrogante, que não sente necessidade de exercer-se porque se imagina
incondicionalmente livre e, por conseguinte, livre da necessidade de
demonstrar a sua própria liberdade; a razão metonímica, que se reivindica
como a única forma de racionalidade e, por conseguinte, não se aplica a
descobrir ouros tipos de racionalidade ou, se o faz, fá-lo apenas para as tornar
em matéria-prima; e a razão proléptica, que não se aplica a pensar o futuro,
porque julga que sabe tudo a respeito dele e o concebe como uma superação
linear, automática e infinita do presente (SANTOS, 2006, p. 95-96).

A razão indolente considera que o conhecimento hegemônico, seja ele o
filosófico ou científico, é o produzido no Ocidente. Portanto, os outros conhecimentos
e saberes não produzidos no Ocidente são descartados e invisibilizados. As
monoculturas estão ligadas à razão metonímica, razão essa que produz a não
existência do que não cabe na sua totalidade de conceber o que é conhecimento
válido e do que não cabe no seu tempo linear. Assim, as monoculturas tornam
invisíveis as outras formas de conhecimento presentes na sociedade. Há fabricação
de não existência toda vez que uma determinada entidade é desqualificada e tornada
invisível, ininteligível ou descartável de uma maneira irreversível.
A monocultura do saber formal e do rigor do saber parte do princípio de que o
único saber válido e rigoroso é o saber científico; é a maneira mais poderosa de
fabricação da não existência. Baseia-se na transformação da ciência moderna e da
alta cultura em critérios únicos de verdade e de qualidade. Assim, as práticas sociais
cotidianas e as demais práticas de conhecimento acabam sendo invisibilizadas e
consideradas ignorantes, pois não são produzidas pela ciência.
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A monocultura do tempo linear defende a noção de que a história tem uma
direção, um sentindo, e de que os países europeus ditos desenvolvidos estão na
dianteira dessa história, de que esses progrediram e são mais adiantados do que os
outros países. Parte do princípio de que o tempo é linear e que na cabeceira desse
tempo estão os países centrais do sistema mundial, e, assim, os conhecimentos, as
instituições e as formas de sociabilidade que eles desenvolvem. Essa monocultura
“produz não existência declarando atrasado tudo o que, segundo a norma temporal, é
assimétrico em relação ao que é declarado avançado” (SANTOS, 2006, p. 103).
Assim, os demais países são atrasados ou subdesenvolvidos e, portanto, as práticas
sociais produzidas por eles são tradicionais e/ou residuais.
A monocultura da naturalização das diferenças oculta hierarquias onde as
classificações de raça, etnia, sexo e as das castas na Índia são as mais constantes.
Ao contrário da relação capital/trabalho, aqui a hierarquia não é a causa das
diferenças, mas sua consequência, porque os que são inferiores nessas
classificações naturais o são por “natureza” e, por isso a hierarquia é uma
consequência de sua inferioridade; desse modo se naturalizam as diferenças.
Essa é outra característica da racionalidade preguiçosa ocidental: não sabe
pensar diferenças com igualdade; as diferenças são sempre desiguais. Por
conseguinte, o terceiro modo de produzir ausência e “inferiorizar”, que é uma
maneira desqualificada de alternativa ao hegemônico, precisamente por ser
inferior (SANTOS, 2007, p. 30).

A classificação racial e a classificação sexual são as mais fortes manifestações
desta monocultura. Diferentemente do que acontece com a relação capital/trabalho, a
classificação social aqui baseia-se em características que negam a intencionalidade
da hierarquia social. Dessa maneira, a não existência produz a inferioridade, alegando
que essa é insuperável porque é natural. Como enfatiza Santos (2006, p. 103), “quem
é inferior, porque é insuperavelmente inferior, não pode ser uma alternativa credível a
quem é superior”. Aqui a desqualificação recai principalmente sobre os agentes, e
secundariamente sobre a experiência social (práticas e saberes). Dessa forma,
acredito que essa monocultura é a que atua mais fortemente na maneira de ver o
outro como inferior, possibilitando, assim, que as exclusões se desenvolvam.
A monocultura da escala dominante parte da ideia de que há uma grandeza
predominante nas coisas: o universalismo. Dessa forma, o global é universal e
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hegemônico; o particular, o local, não interessa, é invisível, descartável, desprezível.
O universalismo é a escala das instituições que imperam independente de contextos
específicos, por isso, prevalece sobre as outras realidades que dependem de
contextos específicos. Para esta monocultura, a não existência é construída sob a
forma do particular e do local.
A monocultura do produtivismo capitalista se justapõe tanto ao trabalho como à
natureza, e se baseia na ideia de que o que interessa é a produtividade, seja do
trabalho humano ou da natureza, o resto não conta. Assim, não leva em consideração
outras formas de organização da produção como a que fazem os indígenas ou
camponeses. Só considera as formas de produção capitalistas desenvolvidas pela
racionalidade ocidental. O que não é produzido sob essa lógica é considerado
improdutivo ou estéril. A não existência é produzida nessa monocultura sob a forma
do improdutivo, que justaposta à natureza, ganha a configuração de esterilidade e, no
caso do trabalho, é chamada de preguiça ou desqualificação profissional.
O propósito da Sociologia das Ausências é desinvisibilizar as culturas tornadas
invisíveis; é, portanto,
uma investigação que visa a demonstrar que o que não existe é, na verdade,
activamente produzido como não existente, isto é, como alternativa não
credível ao que existe. O seu objecto empírico é considerado impossível à luz
das ciências sociais convencionais, pelo que a sua simples formulação
representa já uma ruptura com elas. O objectivo da sociologia das ausências é
transformar objectos impossíveis em possíveis e com base neles transformar
as ausências em presenças (SANTOS, 2004, p. 786).

Assim, a Sociologia das Ausências busca substituir as monoculturas que se
baseiam na não existência pelas ecologias que procuram desocultar a diversidade e a
multiplicidade das práticas sociais existentes. As ecologias são “a superação da lógica
monocultural da razão metonímica e permitem a constituição desse relacionamento
horizontalizado entre as diferentes possibilidades de cada campo cultural e de
presentificação dos ausentes” (OLIVEIRA, 2006, p. 83).
Essas ecologias também são cinco: a ecologia dos saberes; a ecologia das
temporalidades; a ecologia dos reconhecimentos; a ecologia das “transescalas” e a
ecologia das produtividades.
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A ecologia dos saberes defende que o saber científico deve dialogar com
outros saberes presentes na sociedade, ou seja, com o saber laico, com o saber
popular, com o saber dos indígenas, com o saber das populações urbanas marginais
e com o saber camponês e, com isso, define novos critérios de validação. Assim, o
exercício dessa ecologia estaria na “identificação de contextos e práticas em que os
diferentes saberes se tornam operantes, superando, através da sua aplicação, a
ignorância com a qual eram anteriormente identificados” (OLIVEIRA, 2006, p. 86).
A ecologia das temporalidades acredita que, apesar de existir um tempo linear,
também existem outros tempos como, por exemplo, o dos camponeses que possuem
tempos estacionais importantes. Portanto, essa ecologia dever relativizar o tempo
linear e valorizar outros tempos “através de um procedimento de libertação das
práticas

sociais

do

seu

estatuto

de

resíduo

pelo

reconhecimento

da

multitemporalidade constitutiva da sociedade. Ou seja, pela visibilização dessas
diferentes práticas [...]” (OLIVEIRA, 2006, p. 87).
A ecologia dos reconhecimentos parte do princípio de que é necessário
aprendermos a distinguir, em uma diferença, o que é resultado da hierarquia e o que
não é: “Somente devemos aceitar as diferenças que restem depois que as hierarquias
forem descartadas. [...] As diferenças que permanecem depois de eliminarmos as
hierarquias são as que valem” (SANTOS, 2007, p. 34). Por isso, essa ecologia
procura uma nova articulação entre o princípio da igualdade e o princípio da diferença,
desenvolvendo um espaço que permita diferenças iguais, ou seja, uma ecologia dos
reconhecimentos possíveis.
Atualmente, assistimos alguns grupos que estão trabalhando por uma ecologia
dos reconhecimentos. A ecologia dos reconhecimentos se torna mais necessária na
medida em que aumenta a diversidade social e cultural dos sujeitos coletivos que
lutam pela emancipação social. Esses grupos enfrentam a multiplicidade de formas de
opressão e de dominação contras as quais lutam. Podemos citar como exemplo: as
lutas feministas, as dos camponeses, as dos índios, as dos grupos étnicos, as de gays
e lésbicas. Nessas lutas foi possível perceber que o cultural agrupa e molda
racionalidades alternativas sem formar uma esfera diferenciada da vida social.
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O reconhecimento da diferença cultural, da identidade colectiva, da autonomia
ou autodeterminação deu origem a novas formas de luta (por um acesso
igualitário aos direitos ou recursos existentes; pelo reconhecimento de direitos
colectivos; pela defesa e promoção de quadros normativos alternativos ou
tradicionais, de formas comunitárias de produção de meios de subsistência ou
de resolução de conflitos, etc.). Assim, a ideia de uma cidadania multicultural,
individual ou colectiva adquire um significado mais preciso como palco
privilegiado de lutas pela articulação entre a exigência do reconhecimento
cultural e político e a redistribuição económica e social (SANTOS, 2006, p
111).

A ecologia das “transescalas” parte da possibilidade de articulação entre as
escalas locais, nacionais e globais, a partir da recuperação simultânea de pretensões
universais ocultas e de escalas locais/globais alternativas que não derivam da
globalização hegemônica, produzindo, assim, uma globalização contra-hegemônica.
A ecologia das produtividades atua no sentido de recuperar e valorizar os
sistemas alternativos de produção, assim como as organizações econômicas
populares, as cooperativas operárias, etc.
Para uma melhor explicação de como as monoculturas atuam e como as
ecologias devem funcionar, a seguir tomarei emprestado o quadro desenvolvido por
Oliveira (2006, p. 85):
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Juntamente com a Sociologia das Ausências, Santos (2007) diz que é
necessário que trabalhemos também com a Sociologia das Emergências. A Sociologia
das Emergências, a partir de pistas e sinais, investiga no presente as possibilidades
emergentes de transformações sociais ainda não realizados.
Assim, na Sociologia das Emergências temos de fazer uma ampliação
simbólica, por exemplo, de um pequeno movimento social, uma pequena ação
coletiva. Às vezes somos culpáveis de “descredibilizar”: “Isto não é uma
democracia local, não tem sustentabilidade”. Ao contrário, sem romantismo,
devemos buscar credibilizar, ampliar simbolicamente as possibilidades de ver
o futuro a partir daqui. A razão que é enfrentada pela Sociologia das
Ausências torna presentes experiências disponíveis, mas que estão
produzidas como ausentes e é necessário fazer presentes. A Sociologia das
Emergências produz experiências possíveis, que não estão dadas porque não
existem alternativas para isso, mas são possíveis e já existem como
emergência (SANTOS, 2007, p. 37-38).

A partir da Sociologia das Ausências e das Emergências poderemos produzir
realidades que antes não existiam. A invisibilização é um processo de exclusão, pela
produção da inexistência. Dessa forma, foi necessário em meu trabalho que eu me
baseasse na Sociologia das Ausências e das Emergências, pois, ao desinvisibilizar
alguns processos de exclusão na escola por mim pesquisada, espero ter podido
ajudar a tecer um processo emancipatório, uma vez que trouxe elementos da
realidade que estavam invisibilizados e que por estarem invisiblilizados permitem a
reprodução de uma realidade iníqua.
Por isso se tornou tão importante para este trabalho compreender como os
processos sociais concretos produzem as exclusões no interior de algumas escolas,
assim como entender a lógica pela qual as exclusões se materializam na prática. Para
investigar esse processo, fiquei mergulhada (ALVES, 2008) durante os anos de 2009
e 2010 no cotidiano da Escola Estadual de Ensino Fundamental República da rede
Faetec de ensino.
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2.1 Meu caminhar na Faetec: conhecendo o chão, as pessoas e um pouco da
história...

Como já disse na introdução, por eu ter sido professora na Escola Mário
Altenfelder, atual Escola Estadual Especial Favo de Mel da rede Faetec, também
localizada no complexo de Quintino, optei por realizar minha pesquisa em outra
unidade dessa rede, mais exatamente na Escola Estadual de Ensino Fundamental
República.
É importante mencionar mais uma vez que essa escolha também se deu
porque o complexo de Quintino no início do século XX abrigou a Funabem (Fundação
Nacional de Bem-estar do Menor), onde funcionava a Escola Quinze de Novembro e
algumas unidades de detenção de menores transgressores ou menores necessitados
internados, ou seja, já abrigava desde o começo do século XX jovens, meninas e
meninos excluídos socialmente. Na verdade, desde 1906 já existia nesse complexo a
Escola Correcional Quinze de Novembro, que amparava a “infância desvalida”.
Em 1910, sofreu uma reforma passando a se denominar Escola Premunitória
15 de Novembro, por força do regulamento aprovado pelo decreto 8.203, de 8
de setembro de 1910; doze anos depois teve seu regulamento novamente
reformado pelo decreto 16.037 de 14 junho de 1923. Passa a se chamar
Escola 7 de Setembro, através do Decreto 16.272, de 20 de dezembro de
1923. Um outro decreto, anos depois, lei 2.799 de 06 de novembro de 1941,
transformou o Instituto 7 de setembro em Serviço de Assistência ao Menores –
SAM, e a Escola passou a chamar-se Instituto Profissional 15 de Novembro
(SIQUEIRA, 1999, p. 16).

Na década de 40 do século XX, o Ministério da Justiça agregou os órgãos que
cuidavam da assistência às crianças e jovens, em um sistema denominado de SAM
(Serviço de Assistência a Menores). O SAM foi inaugurado em 5 de novembro de
1941 pelo Decreto-lei 3.799, sendo subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores. Tinha como objetivos recuperar e proteger os menores carentes ou
infratores. Contudo, a partir da forma como foi desenvolvendo seu funcionamento
interno, acabou sendo alvo da imprensa que passou a associar esta instituição a uma
experiência de maus-tratos. Segundo Siqueira (1999), mais tarde, a própria Funabem

76

também seria considerada pela imprensa e sociedade civil como um local de maustratos, pois os projetos de ambas as instituições não se diferenciavam um do outro.
[...] Embora o SAM contasse com o apoio de juízes, médicos e políticos que
acreditavam no Código, [...] a instituição passa a ser objeto de denúncias por
parte da imprensa em função dos maus-tratos perpetrados contra os internos.
O SAM passa, então, a ser visto como uma máquina de fazer criminosos,
havendo na imprensa da época menção a vários bandidos famosos, egressos
daquela Instituição (ALVIN, apud SIQUEIRA, 1999, p. 17).

Em primeiro de dezembro de 1964, a Funabem foi criada pela Lei 4.513 e
funcionou até meados dos anos 90. A instituição aparece enquanto projeto reformista,
na tentativa de minimizar as críticas que foram feitas ao SAM, mantendo, porém, a
mesma filosofia dos internatos. Ganha como espólio, em sua criação, todo o
patrimônio do SAM, além do seu traçado de atendimento e correlatas atribuições.
Em 15 de março de 1990, foi extinto o Ministério do Interior pelo Decreto 99.810
e criado o Ministério da Ação Social ao qual a Funabem ficou vinculada, passando a
chamar-se Centro Brasileiro de Infância e Adolescência (CBIA). A Lei 8.490, de 19 de
novembro de 1992, transformou o então Ministério da Ação Social em Ministério do
Bem Estar Social, ao qual o CBIA ficou vinculado, e o decreto 781, de 20 de abril de
1993, ratificou esse acoplamento.
O Centro Brasileiro de Infância e Adolescência foi a instituição intermediária
entre a antiga Funabem e o CEI, funcionando durante o governo do então
governador do Estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Atendiam aos
internos da Funabem e da Fundação Estadual de Ensino para Menores – a
Feem, além de também ter abrigado durante a sua gestão os meninos
sobreviventes da chacina da Candelária. A administração era da
responsabilidade de Lisâneas Maciel, muito admirado pelos funcionários
contratados no período. Recebiam crianças em péssimo estado, maltratadas,
sujas e doentes, cuidavam delas e as alfabetizavam, além de atenderem
crianças que praticamente haviam nascido na instituição (SIQUEIRA, 1999, p.
20).

Já a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990,
as unidades do Complexo de Quintino passaram a atuar em regime aberto, não se
podia mais institucionalizar em costume de internato as crianças e os jovens. Nessa
mesma década, iniciou-se o movimento de descentralização do Complexo de Quintino
e este saiu da administração federal e passou à esfera estadual. O CBIA foi extinto
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pela medida provisória 813, de 1 de janeiro de 1995. Em 1995, o então governador do
Estado do Rio de Janeiro, Marcello Alencar, constituiu o CEI, e Nilda Teves, exprofessora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi designada como
presidente da nova instituição, assumindo o cargo em janeiro de 1996.
Com o movimento de descentralização em 1993, o Complexo de Quintino
passou à esfera Estadual, recebendo a denominação de Centro de Educação
Integrado. Em fevereiro de 1995, com a nova administração, o Complexo de
Quintino passou a chamar-se Centro de Educação Integral - CEI, ficando
subordinado ao Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro
(FOGLI, 2002, p. 123).

Em 1996 foi oficialmente criado o CEI (Centro de Educação Integral) ligado à
Faep (Fundação de Apoio à Escola Pública do Estado do Rio de Janeiro), depois
extinta para, em 10 de junho de 1997, passar a se chamar Faetec. A mudança não
era relativa somente ao nome, já que a Faetec passou a gerenciar a rede de ensino
tecnológico do estado do Rio de Janeiro e a ser responsável pela implementação do
ensino profissional neste estado. Criada pela Lei 2.735/97 e alterada pela 3.808/02,
sua incumbência maior é proporcionar educação profissional e tecnológica pública e
gratuita de qualidade. Dispõe de autonomia administrativa, financeira, acadêmica,
didático-científica e disciplinar, para fazer funcionar os organismos imprescindíveis ao
desenvolvimento de suas unidades de: educação básica, de educação profissional e
de educação superior. É importante mencionar que a referida fundação está atrelada
à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia.
Seus primeiros momentos foram de estruturação. O primeiro ano e meio de
existência, sob a presidência das professoras Nilda Teves (1997) e Marilza
Carvalho (1998), foi de estruturação e implementação. Seu alcance restrito no
âmbito quantitativo, assim como sua qualidade de serviço, contrastante com
as demais escolas da rede pública estadual, lhe renderam duras críticas. A
fundação era acusada de ser uma rede paralela que, em detrimento das
demais escolas, dava privilégios a uma mínima parcela da população. A partir
de 1999, sob a presidência do professor Carlos Augusto Azevedo, que se
afastou em abril de 2002, sendo sucedido pelo professor Newton de Oliveira, a
Faetec passou a uma fase que poderíamos chamar de expansão e
consolidação (BIAR, 2002, p. 70-71).

A partir de 2003, a Faetec passou por um período de reforma gerencial sob a
gestão do presidente Cláudio Mendonça. O objetivo era potencializar essa nova
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administração, os setores dessa rede foram reestruturados e novas práticas foram
abraçadas na condução da Fundação. Com a saída de Cláudio Mendonça e a entrada
de Teresinha Lameira na presidência, a instituição incorporou um discurso mais
próximo à formação educacional e reforçou a preocupação com a melhoria na
qualidade do ensino (SEPULVEDA, J. A., 2006).
Aliada à preocupação com a qualidade, a Faetec permaneceu voltada para o
seu crescimento, já que a demanda por ensino médio e, principalmente, técnico, era
grande no estado do Rio de Janeiro. O atendimento aumentou para mais de 300 mil
alunos, integrando, ainda, mais regiões do estado. O resultado dessa expansão foi um
grande e variado atendimento. A Faetec hoje tem a seguinte estrutura:
Os Ceteps são unidades escolares com função de oferecer cursos de
formação inicial e continuada. São núcleos da Faetec onde há mais de uma
unidade e modalidade de curso ocorrendo. Atualmente, a rede conta com 71
(setenta e um) unidades distribuídas por todo o estado, que oferecem
educação nas áreas de formação profissional, cultura e esporte. As ETEs têm
como função oferecer ensino em nível técnico, que se distribuem em 15
(quinze) unidades, localizadas, em maioria, no Grande Rio. Os ISTs têm por
objetivo formar tecnólogos em nível superior. Hoje, a Faetec conta com 4
(quatro) unidades, localizadas em Paracambi, Campos, Rio de Janeiro e
Petrópolis. Os ISEs têm por objetivo a formação de professores. Atualmente, a
Instituição conta com 6 (seis) unidades: Bom Jesus de Itabapoana; ISERJ/Rio
de Janeiro; ISE/ Itaperuna; ISE/ Três Rios; ISE/ Santo Antônio de Pádua;
ISEPAM/ Campos. Os CVTs são unidades de ensino e profissionalização,
voltados à difusão do acesso ao conhecimento científico e tecnológico, e
encontram-se em consonância com os APLs (Arranjos Produtivos Locais), ou
seja, com o aproveitamento das vocações regionais que proporcionam o
efetivo desenvolvimento econômico e social de uma localidade. Os cursos
oferecidos nesse segmento são de conhecimentos práticos na área de
serviços técnicos, e podem ocorrer nos dois níveis de educação em suas
respectivas modalidades de educação profissional. A Faetec possui 5 (cinco)
5
CVTs em fase de expansão (SEPULVEDA, J. A., 2010, p. 5)

Após a gestão de Theresinha Lameira, em 2007, Nelson Massini assumiu o
cargo de presidente da Faetec e lá permaneceu até 2008. Em 2009, foi substituído por
Celso Pansera, atual presidente da instituição.
Foi nesse contexto de estruturação e consolidação da Faetec que sua política
educacional oficial foi implementada na rede, assim como sua política de inclusão que
5

Devo esclarecer que a creche, a educação infantil e os anos iniciais e finais do ensino fundamental do Complexo
de Quintino estão soltos na organização estrutural apresentada acima. Estão subordinados administrativamente à
Diretoria de Desenvolvimento da Educação (DDE), ligada à vice-presidência educacional da Faetec.
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se iniciou no ano de 2003, como veremos mais detalhadamente adiante. Contudo,
para entender com mais precisão como a referida política educacional foi sendo
construída na Faetec é necessário fazer primeiro alguns questionamentos sobre as
dinâmicas constituintes das políticas de inclusão.

2.2 Conflitos e tensões entre a política educacional instituída e as práticas
docentes: sua repercussão na relação entre a inclusão e a exclusão escolar

Preciso iniciar esse subcapítulo com o pensamento de Veiga-Neto (2001,
p.107), pois ele traz alguns dos meus questionamentos e posicionamentos sobre as
políticas de inclusão escolar.
Como deixar claro que uma hipercrítica a tais políticas de inclusão não implica,
em absoluto, uma negação a elas, não implica uma recusa à própria inclusão?
[...] Como bem sabemos, tais políticas de inclusão – uma bandeira que tem
atraído boa parte dos pedagogos progressistas – têm enfrentado várias
dificuldades. De um lado, essas políticas têm esbarrado na resistência de
muitos educadores conservadores. De outro lado, elas têm enfrentado
dificuldades de ordem epistemológica ou mesmo prática, seja quando
pretendem tratar de modo generalizante e indiferenciado as inúmeras
identidades culturais que “povoam” aquilo que se costuma denominar de “todo
social”, seja quando não levam em consideração que tais identidades culturais
têm suas raízes em camadas muito mais profundas do que fazem crer aqueles
discursos progressistas muito simplificadores, que costumam ver o mundo
sempre a partir da famosa dicotomia dominadores-dominados, exploradoresexplorados.

As políticas de inclusão escolar foram desenvolvidas para garantir o direito de
algumas minorias, que muitas vezes se encontravam fora da escola, ou que
passavam por procedimentos de exclusão no interior dessas instituições. Contudo,
parece-me problemática a questão da inclusão por si só. Essa está baseada nos
direitos iguais para todos, condição básica de uma sociedade democrática, porém, ao
se propor direitos iguais para todos, acabamos muitas vezes desrespeitando as
diferentes identidades dos sujeitos e, portanto, as suas diferenças. As atuais políticas
inclusivas não conseguem fazer uma articulação entre as políticas de igualdade e as
políticas de diferença (SANTOS, 2006). Como as identidades são muitas, elas não
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podem ser reduzidas a uma identidade única, como fazem as políticas de inclusão,
pois estão baseadas numa ideia de igualdade que pressupõe mesmidade (OLIVEIRA,
2009b). Elas partem do princípio que toda diferença é inferiorizadora, portanto, são
desenvolvidas para garantirem igualdade entre todos, desconsiderando que alguns
necessitam de atenção e cuidados diferenciados. Acredito que seja por isso que as
políticas de inclusão desenvolvidas em nosso país, por nosso atual governo, não
venham alcançando os seus objetivos, pois na verdade elas procuram a igualdade e
têm muita dificuldade em lidar e valorizar as diferenças.
Perante isto, há que buscar uma nova articulação entre políticas de igualdade
e políticas de identidade. Antes de mais, há que reconhecer que nem toda a
diferença é inferiorizadora. Pelo contrário, sempre que estamos perante
diferenças não inferiorizadoras, a política de igualdade que as desconhece ou
descaracteriza, converte-se contraditoriamente numa política de desigualdade.
Uma política de igualdade que nega as diferenças não inferiorizadoras é, de
facto, uma política racista. Como vimos, o racismo, tanto se afirma pela
absolutização das diferenças como pela negação absoluta das diferenças.
Sempre que estamos perante diferenças não inferiorizadoras, uma política de
igualdade genuína é a que permite a articulação horizontal entre identidades
discrepantes e entre as diferenças em que elas assentam (SANTOS, 2006, p.
313).

As políticas de educação inclusiva desenvolvidas no Brasil dão evidências
dessa dificuldade, ou seja, elas não conseguiram até o momento fazer a articulação
entre igualdade e identidade. É importante reconhecer que falar do direito à diferença
não é a mesma coisa que lutar por direitos iguais. “O direito à diferença exige a
especificidade sem desvalorização, a alternativa sem culpabilização” (SANTOS, A. C.,
2003, p. 339). Vemos que a legislação educacional inclusiva desenvolvida em nosso
país prioriza basicamente os alunos com deficiência, pois os consideram como tendo
uma diferença inferiorizadora e englobam as demais diferenças dentro da mesma
categoria não percebendo as especificidades de cada diferença.
Ainda que eu já tenha feito várias referências à variedade de tipos que se
abrigam sob a denominação genérica de anormais, volto a esse ponto para
lembrar que as políticas de inclusão têm de, necessária e antecipadamente,
levar em conta tal multiplicidade. Qualquer discurso minimamente competente
da área psi há muito já insiste nesse ponto. Isso é trivial. O que quero
sublinhar vai no mesmo sentido, mas por razões diferentes. Trata-se do fato
de que colocar todos os anormais num mesmo plano significa não atentar para

81

as peculiaridades culturais que se estabelecem em cada grupo (VEIGA-NETO,
2001, p. 117).

Levando em consideração as ponderações feitas acima em relação às políticas
de inclusão, é que, na sequência, analiso a política de inclusão do governo federal, a
fim de fazer uma leitura mais apurada das políticas de educação e inclusão da Faetec.

2.3 Em foco a filosofia da inclusão e seus desdobramentos

Na tentativa de explicitar como a política de inclusão veio se desenvolvendo em
nosso país, farei primeiramente uma pequena digressão e narrarei como a filosofia da
inclusão veio sendo tecida até chegar ao momento atual, no qual é adotada como
política educacional pelo governo federal, e as implicações dessa no/do/com o
cotidiano da Escola de Ensino Fundamental República.
Contudo, para refletir sobre o processo de tessitura da política de inclusão, é
necessário compreender como a educação especial se desenvolveu ao longo da
história até chegar ao contexto contemporâneo quando a educação inclusiva passou a
ser preconizada como a filosofia que norteia a política de educação federal.
Mendes (2006) e Miranda (2012) sugerem que alguns estudiosos da área da
educação especial, ao analisar a sua história em países da Europa e América do
Norte, destacaram que por volta do século XV as pessoas deficientes eram educadas
por médicos e pedagogos, pois esses profissionais acreditavam que essas pessoas
podiam ser educáveis.
Entretanto, apesar de algumas escassas experiências inovadoras desde o
século XVII, o cuidado foi meramente custodial, e a institucionalização em
asilos e manicômios foi a principal resposta social para tratamento dos
considerados desviantes. Foi uma fase de segregação, justificada pela crença
de que a pessoa diferente seria mais bem-cuidada e protegida se confinada
em ambiente separado, também para proteger a sociedade dos “anormais”.
Paralelamente à evolução asilar, a institucionalização da escolaridade
obrigatória e a incapacidade da escola de responder pela aprendizagem de
todos os alunos deram origem, já no século XIX, às classes especiais nas
escolas regulares, para onde os alunos difíceis passaram a ser encaminhados
(MENDES, 2006).
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Inicialmente, então, são criados os institutos fechados onde funcionavam
serviços médicos, educacionais e de assistência social para atender esses indivíduos
em suas necessidades básicas. Posteriormente, no século XIX, surgem as primeiras
classes especiais regulares. Todavia, tanto as classes especiais como as escolas
especiais só iriam ampliar-se como modalidade de educação a partir do século XX.
Conjuntamente a essas transformações, algumas pessoas e entidades passaram a
lutar pelos direitos das pessoas deficientes.
Em 1921, Miss Eglantine Jebb, na Suíça, participando do Movimento PróInfância, foi a precursora da Declaração dos Direitos da Criança, adotada,
posteriormente, em 1924, pela Liga das Nações, introduzindo artigo para a defesa da
pessoa com deficiência. Em 1948, as Nações Unidas promulgam a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, enfatizando para todas as pessoas, de todas as
nações, os mesmos direitos e deveres.
Em 1955, a recomendação 99 da OIT (Organização Internacional do Trabalho),
foi um dos primeiros exemplos de aplicação desse direito, estendendo as pessoas
com deficiência física e mental as oportunidades de restauração e de habilitação
profissional. Ressaltava a importância do atendimento contínuo e integrado, da
orientação médica, psicológica, social e vocacional, a fim de garantir à pessoa com
alguma deficiência a sua integração na força de trabalho da comunidade.
A partir desses movimentos, cada país fez mudanças radicais nos sistemas de
atendimento às pessoas com deficiências, introduzindo o princípio de “normalização”
como dispositivo legal, fruto das novas concepções filosóficas e sociológicas,
renovando posições, tornando viáveis outras formas de atendimento. Dybwad (apud
PEREIRA, 1980, p. 51) sintetiza nos seguintes aspectos as renovações introduzidas,
de caráter social, psicológico e administrativo:
[...] do monopólio médico para ação integrada com serviços de educação, de
reabilitação e de serviço social, isto é, ação interdisciplinar no atendimento às
pessoas com necessidades especiais; da instituição como um recurso
dominante, para a instituição como parte dos recursos da comunidade,
incentivando-se os aspectos sociológicos, administrativos e educacionais,
ressaltando-se a visão humanística dos serviços de educação especial; do
controle governamental centralizado à descentralização de decisões,
estudando-se as condições e necessidades locais, regionais e individuais,
como indicadores para um plano de ação na área da educação especial; do
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sistema escolar acadêmico, exclusivo, para um sistema mais aberto e
humanístico, mais voltado para a vida e para a comunidade onde cada
educando vive.

O aspecto da “normalização” foi bastante enfatizado pela Liga Internacional de
Associações de Pais, através de numerosos congressos e pronunciamentos. Esse
conceito está relacionado à história da educação especial nos países escandinavos,
precisamente na Dinamarca, que, segundo Mikkelsen (1978, p. 27), diretor do Danish
National Board of Social Welfare, assim o resume:
Por ocasião dos estudos da nova legislação para implementação de serviços
para o atendimento, na Dinamarca, aos excepcionais e, especificamente, ao
retardado mental, na década de 50, o Novo Ato Legal, promulgado em 1959,
colocava como objetivo final de todo serviço de educação especial o seguinte:
é necessário criar condições de vida para o retardado mental semelhantes,
tanto quanto possível, às condições normais da sociedade em que vive.

Esse foi o subsídio legal e filosófico do princípio de “normalização”, que se opôs
à época às alternativas e modalidades de atendimento de tendências consideradas
como segregativas e centralizadoras, refletindo-se, também, na organização de
serviços e metodologias de ensino.
Novos conhecimentos e perspectivas de compreensão, à luz deste princípio,
foram surgindo. A pessoa com deficiência passou a ser vista com direitos e deveres
iguais a todos, precisando que lhe sejam oferecidas as mesmas condições de vida de
todos os indivíduos. Segundo Mikkelsen (1978, p. 48):
Normalizar não significa tornar o excepcional normal, mas que a ele sejam
oferecidas condições de vida idênticas às que outras pessoas recebem.
Devem ser aceitos com suas deficiências, pois é normal que toda e qualquer
sociedade tenha pessoas com deficiências diversas. Ao mesmo tempo é
preciso ensinar o deficiente a conviver com sua deficiência. Ensiná-lo a levar
uma vida tão normal quanto possível, beneficiando-se das ofertas de serviços
e das oportunidades existentes na sociedade em que vive.

Naquele momento, uma das consequências fundamentais do princípio de
“normalização” se referia à integração social da pessoa com alguma deficiência. A
“normalização” passou a ser vista como objetivo de integração social e dentro desse
contexto a integração escolar também passou a ser defendida. Dessa forma, a
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integração escolar passou a ser entendida como processo complexo que ia muito
além de colocar ou manter excepcionais em classes regulares. Era vista como parte
do atendimento que atingia todos os aspectos do processo educacional. O conceito
evoluiu como resultado da influência de forças políticas, jurídicas, sociais, psicológicas
e pedagógicas.
Nesse momento, acho necessário fazer uma análise sobre o conceito de
normalização −, pois este está baseado na normalização antidiferencialista proposto
pela modernidade capitalista −, no qual a afirmação da diferença recai quase sempre
em reconhecimento de desigualdade por articulação vertical, onde a diferença acaba
não sendo reconhecida em sua especificidade e, portanto, as legislações versam por
direitos iguais e esquecem que as diferenças devem ser respeitadas. Pessoas
consideradas como minorias possuem necessidades diferentes das pessoas que
estão no poder, portanto, precisam que as legislações reconheçam essa diferença,
pois muitas vezes o princípio de igualdade descaracteriza suas diferenças (SANTOS,
2006).
Outra questão a ser discutida diz respeito à palavra normalização, esta,
segundo o dicionário Koogan/Houaiss (1994, p. 590), significa “ato de normalizar;
regularização./ Retorno a uma situação normal”. Assim, vemos que a palavra
normalização nos induz a pensar no ato em si, ou seja, na tentativa de levar pessoas
que não são consideradas normais, portanto, os anormais a uma situação de
normalidade. É justamente isso que é proposto pelo conceito de normalização; tentase naturalizar as relações entre aqueles que são considerados normais e aqueles que
não são, desrespeitando-se a complexidade presente nessas inserções.
Como sabemos, frente aos incômodos que palavras como normal e
anormalidade podem nos causar, são possíveis algumas alternativas. [...] Uma
terceira alternativa – aliás, compatível com a anterior – consiste em
simplesmente naturalizar a relação normais-anormais, isso é, pensar a norma
em termos naturais, como algo que aí está, à espera de ser entendida e
administrada pelos especialistas. Desse modo a anormalidade se reduz,
também aqui, a uma questão técnica, ainda que se possa embutir, junto a ela,
uma discussão política em prol do anormal e, muitas vezes, da sua inclusão
social (VEIGA-NETO, 2001, p. 108).
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Em relação à palavra normalidade, o mesmo dicionário diz “qualidade do que é
normal, e em relação à palavra normal define como de acordo com a norma, com a
regra comum”. Novamente a questão da norma, que será melhor analisada no quarto
capítulo desta tese, apresenta-se, pois as pessoas que não se enquadram na norma,
e nas regras comuns de convivência são consideradas anormais, e, portanto, toda
uma técnica de normalização será desenvolvida para que os anormais possam
conviver com os normais.
É isso, esse aparecimento, essa emergência das técnicas de normalização,
com os poderes que lhes são ligados, que eu gostaria de tentar estudar,
estabelecendo como princípio, como hipótese inicial (mas voltarei um pouco
mais demoradamente sobre isso da próxima vez) que essas técnicas de
normalização que são ligadas a elas, não são apenas efeito do encontro, da
composição, da conexão entre o saber médico e o poder judiciário, mas que
na verdade, através de toda a sociedade moderna, um certo tipo de poder –
nem médico, nem judiciário, mas outro – é que conseguiu colonizar e repelir
tanto o saber médico como o poder judiciário; um tipo de poder que
desemboca finalmente na cena teatral do fórum, apoiando-se, é claro, na
instituição judiciária e na instituição médica, mas que, em si mesmo, tem sua
autonomia e suas regras. Essa emergência do poder de normalização, a
maneira como ele se formou, a maneira como se instalou, sem jamais se
apoiar numa só instituição, mas pelo jogo que conseguiu estabelecer entre
diferentes instituições, estendeu sua soberania em nossa sociedade – é o que
eu gostaria de estudar (FOUCAULT, 2011, p. 23).

O poder de normalização citado acima por Foucault está presente no conceito
de normalização, que como vimos, estava na base das políticas educacionais que
foram desenvolvidas para os alunos com deficiência. Dessa forma, esses estudantes
eram integrados às escolas regulares, mas na base de tal integração se pretendia que
a eles fossem oferecidas as mesmas condições educacionais que eram dadas aos
outros alunos. Obviamente, tal pretensão não poderia funcionar, pois pessoas com
deficiência possuem especificidades que devem ser consideradas num processo
educacional que realmente queira respeitar as diferenças.
A partir dos anos 1960, a luta pelos direitos das minorias se fortalece. Isto pode
ser verificado, entre outros motivos, pelo próprio crescimento dos movimentos das
consideradas minorias étnicas, sexuais, religiosas, etc.
Outro marco internacional nesse contexto foi a “Convenção sobre os Direitos da
Criança”, de 20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de
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1990. O quinto princípio dessa convenção explicita os direitos das crianças
deficientes, levando os educadores, em geral, a assumirem a responsabilidade de
valorizá-los como indivíduos e como seres sociais. Em seu artigo 1º, a referida
convenção define criança como todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo
se, em conformidade com lei aplicável a ela, a maioridade seja alcançada antes.
Em 1990, houve a “Conferência Mundial de Educação Para Todos em Jomtien”,
que teve como objetivos o oferecimento de educação para todos até o ano 2000 e a
inclusão de todos os alunos na escola, pois em alguns países muitas crianças ainda
não frequentavam uma instituição de educação, não somente porque eram
deficientes, mas porque havia crianças e jovens que não iam à escola devido à
pobreza, como é o caso de alguns países africanos. Cabe mencionar que os objetivos
e ações que foram desenvolvidos nessa conferência, que ficou conhecida como
Educação para Todos, podem ser encontrados em vários documentos nacionais de
diversos países. É importante também enfatizar que esses objetivos e ações eram
voltados para todos os alunos e não somente para os educandos que possuíam
alguma deficiência, pois almejavam desenvolver uma educação que atendesse às
demandas de todos os educandos de todos os países, e de promover a inclusão
escolar de crianças que ainda não frequentavam a escola.
A partir da conferência acima mencionada, estudiosos da área da educação
especial se reuniram em 1994 na Espanha, para desenvolverem estratégias no
alcance dos objetivos traçados em Jomtien para os alunos com deficiência. Foi nesse
contexto que esses estudiosos desenvolveram o documento que ficou conhecido
como Declaração de Salamanca. A referida declaração se constituiu num marco à
medida que reuniu, em um só documento de representatividade internacional, várias
das implicações teóricas e práticas (por exemplo, de reformas nos sistemas
educacionais) que o princípio de “educação para todos” traz aos países que o
admitem como plataforma de base de suas políticas educacionais (SANTOS, M.,
2000).
A Declaração de Salamanca proporcionou:
[...] uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro da
estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 [...]. Ela promoveu uma
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plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia de
inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais nessas
iniciativas e a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de
aprendizagem (UNESCO, 1994, p. 15).

A partir da Declaração de Salamanca, o conceito de necessidades
educacionais especiais passou a ter outra concepção, pois passou a se entender que
qualquer criança pode apresentar uma necessidade educacional em algum momento
do desenvolvimento educacional, ou seja, não estava mais centralizado nos
estudantes com alguma deficiência, mas passou a ser estendido para todos.
[...] durante os últimos quinze ou vinte anos, tem se tornado claro que o
conceito de necessidades educacionais especiais teve de ser ampliado para
incluir todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a
escola, seja por que motivo for (UNESCO, 1994, p. 15).

Foi nesse contexto que a inclusão educacional passou a ser defendida como
princípio filosófico de muitas políticas educacionais de vários países, em substituição
ao princípio da integração. Assim, torna-se necessário pontuar, nesse momento, as
diferenças entre as filosofias da integração e da inclusão, pois elas influenciam
diferentemente nas organizações das instituições escolares. A filosofia da integração
prega que todos os alunos têm direito:
[...] que lhes sejam oferecidas possibilidades educacionais, nas condições
mais normalizadoras possíveis, que favoreçam o contato e a socialização com
colegas da mesma faixa etária, e que lhes permitam no futuro integrar-se e
participar de uma maneira melhor na sociedade (MARCHESI; MARTÍN, 1995,
p. 14).

Contudo, a leitura que vem sendo feita da filosofia da integração preconiza que
os alunos com necessidades educacionais especiais é que devem se integrar à
escola, esses é que devem se adaptar à realidade da escola, enfatizando a
compreensão da necessidade de “condições mais normalizadoras possíveis” como
uma simples adequação à escola dos demais estudantes.
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Mantoan (1998a) resume integração escolar, cuja metáfora é o sistema de
6
cascata como uma forma condicional de inserção em que vai depender do
aluno – ou seja, do nível de sua capacidade de adaptação às opções do
sistema escolar – a sua integração, seja em uma sala regular, em uma classe
especial ou mesmo em instituições especializadas. Trata-se de uma
alternativa em que tudo se mantém, nada se questiona do esquema em vigor
(FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p. 115).

Essa crítica feita por Mantoan ao princípio da integração escolar desemboca na
ideia da inclusão. A filosofia da inclusão defende que não é mais o aluno com
necessidades especiais que deve se adaptar à escola, e sim a escola que deve se
adaptar às especificidades desse aluno, ou seja, que este aluno deve frequentar a
escola regular, junto com os demais, nas mesmas classes. Cabe às escolas
assegurar que, nesse contexto, os alunos com necessidades especiais sejam
efetivamente atendidos. No entanto, nada de concreto se propõe para a criação das
condições necessárias a esse atendimento.
7

A outra opção de inserção da criança com deficiência é a “inclusão”, que
questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e
regular, mas também o conceito de integração [...]. Ocorre que os dois
vocábulos – integração e inclusão conquanto tenham significados
semelhantes, têm sido empregados para expressar situações de inserção
diferentes e têm posicionamentos divergentes implícitos para a consecução de
suas metas. [...] O movimento da inclusão de crianças com deficiência no
ensino regular tem sido impulsionado [...] visando à reestruturação da escola
para todos os alunos. A inclusão baseia-se fundamentalmente no modelo
social da deficiência, de acordo com o qual para incluir todas as pessoas, a
sociedade deve ser modificada, a partir do entendimento de que é ela que
precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros (FERREIRA;
GUIMARÃES, 2003, p. 115-116).

Dessa forma, vemos que há uma mudança de paradigma, de postura política,
que vai influenciar na organização da instituição escolar. É importante pontuar que
6

O sistema de “cascata” mencionado na citação diz respeito aos tipos de atendimento que eram oferecidos às
alunas e alunos deficientes, ou seja, o de ensino regular, ou os proporcionados pelos serviços de educação
especial. Tal sistema funciona em forma de gradação, de progressão, possibilitando aos estudantes com
deficiência vários mecanismos e graus de integração, sempre levando em conta o nível que eles podiam
alcançar. Assim, vemos que os níveis de integração ocorriam a partir de serviços de atendimento educacionais
diferenciados, desde os considerados mais segregados, como os oferecidos em hospitais, até os menos
segregados, como os ofertados nas classes regulares com pouco ou nenhum serviço de apoio especializado.

7

É importante esclarecer que a partir de meados do ano 2008 alguns grupos de pessoas com deficiência pediram
que voltasse a ser usada a nomenclatura deficiente ou aluno deficiente, em substituição a necessidades
especiais ou alunos com necessidades educacionais especiais, já que necessidades especiais e necessidades
educacionais especiais todo ser humano tem. Contudo, como em alguns documentos oficiais a terminologia
usada ainda é necessidades educacionais especiais, ambas são aceitas em termos acadêmicos.
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essa mudança se deu também em virtude da legislação brasileira que foi sendo tecida
ora influenciada pelo conceito de integração, ora pelo conceito de inclusão.
A legislação é um dos meios mais importantes para minimizar a discriminação,
muitas vezes ela é um instrumento que possibilita que algumas pessoas possam
conviver em sociedade e não sejam alvos de atitudes discriminatórias. Porém, essa
legislação não deve estar baseada numa política universalista essencialista, mas sim
numa política “universalista útil”.
Segundo Ana Cristina Santos (2003), o conceito de universalismo útil é
fundamental para assegurar os direitos de alguns grupos minoritários que sofrem
procedimentos de exclusão, e, portanto, práticas de discriminação e alguns casos de
perseguição. A exclusão e a desigualdade derivam de intricadas teias de poder, a
partir das quais grupos hegemônicos estabelecem suas linguagens, ideologias e
crenças como norma dominante, o que acaba implicando na rejeição, na
marginalização ou o silenciamento de outras formas de ser e estar no mundo. Discutir
as questões da igualdade e da diferença exige compreender que estamos num
contexto onde não existe neutralidade, já que os grupos hegêmonicos impõem, como
já foi dito, seus valores e costumes como regra dominante. Portanto, o conceito de
universalismo útil institui uma política que luta pela não discriminação e se articula
com as tessituras identitárias dos sujeitos. Assim se torna plausível defender uma
aplicação generalista das leis e, concomitantemente, uma proteção jurídica voltada
para grupos excluídos. Um universalismo útil, adaptado pelo compromisso de
assegurar os direitos universais e respeitar as especificidades culturais, é necessário
para o desenvolvimento de legislações em sentido emancipatório.
Dessa forma, nesse momento é indispensável explicar como a legislação, no
que tange à educação inclusiva, foi sendo alinhavada no Brasil, pois me parece que
essa está baseada numa política universalista essencialista que não reconhece as
especificidades dos contextos e das pessoas. Assim, possibilita-nos também avaliar
as nossas políticas públicas e pensar sobre a história e a cultura do nosso próprio
país.
Cabe ressaltar que durante muito tempo a questão da inclusão foi pensada e
tratada apenas como um problema relacionado às deficiências sensoriais, físicas e
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habilidades/superdotação . Apenas nos últimos anos que outros processos de
discriminação começaram a integrar as preocupações governamentais e vêm dando
origem a leis e regulamentações a respeito da exclusão de negros, homossexuais e
outros segmentos minoritários.
É importante pontuar que a contextualização acima sobre a história da
educação especial, bem como a exposição a seguir sobre a legislação brasileira que
foi desenvolvida e que deu origem a políticas de integração ou de inclusão de alunas
e alunos deficientes, com transtornos globais do comportamento e com altas
habilidades/superdotados não levou em conta, durante muito tempo, a exclusão dos
outros excluídos e, portanto, mostrou-se também excludente. Dessa maneira, para
que fique mais evidente a exclusão das demais minorias das políticas de integração e
inclusão em educação, foi necessário fazer todo esse movimento, pois assim fica mais
fácil visualizar como se deu essa supressão.
Ao examinar com mais precisão nossa Carta Magna − a Lei 7.853/89 (que
dispõe, entre outras questões, sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua
integração social) − a LDBEN 9394/96 e a Resolução CNE/CEB 2, de 11 de setembro
2001, verificamos que nesses textos legais, em alguns momentos, a filosofia da
integração é preconizada e, em outros, é a filosofia da inclusão, mas todos se referem
apenas à inclusão de deficientes.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 208, inciso III sugestiona
estar baseada na filosofia da integração, pois defende a garantia de atendimento
educacional especializado para as pessoas com deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino, o que de certa maneira garante a essas pessoas a integração
com os demais estudantes na rede pública de ensino com respeito às suas
necessidades específicas.
8

A partir dessa conceituação, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo,
de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua
participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento
são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo de alunos com
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 2007).
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
III − atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).

A Lei 7.853/89 que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua
integração social, no que diz respeito à educação, versa sobre a questão da inclusão
da educação especial na rede regular de ensino, ou seja, vem enfatizando que essa
modalidade de educação deve estar presente também no sistema público de ensino,
pois anteriormente a essa publicação a rede particular de ensino é que ofertava mais
vagas para os estudantes com algum tipo de deficiência.
I − na área da educação:
a) a inclusão (grifo nosso), no sistema educacional, da educação especial
como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar,
as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas
e públicas;
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimento
público de ensino;
d) o oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível préescolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados,
por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos
demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de
estudo;
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e
particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem
no sistema regular de ensino (BRASIL, 1989).

A LDBEN 9394/96, no que tange ao direito à educação das alunas e dos alunos
com necessidades educacionais preconizava a filosofia da integração, como se lê
abaixo.
CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos,
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não for possível a sua integração (grifo nosso) nas classes comuns de ensino
regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL,
1996).

O texto da Resolução CNE/CEB 2, de 11 de setembro de 2001, que instituiu as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, destaca a
filosofia da inclusão no sistema regular de ensino, e dá orientações explicando como a
escola deve se organizar para incluir os alunos com necessidades educacionais
especiais, sem, no entanto, dizer como isso se viabilizaria. Nessas orientações, fica
sinalizado que as escolas brasileiras devem se estabelecer de uma forma diferente do
que vinha se instituindo até então.
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação
de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na
Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades. [...]
Art 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma
educação de qualidade para todos. [...]
Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais
deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa
ou modalidade da Educação Básica.
Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na
organização de suas classes comuns:
I − professores das classes comuns e da educação especial capacitados e
especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades
educacionais dos alunos;
II − distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas
várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas
classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as
experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a
diversidade;
III − flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado
prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e
recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao
desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a
frequência obrigatória; [...]
V – serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas
quais o professor especializado em educação especial realize a
complementação ou suplementação curricular, utilizando procedimentos,
equipamentos e materiais específicos;
VI – condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva
(grifo nosso), com protagonismo dos professores, articulando experiência e
conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na relação
pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino
superior e de pesquisa;
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VII – sustentabilidade do processo inclusivo (grifo nosso), mediante
aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e
constituição de redes de apoio, com a participação da família no processo
educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade; [...]
(BRASIL, 2001).

Em consequência ao paradigma da educação inclusiva o governo proclamou
também a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que constitui as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, deliberando que os estabelecimentos de ensino superior devem prever em
sua disposição curricular uma formação docente que esteja preparada para lidar com
a diversidade e que ofereça conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com
necessidades educacionais especiais. Apesar de enfatizar sobre o trato a diversidade,
a resolução não explicita o que considera como diversidade. Ao lermos como minúcia
o documento em questão pode-se perceber que a questão da formação de
professoras e professores para lidar com os alunos com necessidades especiais é
uma das tônicas principais.
Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do
disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras
formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as
quais o preparo para:
I − o ensino visando à aprendizagem do aluno;
II − o acolhimento e o trato da diversidade; [...]
§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de
competências deverá, além da formação específica relacionada às diferentes
etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo
mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o
conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência,
contemplando:
I − cultura geral e profissional;
II − conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas
as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais [...]
(BRASIL, 2002).

Não havia, como se pode perceber na leitura dos textos legais, preocupação
com outros processos de exclusão. É apenas a partir de 2003 que a Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e a
Unesco, pautados também na promoção de uma educação inclusiva, lançam a
primeira versão do Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos que objetivava,
entre outras questões:
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A construção do Sistema Nacional de Proteção dos Direitos Humanos,
fortalecimento dos canais de participação popular, combate ao trabalho
escravo, proteção aos direitos (grifo nosso) das crianças, adolescentes,
homossexuais (grifo nosso), afrodescendentes, mulheres, idosos e pessoas
com deficiência, bem como o aperfeiçoamento dos meios para a apresentação
das denúncias de violação aos direitos humanos, são os eixos principais de
atuação.
[...] 5. Orientar políticas educacionais direcionadas para o respeito aos direitos
humanos.
Constituem exigências fundamentais para a educação básica: favorecer desde
a infância a formação de sujeitos de direito e priorizar pessoas e grupos
excluídos, marginalizados e discriminados (BRASIL, 2003).

Ao ampliar a discussão da exclusão/inclusão a esses outros segmentos
socialmente discriminados, o governo demonstra ter percebido que a questão da
exclusão não atinge somente as pessoas deficientes, com transtornos globais do
desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotadas, mas também outras
minorias que sofrem com os processos discriminatórios e persecutório, passando a
legislar também em favor dessas pessoas.
O texto do Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos (PNEDH)
evidencia a defesa de uma educação que respeite e forme sujeitos que aprendam a
respeitar os direitos das minorias que sofrem processos de exclusão, entre eles as
pessoas com orientação homossexual, o que sinaliza que não somente as pessoas
com deficiência têm seus direitos assegurados por esse plano, mas todas as minorias
que sofrem processos de exclusão. Assim, vemos uma preocupação em gerar uma
educação que respeite, assegure e promova o direito dos indivíduos que são
considerados minorias e se encontrem em situação de exclusão.
Após a promulgação e divulgação da primeira versão do PNEDH, houve um
amplo debate em vários encontros, seminários e fóruns estaduais, regionais,
nacionais e internacionais. A partir de 2005, outros encontros na órbita dos estados
foram realizados para que representantes da sociedade civil e dos governos estaduais
pudessem aperfeiçoar o referido documento.
Essa movimentação gerou a criação de Comitês Estaduais de Educação em
Direitos Humanos para que esses trouxessem contribuições para uma nova versão do
PNEDH. Assim, em 2006, a versão preliminar da segunda versão do PNEDH foi
elaborada por uma equipe de professores e alunos de graduação e pós-graduação,
sob a responsabilidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
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Federal do Rio de Janeiro (CFCH/UFRJ). O grupo em questão teve a incumbência de
reunir e sistematizar as contribuições obtidas nos encontros realizados no ano de
2005, e de formular a versão preliminar já mencionada. Posteriormente foi
apresentada ao Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH). Esse
comitê analisou e reviu a versão, que foi entregue aos participantes do Congresso
Interamericano de Educação em Direitos Humanos, realizado no mês de setembro
desse mesmo ano em Brasília.
Em seguida a esse congresso o documento foi submetido à consulta pública via
internet e posteriormente revisado pelo CNEDH, que se responsabilizou por sua
versão definitiva. Foi assim que se chegou à segunda versão preliminar do PNEDH no
ano de 2006 e sua promulgação final no ano de 2007. Uma das linhas gerais de ações
desse documento está relacionada com a formação de profissionais de educação.
Formação e capacitação de profissionais:
a) Promover a formação inicial e continuada dos profissionais, especialmente
aqueles da área de educação e de educadores(as) sociais em direitos
humanos, contemplando as áreas do PNEDH;
b) oportunizar ações de ensino, pesquisa e extensão com foco na educação
em direitos humanos, na formação inicial dos profissionais de educação e de
outras áreas;
c) estabelecer diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada de
profissionais em educação em direitos humanos, nos vários níveis e
modalidades de ensino;
d) incentivar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na educação em
direitos humanos;
e) inserir o tema dos direitos humanos como conteúdo curricular na formação
de agentes sociais públicos e privados (BRASIL, 2007b).

A preocupação com a formação e capacitação de educadores para lidar com as
diferenças das minorias que sofrem processos de exclusão é necessária para que
possamos modificar práticas excludentes que ocorrem nos cotidianos de muitas
instituições educacionais, e que afetam crianças e jovens que não se enquadram nos
padrões normatizados almejados pela escola e pela sociedade de maneira geral.
Nesse sentido, vemos que na versão preliminar do PNEDH, elaborada no ano
de 2007, há uma preocupação compreendida com relação a uma formação inicial e
continuada de educadores que dê conta da enorme diversidade presente nos/dos/com
os cotidianos de nossas escolas. Essa formação representa dimensão proeminente
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para se pensar em práticas e políticas educacionais inclusivas que desafiem sexismos
e preconceitos presentes nos/dos/com os cotidianos escolares, abrindo um leque de
possibilidades para trabalhos e estudos relacionados à formação de professoras e
professores que focalizem as diferentes identidades dos sujeitos das escolas, na
tessitura de um horizonte que respeite os direitos de todas as alunas e alunos a serem
quem são, como são e desejam ser. Quem sabe assim, poderemos construir novas
culturas, políticas e práticas inclusivas formadoras de futuras gerações conscientes de
sua cidadania crítica e participativa.
Podemos inferir que a elaboração do PNEDH está em sintonia com o que foi
proclamado no congresso de Jomtien e está baseada num universalismo útil que pode
conduzir a uma política preocupada com o respeito às diferenças. Portanto, uma
grande mudança, pois, até então, nossos legisladores estavam mais preocupados em
atender às demandas da Declaração de Salamanca do que às do congresso que a
precedeu e que eram bem mais abrangentes. Como já foi visto, em Jomtien, o que se
pretendia era uma educação inclusiva para todos e não somente a educação inclusiva
para os deficientes.
Após o ano de 2007, outras leis foram sendo desenvolvidas no Brasil em
relação ao princípio da inclusão, todavia, elas voltam a focar privilegiadamente a
inclusão dos deficientes. Essa preocupação maior em garantir a inclusão das pessoas
com deficiência acaba por deixar para o segundo plano a inclusão das minorias que
estão sofrendo processos de exclusão no interior de muitas escolas brasileiras.
Foi baseada na legislação acima mencionada que a rede Faetec desenvolveu
sua política de inclusão, tendo como preocupação, conforme menciona em seu texto
legal, não só a inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais, mas
a inclusão de todas as minorias que sofrem processos de exclusão em suas escolas.
Contudo, essa preocupação não é suficiente para interferir nas práticas, que giram
quase sempre em torno de assegurar os direitos dos deficientes e não em possibilitar
o direto à diferença dos demais estudantes que se encontram em situações de
exclusões. As demais minorias continuam a sofrer com a exclusão, sem que a
legislação prevista lhes assegure os direitos que deveriam possuir.
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2.4 Política educacional da Faetec: inclusão, níveis e modalidades de ensino

A tessitura do processo de inclusão na educação na rede Faetec foi
desenvolvida no ano 2003 através do “Programa Faetec Inclusão de Pessoas com
Necessidades Educacionais Especiais nas Oportunidades de Educação Profissional
qualquer forma de diversidade humana, assim como a promoção e a qualidade na dos
Níveis Básico, Técnico e Tecnológico” e visava o acesso e valorização de educação.
Esse Programa tinha como objetivo a construção coletiva da escola para todos e a
inclusão de todas as suas alunas e seus alunos a partir de uma política de
discriminação positiva (RIO DE JANEIRO, 2003).
No programa estavam previstas ações de sensibilização, formação continuada
e acessibilidade. Foram criadas também oportunidades de desenvolvimento
para toda comunidade escolar, por meio de cursos instrumentais, tais como
Libras, Braille, e orientação e mobilidade. [...] O programa de inclusão tinha
como um dos seus principais eixos a formação continuada dos professores da
rede, abordando as seguintes temáticas inclusão e exclusão na educação;
encontros acerca das vivências de inclusão na rede Faetec; Dosvox; questões
relacionadas à diversidade; às necessidades educacionais especiais, dentre
outras (FOGLI, 2010, p. 79-80).

A política de inclusão da rede Faetec teve início em dezembro de 2003, a partir
do desenvolvimento da Gerência do Programa de Inclusão (GPI). Inicialmente, essa
gerência tinha como objetivo “favorecer uma proposta de educação que reconhecesse
e incluísse pessoas com deficiência nas dimensões físicas, políticas, culturais e
sociais, na perspectiva das práticas educativas promovidas pela Faetec” (RIO DE
JANEIRO, 2003, p. 3).
Posteriormente, essa gerência sentiu a necessidade de repensar a política de
educação inclusiva da rede em uma direção mais ampla onde nenhum estudante
sofresse procedimentos de exclusão e estivessem de fato incluídos no processo
pedagógico. Nesse sentido, para que as exclusões não ocorressem foi necessário que
a GPI identificasse as formas, as atitudes e as metodologias que promoviam as
exclusões e desigualdades nas escolas pertencentes à Faetec.
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Apesar da mudança do governo do estado do Rio de Janeiro, ocorrida em
2007, com a entrada do governador Sérgio Cabral, o trabalho desenvolvido pela
Gerência do Programa de Inclusão manteve-se estabilizado, transformando-se na
Divisão de Inclusão e Diversidade Educacional (Divin). Essa divisão atualmente é
subordinada à Diretoria de Articulação Institucional da Educação da Faetec, ligada à
vice-presidência educacional. Assim sendo, a política de educação inclusiva da rede
Faetec, a partir da Divin, deixou de visar somente à inclusão das pessoas com
deficiência e passou também a trabalhar em prol da inclusão de todas as alunas e
alunos discriminados na tentativa de respeitar a diversidade humana e mantém essa
filosofia até os dias atuais.
Inicialmente, a divisão de Diversidade e Inclusão Educacional – Divin esteve
subordinada à vice-presidência educacional, conforme organograma da
instituição. Dessa forma, o programa de inclusão deixou de ser uma ação
exclusivamente voltada às pessoas com deficiência, inserindo em sua
discussão o debate sobre outros grupos minoritários: negros, povos indígenas,
entre outros. Para tanto, foram criados os seguintes núcleos: Estudos e
Assessoria Pedagógica a Inclusão – Neapi, Estudos Étnico-raciais e Ações
Afirmativas – Neera e o Serviço Social – Seso (FOGLI, 2010, p. 81).

Ao analisar a história oficial da implementação da política de educação
inclusiva da rede Faetec poder-se-ia concluir que esta é uma história de sucesso.
Todavia, nesta pesquisa, ao investigar como os mecanismos de regulação e
emancipação produzem as exclusões nas escolas e como essas influenciam os
processos de formação das identidades das alunas e dos alunos, surgiu uma nova
história. História esta marcada por uma tensão entre a política educacional oficial
instituída e as práticas docentes desenvolvidas.
Acredito que essa tensão se deve ao fato de não ter havido uma articulação
efetiva com as possibilidades do contexto da prática na elaboração da política de
inclusão da rede. Ao ler os documentos sobre a história do desenvolvimento dessa
política, percebe-se que em nenhum momento as professoras e professores
participaram dessa construção. Houve sim uma pesquisa feita pela GPI com as
escolas para investigar “as dificuldades, os anseios, as expectativas e os
conhecimentos dos atores envolvidos, para então encontrar e construir caminhos que
pudessem eliminar barreiras à aprendizagem e à participação de todos” (FOGLI,
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2010, p. 81). Todavia, esses caminhos foram construídos pela equipe da GPI que
teceu a política de inclusão da rede Faetec. Um dos percursos pensados foi a de
organização de um curso de pós-graduação “que possibilitasse a esses profissionais
uma melhor qualificação e, consequentemente, um melhor reconhecimento” (FOGLI,
2010, p. 82). A afirmação contida na frase demonstra que a referida equipe
considerava, a partir da pesquisa desenvolvida, que os professores não eram
qualificados para trabalhar com a inclusão e precisavam da pós-graduação para ter
um melhor reconhecimento. Entretanto, não fica claro no texto o que se entende por
reconhecimento.
Contudo, é necessário mais uma vez pontuar que foi a equipe da GPI, a partir
da pesquisa realizada nas escolas da Faetec, que entendeu que os professores não
possuíam capacitação para trabalhar com a inclusão. Tal análise não foi
compartilhada pela pesquisa realizada pelo Centro de Memória da Rede Faetec
desenvolvida em 2006. Nas entrevistas feitas com a comunidade educacional muitos
dos entrevistados apontaram que o maior entrave à inclusão – e pelos depoimentos
percebe-se a redução da inclusão aos problemas dos deficientes – era a questão da
acessibilidade, da infraestrutura e da gestão administrativa.
Para ratificar esta análise no questionário dado aos pais e alunos, mais de
50% deles acreditam que a questão da acessibilidade e de infraestrutura como
um todo representa o maior problema para a inclusão na rede e o maior
desafio para o projeto de inclusão. A parte pedagógica no que se refere às
questões de preparo e empenho dos profissionais, parceria família e escola,
atendimento especializado alcança 37%. Isso demonstra que de um modo
geral as famílias e os alunos entendem a questão da acessibilidade como
principal entrave para a inclusão. Com relação aos profissionais da rede há
uma ampliação dos problemas. Isto se justifica pelo fato de serem eles que
lidam com o cotidiano escolar. Além das questões de infraestrutura e
pedagógicas aparecem as questões financeiras e de gestão administrativa.
Essa última é representativa, o número foi de 46,2%, entendendo que boa
parte dos profissionais da rede percebe que a questão da inclusão passa por
uma vontade política, não só daqueles que dirigem as unidades de ensino,
mas pelo apoio incondicional da Faetec. As questões de infraestrutura e
pedagógica juntas não chegam a 25%, o que demonstra uma diferença muito
clara entre a visão de alunos e pais frente a dos profissionais de educação da
rede. (SEPULVEDA, J. A.; CARVALHO, 2011, p. 91).

A citação acima, mais uma vez, evidencia que a prática docente não aparece
como problema para o desenvolvimento da inclusão, e sim a questão da gestão, e os
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educadores entendiam que essa só aconteceria de fato através de um apoio
incondicional da Faetec. Dessa forma, a questão da necessidade da qualificação não
foi vista nessa pesquisa como o maior obstáculo para o processo inclusivo. A política
educacional implantada verticalmente não possibilitou a tessitura de uma cultura
inclusiva nessa rede de ensino, como veremos no desenvolver desse subcapítulo.
A política de educação da Faetec está em consonância com o que é prescrito
pelo governo federal no que diz respeito ao ensino técnico, ou seja, segue o que está
na LDBEN 9394/96 para o ensino técnico e profissionalizante.
Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino
médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o
exercício de profissões técnicas.
Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.
Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida
nas seguintes formas:
I − articulada com o ensino médio;
II − subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino
médio.
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá
observar:
I − os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;
II − as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;
III − as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto
pedagógico.
Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista
no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma:
I − integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;
II − concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo
ocorrer:
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades
educacionais disponíveis;
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades
educacionais disponíveis;
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de
projeto pedagógico unificado.
Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível
médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao
prosseguimento de estudos na educação superior.
Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio,
nas formas articulada concomitante e subsequente, quando estruturados e
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organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de
certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com
aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação para o
trabalho (BRASIL, 1996).

Sendo assim, a partir do que está determinado pela legislação nacional, a
Faetec desenvolveu um conjunto de propostas que foram sintetizadas em seu estatuto
em 2010. No art. 31 deste documento enfatiza-se quem é responsável por alguns
níveis e modalidades de ensino, vejamos:
CAPÍTULO I
DO ENSINO
Art. 31 - A Faetec ministrará cursos nos seguintes níveis e modalidades de
ensino:
I − Educação Básica:
a) Educação Infantil − Creche e Pré-escola;
b) Ensino Fundamental − em 9 (nove) anos;
c) Ensino Médio.
II − Educação Profissional:
a) Formação Inicial e Continuada ou qualificação profissional;
b) Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
c) Educação Profissional Tecnológica de Graduação e de Pós-graduação.
III − Educação Superior.
Parágrafo Único - Em todos os níveis e modalidades de ensino a Faetec
garantirá a EDUCAÇÃO ESPECIAL, promovendo o processo de inclusão (RIO
DE JANEIRO, 2010).

Assim, o art. 319 do seu estatuto justifica a existência de cursos de educação
básica na Faetec, visto que o objetivo de tal instituição é o ensino médio
profissionalizante, portanto, não deveria ter os demais níveis de ensino cuja oferta é
feita de forma satisfatória pelo município do Rio de Janeiro. Vale lembrar aqui que
estamos tratando de uma instituição estadual, que, segundo a própria LDBEN
9394/96, é responsável de forma preferencial pelo ensino médio. Entretanto, oferecese nessa rede de ensino: educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental
(em nove anos), ensino médio e também cursos na modalidade de educação
profissional: formação inicial e continuada ou qualificação profissional, além de
educação profissional técnica de nível médio e ensino superior de educação
tecnológica de graduação e pós-graduação. Como vimos na citação acima, em
9

O estatuto da Faetec foi atualizado por seu regimento interno, sendo esse publicado no Diário Oficial em 24 de
maio de 2012.
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relação à educação especial, aparece uma menção em parágrafo único no mesmo
artigo e diz: que a Faetec garantirá a educação especial em todos os seus níveis de
ensino.
Na conjuntura atual, a Faetec possui, no estado do Rio de Janeiro, mais de 100
diferentes instituições de ensino profissional nas modalidades: técnico de nível médio
(concomitante e subsequente), formação inicial e continuada ou qualificação,
proporcionando assim mais de 50% da oferta estadual e mais de 15% da oferta
nacional.
Dessa forma, no que diz respeito ao governo do estado do Rio de Janeiro, a
Faetec é a rede que acoplou a maioria do ensino técnico e profissionalizante. No
contexto das escolas técnicas no Brasil, a referida fundação pode ser considerada o
resultado, ou acúmulo, de todas as experiências de ensino técnico e profissionalizante
do Estado do Rio de Janeiro. Como já foi mencionado neste trabalho, essa fundação
nasceu com o objetivo da qualificação profissional. Num segundo momento, o foco
mudou para a questão da expansão e ocupação de sua rede. A partir de 2003,
objetivou aumentar o número de seus cursos e de seus alunos, porém, esse aumento
estava entrelaçado a interesses políticos e eleitorais o que levou a Faetec e ser alvo
de várias críticas.
A proposta era aumentar o escopo de cursos e colocar o máximo de alunos
possível para estudar na rede. A instituição, que sempre teve o seu viés
político eleitoral, se reduziu a atender aos interesses das coligações
partidárias de sustentação e base governista, principalmente no interior do
Estado. Isso gerou um paradoxo: como dar qualidade aos cursos e atender ao
mesmo tempo à demanda política eleitoral do aparelho de Estado, que via na
quantidade de aluno um instrumento importante para as suas campanhas. A
política da gestão Mendonça/Lameira pouco se modificou com a mudança de
governo. A gestão atual, iniciada por Nelson Massini, substituída por Celso
Pansera, agravou o problema qualidade/quantidade. A falta de uma política
efetiva para a Faetec, nos últimos anos, a transformaram numa “bomba
relógio” prestes a explodir, visto que os interesses do campo político
dominaram por completo a rede. Esse fato não só corrompeu a proposta
inicial, como também “viciou” a instituição. Um exemplo disso é que hoje
ninguém sabe quantos alunos estão matriculados na rede. Com essa
perspectiva de expandir para ganhar votos, a instituição se perdeu
(CARVALHO, 2010, p. 29).

Se não existe uma política efetiva de educação para o ensino médio na

modalidade profissional, segmento que é o eixo central da Faetec, muito menos essa
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fundação apresenta uma sólida política para o ensino fundamental. No site da Faetec
fica bem clara a primazia do ensino médio profissional quando explica a estrutura da
instituição, vejamos:
Estrutura Faetec
A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia (SECT), oferece educação profissional
gratuita, em diversos níveis de ensino, à população do estado do Rio de
Janeiro. Criada em 10 de junho de 1997, a Fundação reúne Escolas Técnicas
Estaduais; Unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Industrial e
Comercial; Institutos Superiores de Educação e Tecnologia, e Centros de
Educação Tecnológica e Profissionalizante. A estrutura de ensino da Faetec
apresenta de modo primordial a educação técnica como um pilar relevante na
formação do indivíduo. Sendo assim, o aluno pode optar por uma gama
variada de 40 cursos técnicos integrantes de distintas áreas, nas quais podese ressaltar as destinadas ao segmento de saúde, como Enfermagem e
Patologia Clínica; gestão, Administração e Contabilidade, e Comunicação,
Propaganda e Marketing e Design Gráfico. Em nível superior, também são
oferecidos inúmeros cursos, entre eles, os de Tecnologia em Sistemas de
Informação, Gestão Ambiental, de Produção de Polímeros e Gestão em
Construção Naval e Offshore. Os cursos de idiomas (inglês, francês e
espanhol), informática, telemarketing, vendas e recepção, dentre outros, com
duração média de quatro meses, também compõem esta rede de ensino da
10
Faetec .

A educação infantil, e o ensino fundamental são “estranhos no ninho” para essa
fundação. Segundo a narrativa de um ex-assessor da Daie (Diretoria de Articulação
Institucional da Educação) da Faetec em vários mandatos, em diferentes governos
estaduais, tentou-se transferir a educação infantil e o ensino fundamental para o
município. Isso nunca foi possível por causa da pressão política que existe para sua
permanência, afinal de contas o que está em jogo não é a qualidade do ensino, mas
sim os votos que essa modalidade de ensino pode proporcionar. O forte da Faetec é o
ensino técnico, até mesmo o ensino superior não interessa tanto.
Pelo motivo acima mencionado, as escolas no interior do Estado, normalmente
Cetep, ficam a mercê dos conchavos políticos e eleitorais que dão sustentação
aos governos. A educação é deixada para o segundo plano. Normalmente, as
políticas educacionais são definidas na Faetec por tecnocratas (burocratas)
[...] (CARVALHO, 2010, p. 39).

10

Disponível em: <http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/instituicao>. Acesso em: 22 jul. 2012.
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Ainda segundo Carvalho (2010), a política educacional adotada no interior do
estado, salvo algumas exceções, resume-se à Formação Inicial e Continuada, o que
já é, em si mesmo, questionável. No caso da Faetec isso se tornaria uma calamidade,
“pois a questão dos contratos provisórios e do jogo político local acaba transformando
essas escolas em microespaços de poder, alvo de extrema disputa de políticos e
empresários mal-intencionados” (CARVALHO, 2010, p. 39).
A falta de uma política educacional coesa para o ensino fundamental é sentida
profundamente entre as escolas desse nível de ensino. Elas se veem como excluídas
da rede e sentem-se indesejadas. Em 2010, quando desenvolvia minhas observações
da pesquisa de campo, os diretores da Escola Estadual de Ensino Fundamental
República tiveram que iniciar um movimento junto a alguns políticos e com a
comunidade escolar, para que a escola não saísse da Faetec e fosse para o
município, o que levou uma das diretoras a comentar.
Esse sentimento de instabilidade é horrível. Nós fizemos concurso para o
ensino fundamental, para a Faetec, mas cada presidência que entra na Faetec
nos ameaça com o fantasma da expulsão. Como posso cobrar de meus
professores que desenvolvam um bom ensino se a cabeça deles está cheia de
coisas. O salário desses professores vai ser prejudicado, pois o estado não
11
tem o Plano de Cargos e Salários que a Faetec tem .

A ausência de uma política educacional para o ensino fundamental dificulta, na
referida fundação, a construção de uma cultura de valorização para esse segmento do
ensino, o que acaba interferindo na maneira pela qual as escolas desse segmento se
organizam. Nesse sentido, a tessitura de uma política educacional coesa para o
ensino fundamental, desenvolvida conjuntamente com as escolas desse segmento,
seria extremamente importante para a construção de uma cultura escolar que
respeitasse as diferenças de todas as suas alunas e alunos e possibilitasse mudanças
nas práticas pedagógicas e nas relações entre os estudantes. “Atualmente, a
produção de políticas, mais fortemente, passa a ser vista como intrinsicamente
relacionada às dinâmicas culturais das escolas, envolvendo a reinterpretação de
discursos múltiplos, para além do poder central (LOPES, A. et al., 2008, p. 11).
11

Para diferenciar as narrativas dos sujeitos ouvidos em minha tese das citações teóricas, usei como alternativa
colocar as narrativas em itálico.
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Todavia, o que me chama maior atenção é que apesar de não possuir uma
efetiva política educacional para o ensino fundamental, a Faetec tem uma política de
inclusão com direito a uma divisão que a organiza na rede. Porém, como já sinalizei,
essa política de inclusão dá pistas de que não está se implementando de maneira que
modifique os procedimentos de perseguição e discriminação que são impetradas a
alguns estudantes, gerando assim práticas de exclusão na Escola de Ensino
Fundamental República. Acredito que essa dificuldade se dá também pela falta de
uma política de educação para o ensino fundamental no interior da referida fundação
de ensino, onde a política de inclusão esteja articulada com o contexto das práticas
das escolas. Para isso, tal política deve reconhecer as diferenças não inferiorizadoras
de seus estudantes, permitindo uma articulação entre as identidades discrepantes de
seus alunos e as suas diferenças.
Na esteira dessa reflexão, proponho o conceito de universalismo útil para
designar uma política em que a difusão dos princípios universais da não
discriminação se articula com a manutenção de recursos identitários
constitutivos de subculturas valorizadas pelos sujeitos envolvidos. Assim se
torna possível defender uma aplicação generalista das leis e,
simultaneamente, uma proteção jurídica dirigida a um grupo tendencialmente
excluído (SANTOS, A. C., 2003, p. 339).

Ao pensar em formular uma política de educação baseada no universalismo útil
devemos ter em mente que os sistemas de desigualdade e exclusão que vivenciamos
estão presentes nos diversos contextos cotidianos que derivam de complexas teias de
poder. Nesses processos, os grupos hegemônicos instalam e impõem regimes de
verdade através dos discursos proferidos, assim como suas crenças e valores que
provocam rejeições, a marginalização ou silenciamento de tudo o que lhe é contrário.
Este é um procedimento histórico de hierarquização, no qual uma cultura, por via de
um discurso de verdade, inventa o interdito e o rejeita. Assim, o que é considerado
diferença passa a ser discriminado e visto como inferioridade. Com base nesses
processos, alguns grupos sociais são rejeitados e interditados, como é o caso das
pessoas com orientação homossexual. Essas ações também estão presentes nos
cotidianos das escolas e muitas alunas e alunos com orientação homossexual são
afetados por elas. Quando discorremos sobre as questões da igualdade e da
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diferença, estamos pensando sobre um contexto onde não existe neutralidade. Por
isso, a ideia de uma política baseada no universalismo útil se torna importante, pois
asseguraríamos os direitos universais da não discriminação de todos os seres
humanos, articulando-os com o respeito às várias diferenças e singularidades que
estão enredadas nas identidades constitutivas daqueles que são considerados como
pertencentes aos grupos sociais subalternos.
Falar do direito à diferença nunca é o mesmo que reivindicar direitos iguais
para todos. O direito à diferença exige a especificidade sem desvalorização, a
alternativa sem culpabilização, a aplicação rigorosa de um imperativo
categórico assim enunciado por Boaventura de Sousa Santos: “temos o direito
a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza” (1995, p. 45).
(SANTOS, A. C., 2003, p. 339).

Hoje em dia, as discussões em torno da elaboração de políticas educacionais
explicitam que as construções dessas políticas são processos de negociações
complexas, nos quais a produção das referidas políticas (os documentos legais) e
práticas, assim como o conhecimento acumulado dos professores es tão associados.
Portanto, os textos produzidos não são simplesmente prescritivos, no sentido
tradicional, uma vez que são produtos dessas negociações e influências mútuas entre
práticas, textos e influências políticas.
Ball e Bowe (1992) defendem a existência de três contextos políticos
primários, cada um deles com diversas arenas de ação, públicas e privadas.
Esses contextos situam-se em um ciclo contínuo de políticas e podem ser
genericamente definidos como:
a) contexto de influência, onde normalmente as definições políticas são
iniciadas e os discursos políticos são construídos, onde acontecem as
disputas entre quem influencia a definição das finalidades sociais da educação
e o que significa ser educado, constituindo o marco ideológico das políticas;
b) contexto de produção dos textos das definições políticas, localizado no
poder central propriamente dito, que mantém uma associação estreita com o
primeiro contexto;
c) contexto da prática, onde as definições curriculares são recriadas e
reinterpretadas.
A transferência de sentidos de um contexto a outro é sujeita a deslizamentos
interpretativos e processos de contestação (BALL; BOWE, 1992). (LOPES et
al. 2008, p. 11-12).

Levando em conta o pensamento dos autores acima, levanto como pista que na
articulação com o contexto da prática, na produção da política de inclusão da rede
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Faetec, seguindo o que já vinha sendo proposto pelo governo federal, mais uma vez
as necessidades percebidas pelos profissionais foram negligenciadas, privilegiando-se
outros interesses. Muitos profissionais da escola desconheciam a existência de tal
política, o que indica um relacionamento autoritário com esse segmento e quando
reconheciam a sua existência, só sabiam que existia uma política para a inclusão do
deficiente.
Em uma entrevista feita com a psicóloga da Escola Estadual de Ensino
Fundamental República essa questão ficou evidenciada. Eu perguntei a ela se a
Faetec possuía alguma política de inclusão para todos os alunos. Ela me respondeu
que a rede tinha uma política de inclusão para os alunos deficientes, mas para os
demais alunos que possuíam outras diferenças não havia. Para ela, a política de
inclusão ainda estava caminhando e, no futuro, talvez conseguisse realmente incluir a
todos os alunos que sofriam processos de exclusão. O que sinaliza mais uma vez que
a política de inclusão da Faetec não se desenvolveu como uma política baseada num
universalismo útil e priorizava somente os alunos deficientes, demonstrando mais uma
vez estar em sintonia com a política de inclusão desenvolvida pelo governo federal.
Na continuidade de minha pesquisa pude ter sinais mais contundentes de tal situação.

2.5 A pesquisa na Faetec: O outro lado da história e as exclusões na inclusão

A pesquisa que desenvolvi na Escola Estadual de Ensino Fundamental
República em 2009 e 2010 trouxe várias evidências de processos de exclusão
ocorrendo com as alunas e com os alunos com orientação homossexual, como
também contra estudantes que não apresentavam o comportamento normatizado para
meninas e meninos e por isso eram taxados de homossexuais. Dessa forma, a
preocupação dessa rede de ensino dava sinais de estar de acordo com a política de
educação inclusiva do governo federal. Assim, sua ação maior estava voltada para a
inclusão dos alunos deficientes. As outras minorias, na prática, não são atendidas por
sua política educacional. Apesar de a Divin possuir na sua estrutura o Núcleo de

108

Estudos Étnicos Raciais e Ações Afirmativas (Neera), esse órgão não é atuante nas
escolas, ele está mais configurado para ser um grupo de estudos sobre a questão
racial do que para a elaboração de práticas contra a exclusão.
Uma pesquisa desenvolvida em 2011 pela Daie na rede Faetec, pesquisa da
qual fui convidada a participar, cujos resultados foram posteriormente publicados em
livro, tinha como objetivo investigar pesquisas e trabalhos desenvolvidos nessa rede
de ensino sobre o tema da inclusão. Após a finalização desse trabalho verificamos
que a grande maioria dos trabalhos e pesquisas estava direcionada para a inclusão do
deficiente. Essa questão enfatiza o meu argumento de que a política inclusiva da
Faetec está efetivamente voltada somente para os deficientes.
A grande preocupação dos profissionais da educação gira em torno dos
alunos com deficiência, já que 6 produções foram feitas sobre o tema da
deficiência auditiva, 4 se voltaram para a deficiência intelectual, 3 para a
deficiência múltipla e 1 para deficiência visual, somando assim um total de 14
trabalhos. Esses sinalizavam a preocupação por parte dos educadores em
entender melhor as referidas deficiências para poderem desenvolver práticas
inclusivas que atendessem a essa população, já que muitos desses alunos
estão incluídos nas unidades de ensino da rede Faetec. [...] Neste trabalho,
podemos perceber que foram produzidas também 3 temáticas sobre a
importância da formação continuada dos professores para o desenvolvimento
pedagógico com os alunos deficientes, o que demonstra mais uma vez a
preocupação com a prática profissional (FOGLI et al., 2011, p. 215-216).

A citação acima demonstra, a partir dos dados obtidos, que os trabalhos e
produções feitas pelas professoras e pelos professores da Faetec estavam voltados
para a inclusão dos estudantes deficientes e não para todas as alunas e alunos
considerados minorias. Nas considerações finais dessa pesquisa consta essa
percepção de que a referida rede de ensino necessita continuar investindo no
desenvolvimento de uma política sólida de inclusão, pois o quantitativo de trabalhos
mapeados não é um número expressivo em relação ao número de profissionais da
educação que essa instituição possui e os temas abordados também não contemplam
muitas das formas de exclusão ali existentes. Dessa forma, posso argumentar que o
sistema inclusivo da rede Faetec é perverso, homogeneizante e baseado num
universalismo essencialista que não leva em conta as especificidades de todos os
seus alunos. Ao se preocupar somente com a inclusão dos alunos deficientes, não se
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preocupa com as diferenças de todos, e, portanto, não possibilita a tessitura de uma
inclusão para todas as alunas e alunos que se encontram em situação de exclusão.
A Faetec possui, como já foi dito, uma política de educação inclusiva para todas
as alunas e todos os alunos, na qual tem por proposta o fomento do respeito à
diversidade humana. E respeitar a diversidade humana é respeitar também as
orientações sexuais das alunas e alunos. Porém, o que pude sentir e observar, no
cotidiano da Escola Estadual de Ensino Fundamental República e que será exposto
no transcorrer desta tese, é que não houve, em muitos momentos, essa valorização
da diversidade humana.
As histórias que serão por mim narradas adiante sinalizam que a atividade
docente não é mera aplicação dos fazeres previstos nas políticas educacionais
elaboradas e planejadas fora dos espaços cotidianos das escolas, e indica a tensão
presente entre a política oficial e as práticas desenvolvidas pelas professoras e
professores.
Como ensina Morin (1995), através do paradigma da complexidade, a
singularidade no “uso” de regras e de produtos não significa, entretanto, um
caos nem a impossibilidade de se encaminhar propostas, apenas indica a
impossibilidade de transposição para a prática das normas e prescrições [...]
(OLIVEIRA, 2005, p. 45).

E, na continuidade de minhas observações, pude levantar outras pistas que me
indicaram novamente não haver, no cotidiano dessa escola, a valorização da
diversidade humana. Trago, neste momento, a título de ilustração, algumas falas de
professoras e professores, proferidas no segundo conselho de classe da instituição
pesquisada, no ano de 2009, e que podem ser indicativas de preconceitos e de
práticas discriminatórias.
Durante as avaliações realizadas pelas educadoras e educadores em relação
às alunas e aos alunos das turmas do sétimo ano, uma professora disse em relação à
aluna Rita12: “Ela é faltosa. É estranha! Já viram o jeito dela?”. Outra professora disse:
“Claro que sim, ela é sapatão”.
12

O nome das alunas, dos alunos e demais funcionárias e funcionários da escola foram alterados a pedido da
escola.
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O diálogo estabelecido entre as duas professoras me leva a concordar mais
uma vez com Foucault (1979) quando ele denuncia que a educação é muitas vezes
praticada como uma maquinaria de confinamento disciplinar, pois tem como alvo
formatar os comportamentos das alunas e alunos, principalmente o comportamento
sexual. Essa disciplinarização se tece através do discurso desenvolvido pelas
professoras e professores a partir de redes de poder-saber que atravessam o
cotidiano de algumas práticas educativas. E, segundo Lima Júnior (2009, p. 174):
No bojo da cultura ocidental, a sexualidade imprime suas marcas no corpo e
na alma. Conta-se com uma polifonia de discursos que enseja poderes e
saberes sobre as práticas sexuais, que, a partir desse acontecimento, serão
nomeadas pelo lícito e pelo ilícito [...].

Vimos essa relação de poder-saber sobre a sexualidade das alunas e dos
alunos presentes em outras falas durante o referido conselho de classe. Quando se
analisava o desenvolvimento do aluno Ygor, foi dito por outra professora: “Ele fala
muito, é agitado. Comportamento muito ruim. Tem brincadeiras muitos estranhas, fica
passando a mão nos meninos grandes e eles nem percebem sua intenção. Ele é
estranho, é esquisito. Ele é estranho!”
A fala da professora acima me leva a inferir que a escola também produz esses
estranhos, esses outros que acabam sofrendo processos de discriminação,
preconceito e desqualificação por sua orientação sexual. Essas discriminações,
preconceitos e desqualificações geram práticas excludentes por parte de professoras
e professores e influenciam na formação das identidades de todos os estudantes. Tal
ponderação me remete às argumentações de Bauman (1998, p. 27), quando este
sustenta que:
Todas as sociedades produzem estranhos. Mas cada espécie de sociedade
produz sua própria espécie de estranhos e os produz de sua própria maneira,
inimitável. Se os estranhos são as pessoas que não se encaixam no mapa
cognitivo, moral ou estético do mundo – num desses mapas, em dois ou em
todos três; se eles, portanto, por sua simples presença, deixam turvo o que
deve ser transparente, confuso o que deve ser uma coerente receita para a
ação, e, impedem a satisfação de ser totalmente satisfatória; se eles poluem a
alegria com a angústia, ao mesmo tempo que fazem atraente o fruto proibido;
se, em outras palavras, eles obscurecem e tornam tênues as linhas de
fronteira que devem ser claramente vistas; se, tendo feito tudo isso, geram a
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incerteza, que por sua vez dá origem ao mal-estar de se sentir perdido – então
cada sociedade produz esses estranhos.

Mais uma alocução de outra professora, durante o referido conselho de classe,
novamente evidencia a dificuldade de se valorizar a diversidade humana. Ao ponderar
sobre o desenvolvimento do aluno Marcelo a professora Clara disse: “É afeminado, é
aboiolado, se dá com aquele aluno que se maquia e fica batendo ponto de macumba
na carteira, não tem um comportamento normal”. A referida fala também demonstra a
necessidade social de identificação e classificação das pessoas, principalmente
daquelas que não se enquadram dentro do metro-padrão heterossexual concebido
como o comportamento normal.
O discurso do professor Jacinto na avaliação da aluna Marina também dá mais
sinais do problema no trato com a questão da diversidade sexual. “Essa aí é aquela
aluna que gosta de meninas, deixa ela, tenho certeza que o dia que ela encontrar um
garoto que pegue ela de jeito ela vai passar a gostar de homem”. Essa fala expressa
uma discriminação machista e chauvinista, pois parece partir do princípio que as
mulheres que gostam de mulheres só sentem esse desejo, por nunca terem tido
contatos sexuais com homens bons, e, a partir do momento que tiverem esse contato
passarão a ter um desejo sexual normal. Como diz Borrillo (2010, p. 26):
Nas sociedades profundamente marcadas pela dominação masculina, a
homofobia organiza uma espécie de “vigilância de gênero”, porque a virilidade
deve estruturar-se em função de dois aspectos: negação do feminino e
rejeição da homossexualidade. De acordo com Welzer-Lang (1994, p. 20; ver
também KOPELMAN, 1994), [...] a homofobia no masculino é a estigmatização
[...] por designação, por repulsa ou violência, das relações sensíveis – sexuais
ou não – entre homens, particularmente, quando estes são apontados como
homossexuais ou se afirmam como tais. A homofobia é, igualmente, a
estigmatização ou a negação das relações entre as mulheres que não
correspondem a uma definição tradicional da feminilidade.

A fala do professor Jacinto evidencia, por meio dos discursos proferidos, que a
homofobia tenta controlar os “deslizes” do comportamento feminino através de uma
operação constante que tenta demonstrar às mulheres que elas estão filiadas ao
gênero feminino, e, portanto, devem se comportar como tal desejando contatos
sexuais com homens, não podendo fugir a essa lógica.
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Essas falas aconteceram durante um conselho de classe onde, supostamente,
se deveria avaliar o desenvolvimento pedagógico dos alunos. Todavia, os fragmentos
trazidos nos mostram que o que estava sendo avaliado era mais a orientação sexual
das alunas e alunos e não propriamente o processo ensino/aprendizagem. Acredito
que essa orientação devia ser alvo de discussão por parte do conselho de classe se
estivesse, de alguma maneira, interferindo no rendimento escolar, o que não parecia
ser o caso. Todavia, fiquei com a seguinte questão: em que sentido evidenciar e julgar
a orientação sexual dos estudantes mencionados pode vir a contribuir ou influenciar
em seu desenvolvimento pessoal, identitário e pedagógico?
A rede Faetec, ao afirmar uma política educacional de inclusão para todas as
alunas e alunos, mostra ter incorporado formalmente a noção de diferença. Educar
para a diferença passou a ser sua palavra de ordem, mas esta não foi implantada. Os
recortes das falas trazidas me fazem perguntar se realmente a diferença foi
compreendida?
Mais do que isso, fica a questão: sabemos viver com a diferença na escola e
nos outros ambientes sociais, ou ela está somente presentes nas leis educacionais?
Os discursos aqui reproduzidos me remetem a pensar que apesar da Faetec ter
garantido oficialmente em sua política educacional o acesso a todas as alunas e
alunos e o direito à diferença, demonstrado assim ser uma instituição inclusiva, na
prática a inclusão não ocorre. Como dizem Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 958), “o
mesmo espaço considerado de inclusão pode ser um espaço de exclusão e, na
mesma medida, não afasta a sombra da exclusão”. O que mais uma vez me leva a
considerar que a política educacional instituída não é suficiente para modificar os
valores e crenças das professoras e professores, e demonstra também que os
discursos e as atitudes práticas desses profissionais não se deixam amarrar pela
lógica institucional.
Além da lógica institucional, existem as redes de conhecimentos e práticas que
são tecidas nos/dos/com os cotidianos das escolas, essas nunca são as mesmas,
pois elas são estabelecidas de acordo com as culturas de cada escola. Assim, só
conseguimos conhecê-las quando mergulhamos a fundo por meio de nossas
pesquisas nas dinâmicas dessas instituições. Foi justamente isso que eu fiz ao chegar
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à Escola Estadual de Ensino Fundamental República para iniciar minha pesquisa,
como veremos no próximo capítulo.
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3 O PERFIL DA ESCOLA PESQUISADA: CHEGANDO À ESCOLA

Entendemos que pesquisar os
cotidianos é um meio para melhor compreender processos de
tessitura da emancipação social, para desinvisibilizar práticas
sociais que contribuam para a transformação dos modos de
interação entre diferentes sujeitos, grupos, sistemas de
pensamento, de crenças, de valores, contribuindo com isso,
para a viabilização da igualdade na diferença, das relações
sociais de solidariedade, de cooperação mútua.
Inês Barbosa de Oliveira

A Escola Estadual de Ensino Fundamental República faz parte do Cetep de
Quintino, e, dentre outros motivos, foi escolhida como lócus de minha pesquisa por
conta de uma situação vivenciada por mim na época em que atuei no CEI, na Escola
Mário Altenfelder. Ao prestar concurso público para essa instituição em 1996,
candidatei-me à vaga de professora de crianças com deficiência intelectual. Porém,
após assumir o cargo, verifiquei que minha turma não possuía somente alunas e
alunos com deficiência intelectual; minha classe era composta, em sua maioria, por
crianças com dificuldade de aprendizagem que não estavam obtendo sucesso em
seus processos de alfabetização na Escola Estadual de Ensino Fundamental
República.
Esse fato se deu, provavelmente, por causa do movimento de descentralização
já mencionado anteriormente, ou seja, o complexo de Quintino, ao sair da esfera
federal e passar para a estadual, deixou de ser um local de internato de menores
infratores, passando a ser uma instituição de educação, tendo que transferir todos os
internos para outros locais. Assim, a Escola Mário Altenfelder passou a atender
estudantes “com deficiência mental a partir dos quatro anos de idade, que, em função
de suas condições específicas, necessitam de atendimento especializado” (FOGLI,
2002, p. 121). Como a escola não conseguiu preencher todas as suas vagas com
alunas e alunos com deficiência intelectual, a direção entrou em contato com a
direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental República e ambas decidiram que
seria interessante para as duas instituições que os educandos com dificuldade de
aprendizagem na classe de alfabetização fossem para a escola especial.
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Como já mencionado na introdução deste trabalho, na tentativa de solucionar o
problema, os discentes eram encaminhados para uma escola especial, a fim de terem
tratadas suas dificuldades de aprendizagem; privados de frequentarem uma escola
regular. Em nenhum momento se avaliava o que essas alunas e alunos sabiam e as
possíveis perdas que sofreriam com a transferência. O rótulo do fracasso criava uma
situação de estigmatização que, com uma visão reducionista, dispensava a busca de
compreensão desses estudantes e da especificidade de suas dificuldades, bem como
dos saberes que traziam de seu contexto cultural e das aprendizagens bem-sucedidas
e que não eram devidamente valorizadas. De alguma forma, eu percebia que esse
reducionismo não considerava a complexidade da vida dessas alunas e alunos, assim
como a multiplicidade do real, e acabava cooperando para a criação de uma história
de exclusão escolar, por meio da retirada deles do sistema regular de ensino e o
encaminhamento para uma escola especial.
Ainda lembro bem do desespero de seis alunos e uma aluna que foram
transferidos para a minha turma àquela época. Eles e ela detestavam estar ali e não
se eximiam de dizê-lo.
Um dia, no caminho para a escola, encontrei quatro deles passando correndo
pela frente da Escola Estadual de Ensino Fundamental República, no trajeto
necessário para se chegar à nossa instituição. Tentei chamá-los, mas eles não me
ouviram. Ao chegar ao pátio da escola, perguntei a eles por que corriam tão rápido, já
que era perigoso correr daquela maneira, pois passavam carros no local. Lucas e
Carlos me olharam e responderam:
Essa escola é a escola de malucos, e os meninos da nossa outra escola
chamam a gente de malucos porque estamos aqui. É ruim ser chamado de
maluco e estudar numa escola que tem maluco, até em casa já chamam a
gente de malucos.

Tentei argumentar que não era bem assim, que eles estavam ali para terem
uma atenção maior, já que nossa turma tinha poucos alunos13, e que, assim, eu podia
me dedicar mais a eles, em comparação à sua antiga professora que lidava com
13

Essa turma era composta de oito meninos e uma menina; sete possuíam dificuldades de aprendizagem e dois
com deficiência intelectual.
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muitos estudantes em sua sala de aula. Todavia, não havia argumentos para falar
nada mais, pois pessoalmente também não concordava com a transferência deles
para minha escola, por considerar esse procedimento uma prática de exclusão, por
meio da supressão do direito de se desenvolverem pedagogicamente de maneira
diferente e de frequentarem uma escola regular. Exclusão porque a ida para uma
escola especial trazia para essas crianças uma situação social de desqualificação.
No final desse ano escolar, argumentei junto à direção da escola sobre a
importância de aqueles estudantes14 voltarem para a sua escola de origem. Não
alcancei sucesso nessa empreitada, e esse foi um dos motivos pelos quais pedi
exoneração dessa matrícula. Apesar de ter traçado outros caminhos em meu percurso
profissional, várias vezes esse laçado de minha história voltava a me incomodar.
Durante o tempo em que atuei naquela instituição, pude perceber que ela já
nascia com os “ranços” de vigilância e controle da antiga Funabem. Os mesmos
dispositivos de poder, regulação e controle estavam presentes e cerceavam a atuação
das professoras, dos professores, das alunas e alunos. Alunas e alunos que não
aprendiam como o esperado eram encaminhados para a escola especial.
Segundo Foucault (1987), o poder não emana somente do Estado; existem
formas de exercícios do poder que estão a ele articuladas de maneiras variadas e que
são, muitas vezes, imprescindíveis à sua conservação e ação eficaz. Algumas
instituições, portanto, assumem técnicas de regulação, controle e dominação que são
importantíssimas para o funcionamento do estado. A Funabem era uma dessas
instituições, já que controlava o comportamento dos menores excluídos socialmente e
deixou seu legado ao antigo CEI/Faep atual Faetec.
Ainda segundo o autor, o poder possui uma potência produtiva, uma
importância estratégica, uma positividade. E são essas características que se
manifestam quando o poder assume como alvo o corpo humano, para aprimorá-lo e
adestrá-lo. Para o autor, a escola é uma instituição disciplinar que atua como operador
do adestramento do corpo das alunas e dos alunos e funciona como um microscópio
14

Além de minha turma ser composta de alunos com dificuldade de aprendizagem que vieram da Escola Estadual
de Ensino Fundamental República, outras duas turmas também foram montadas na Escola Mário Altenfelder com
alunos com dificuldades de aprendizagem provenientes da mesma instituição.
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de observação do comportamento de seus estudantes na tentativa de produzir
comportamentos homogêneos e normalizados.
Como algumas alunas e alunos da Escola de Ensino Fundamental República
não estavam aprendendo da maneira esperada, foram transferidos para uma escola
especial numa tentativa de normalizar sua forma de aprender, em busca da
homogeneidade pretendida, para que ela se efetivasse na classe de alfabetização. A
transferência das alunas e alunos funcionou como uma forma de punição e de
disciplinarização daqueles estudantes que não aprendiam da forma como a escola
almejava.
Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma
micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da
atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser
(grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo
(atitudes “incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade
(imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de punição, toda
uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações
ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tornar
penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma função punitiva
aos elementos aparentemente indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao
extremo, que tudo possa servir para punir a mínima coisa: que cada indivíduo
se encontre preso numa universalidade punível-punidora (FOUCAULT, 1987,
p. 149).

Dando continuidade ao seu pensamento, Foucault (1987) diz que tudo o que se
afasta da regra é passível de punição, pois faz parte da penalidade disciplinar. É
submetido à pena o campo indefinido do não conforme, sendo a punição também
aplicável ao estudante que não aprende. Argumenta ainda que o castigo disciplinar
tem função de regular e diminuir os desvios. Essa compreensão confirma a validade
do diagnóstico feito por mim, ou seja, as alunas e alunos da classe de alfabetização
da Escola Estadual de Ensino Fundamental República foram punidos sendo
transferidos para a escola especial porque não aprendiam da maneira esperada pela
instituição, demonstrando um desvio na aprendizagem. Essa punição tinha também
por objetivo levar esses alunos a aprender de acordo com a normalidade pretendida.
Mas, concretamente, a mudança de escola acabou atuando como um mecanismo de
exclusão: “a penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla todos os
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instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, homogeneíza,
exclui. Em uma palavra, ela normaliza” (FOUCAULT, 1987, p. 153).
Dessa forma, na tentativa de compreender os processos de exclusões das
crianças e dos jovens desenvolvidos nas escolas, elegi como lócus de minha pesquisa
a Escola Estadual de Ensino Fundamental República, até porque, de uma
determinada forma, essa escola sempre esteve ligada a uma “história de exclusão”.

3.1 A Escola Estadual de Ensino Fundamental República: conhecendo a
instituição e iniciando a pesquisa
Assim que iniciei minha pesquisa, em conversa com a diretora da Escola
Estadual de Ensino Fundamental República, fiquei sabendo que essa instituição,
durante o período em que era ligada à Funabem, funcionava no mesmo prédio da
atual Escola Técnica Estadual República, a antiga Escola Correcional Quinze de
Novembro. Somente no ano de 1996 é que a escola foi transferida para o atual prédio,
edificação que na época em que o estabelecimento era parte da Funabem abrigava a
Escola de Artes. É importante mencionar que hoje em dia nesse recinto está presente
a direção geral da escola, a biblioteca e a educação infantil. Esse espaço é chamado
de Anexo I15.

Imagem 1 - Anexo I

15

Os prédios são chamados de anexo, pois o prédio que abriga o ensino médio no complexo de Quintino é a
Escola Técnica Estadual República, a Escola Estadual de Ensino Fundamental República é considerada como
um anexo da escola onde funciona o ensino médio.
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Ainda segundo o relato da referida diretora, o Anexo II, onde atualmente são
ministradas as aulas dos anos finais do ensino fundamental, ficou fechado e lacrado
durante dois anos. Somente em 1998 ele passou a atender as alunas e os alunos.
Segundo a diretora da escola:
Isto se deu, pois, nesse espaço funcionavam quatro celas da Funabem e
somente em 1998 é que as celas foram transformadas em salas de aula para
receberem os alunos. Se você for lá olhar, verá que os pilares das quatro
celas ainda estão lá e se transformaram nas salas.

Imagem 2 - Anexo II

Após conhecer a referida instituição, logo me incomodei com o espaço da
escola e sua arquitetura. Chamou-me a atenção o fato de esta instituição escolar
ainda fragmentar a sua arquitetura em três sítios diferenciados − o prédio principal é
chamado pelos funcionários e professores da escola de Anexo I (conforme foto na
página 102). Tais prédios já se encontravam lá, afinal, pertenciam inicialmente ao
SAM e depois à Funabem. Todavia, perturbava-me o fato de na atualidade os prédios
estarem separados por anexos e um deles estar praticamente isolado do restante da
escola. Como já foi dito, no anexo I localiza-se a direção geral e a educação infantil;
no Anexo II, que fica no mesmo espaço-ambiente do Anexo I, funcionam os anos
finais do ensino fundamental, e no Anexo III localizam-se as turmas dos anos iniciais
do ensino fundamental, que é, por sua vez, separado dos demais espaços da escola
por um muro e uma porta.

120

Segundo Frago e Escolano (2001), a arquitetura escolar é uma espécie de
discurso que se apresenta na materialidade como um sistema de valores, de ordem,
de disciplina e de vigilância e está repleta de ideologia. Os espaços escolares estão
repletos de significados, transmitem mensagens, conteúdos, valores e impõem suas
leis como organizações disciplinares.
Para os autores acima mencionados, a questão do espaço escolar ganhou uma
grande importância nos últimos anos, pois se relaciona com a história da escola como
instituição social e cultural e está interligada à micropolítica e à organização interna da
mesma. Por sua vez, tal integração dá sentido à realidade em que a instituição escolar
está inserida.
Assim, o isolamento do Anexo III nos dá pistas e sinais de algo (GINZBURG,
1989); indica uma mensagem para quem observa o espaço dessa escola: será que
esse espaço não lhe pertence ou é indesejado ao restante da instituição?

Imagem 3 - Porta que separa os Anexos I e II do Anexo III

121

Para uma melhor visualização do que estou argumentando, em seguida
apresento uma imagem da escola captada de cima, pelo satélite.

Imagem 4 - O Anexo III é o espaço físico localizado à direita da imagem

Conversando com uma das orientadoras da escola, foi-me dito que no pátio dos
anos iniciais do ensino fundamental ainda existiam duas solitárias16 ao ar livre. Após
essa conversa, dirigi-me imediatamente ao pátio e constatei que realmente elas ainda
permaneciam nesse espaço.

Imagem 5 - Ao fundo, uma das solitárias da Escola Estadual de Ensino Fundamental República

16

Solitária é uma forma especial de punição, em que o detento é encarcerado numa cela individual.
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Von Foerster (1996) diz que não enxergamos com os olhos, e sim com o
cérebro, argumentando que só enxergamos aquilo em que acreditamos. Passei a
maioria das quintas-feiras do ano de 2009 observando as alunas e alunos interagindo
no pátio da escola durante o recreio escolar, e não havia percebido as duas solitárias.
Somente quando me foi dito que as solitárias ali estavam é que as consegui enxergar.

Imagem 6 - Novamente uma das solitárias

A imagem da fotografia dos estudantes mostra, por outro lado, que esses
podem ressignificar os espaços da escola brincando ao lado das referidas solitárias
sem atentar para as questões passadas. No entanto, as diretoras da instituição, assim
como algumas professoras e professores, faziam outra leitura, atribuíam às solitárias
um peso forte e diziam que havia uma energia negativa no local. Assim, não consegui
parar de pensar que aquelas solitárias ainda presentes no Anexo III me soaram como
sinais de que, desde a época da Funabem, o referido espaço era tido como um recinto
de isolamento e de controle disciplinar. Isolavam e puniam nas solitárias os indivíduos
que fugiam às regras, que serviam como exemplo de comportamento que não devia
ser seguido.
O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar;
um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e
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onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles
sobre quem se aplicam (FOUCAULT, 1987, p. 143).

Segundo Foucault (1987), no decorrer da era clássica, foram construídas para
punição técnicas de vigilância múltiplas e entrecruzadas para submeter e sujeitar o
comportamento do homem. Essas técnicas são uma forma de regulação que o poder
exerce, e elas atuam pelo efeito de uma visibilidade geral. Assim, a arquitetura das
cidades, dos acampamentos militares e das escolas passa a ser desenvolvida para
permitir um controle maior e tornar visíveis as pessoas que se encontram nesses
espaços. As solitárias podem ser entendidas como uma técnica de vigilância e de
punição que possibilitava às demais internas e detentas, a partir de seus olhares, uma
forma de controlar as atitudes das detentas, já que esse instrumento de punição ficava
no pátio onde as outras jovens e meninas passavam o tempo livre e, de certa forma,
as ameaçavam.
Toda uma problemática se desenvolve então: a de uma arquitetura que não é
mais feita para ser vista (fausto dos palácios), ou para vigiar o espaço exterior
(geometria das fortalezas), mas para permitir um controle interior, articulado e
detalhado – para tornar visíveis os que nela se encontram; mais geralmente a
de uma arquitetura que seria um operador para a transformação dos
indivíduos: agir sobre aquele que abriga, dar domínio sobre seu
comportamento, reduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um
conhecimento, modificá-los (FOUCAULT, 1987, p. 144).

Naquele momento da pesquisa, levantei a hipótese de que o Anexo III ainda
era visto na atualidade daquela forma, pois no presente situam-se nesse espaço de
forma isolada algumas salas de atendimento para alunas e alunos deficientes ou com
dificuldades de aprendizagem. A sala de apoio para alunas e alunos com dificuldade
em matemática dos anos finais do ensino fundamental também funciona nesse
ambiente. Assim como a sala de recursos multifuncionais que iniciou no ano de 2010
seus

trabalhos

com

alunas

e

alunos

deficientes,

estudantes

com

altas

habilidades/superdotados, discentes com transtornos globais do desenvolvimento que
estão matriculados nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. De certa forma,
isolam-se essas salas do restante da escola, porém, elas estão visíveis e funcionam
como ameaça perene sobre os discentes com deficiência ou dificuldades, e servem de
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exemplo para os demais estudantes da instituição através de separações estanques
em determinados períodos do dia.
Todavia, como a escola não possui nenhum documento que conte a história do
referido Anexo, fui à caça de mais pistas que me indicassem o que teria sido esse
lugar durante o período da Funabem.
Durante minhas investigações, fiquei sabendo que uma professora da
instituição havia feito sua dissertação de mestrado sobre a história do complexo de
Quintino, e então entrei em contato com ela para marcarmos uma conversa. Ivonete é
professora concursada da instituição desde 1996 e me deu mais detalhes sobre a
história da escola. Segundo sua narrativa:
A escola de Ensino Fundamental funcionava na época da Funabem
conjuntamente com a Escola República, a atual Escola Técnica Estadual
República, a escola de ensino médio que fica na entrada do complexo. Em
1997 ela foi transferida para cá, para a antiga Escola de Artes da Funabem,
mas só começou a funcionar em 1998. Eu tenho muitos dados sobre a história
do complexo, pois em minha dissertação tive que levantá-los, mas sobre a
história da escola não tenho muitos dados oficiais; sei de algumas coisas por
conta dos relatos orais que obtive quando estava levantando a história do
complexo de Quintino − foi sobre isso que pesquisei −, mas não
especificamente sobre a história da escola. E também sei muita coisa, pois
estou aqui desde 1996. Eu passei para cá no primeiro concurso do CEI, que
foi realizado em 1996.

Na tentativa de recuperar alguns fios de sua memória, fui fazendo mais
perguntas que me proporcionassem mais pistas, pois tinha receio que algumas de
minhas dúvidas não fossem respondidas somente por meio da leitura de sua
dissertação, que me foi oferecida. Assim, perguntei se a professora sabia o que
funcionava durante o período da Funabem no espaço do atual Anexo III, ou seja, no
prédio dos anos iniciais do ensino fundamental. Ela me respondeu:
Eu não consegui obter essa informação em nenhum documento oficial da
época da Funabem, nem da Faetec. Só consegui essa resposta, durante a
elaboração da minha dissertação de mestrado, através de relatos orais, como
já te falei. Pelo que foi me dito, era o dormitório das meninas.
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Em seguida, perguntei sobre a existência das solitárias naquele espaço; se ela
saberia me informar se as solitárias eram somente para as meninas internas ou para
todos os internos da instituição.
Não tenho certeza, mas acho que eram para as meninas. No fundamental II,
onde é o Anexo II, as atuais salas de aulas eram as celas dos meninos
internos na época da Funabem. Tanto que no meio das salas existem as
pilastras das celas. Aquilo é uma loucura, agora não sei, mas antigamente
ainda havia lá dentro das salas de aula as pias lavatórias que eram das celas.

Na continuidade da conversa, ela me perguntou porque eu estava tão curiosa
com a história do Anexo III. Eu respondi que desde que entrei na escola para
desenvolver minha pesquisa levantei a hipótese de que esse Anexo era como um
espaço de isolamento e de controle do comportamento das alunas e alunos perante o
restante da instituição. Disse também que provavelmente essa utilização era herança
da antiga Funabem. Expliquei, ainda, que intuía que a direção da escola não se dava
conta dessa questão e que posteriormente iria conversar com os diretores sobre essa
problemática, principalmente sobre a existência das solitárias, pois não havia o menor
sentido em elas continuarem existindo no pátio onde as alunas e alunos brincam e
realizam as aulas de educação física. Enfatizei que, ao saber da existência das
solitárias, considerei-as como pistas fortalecedoras desta minha hipótese de produção
ativa da exclusão.
Argumentei ainda que me soava estranho que a educação infantil não estivesse
no Anexo III juntamente com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental,
mas sim no Anexo I, compartilhando o espaço físico com os estudantes maiores, dos
anos finais. Aleguei que considerava que isso se dava em nome da visibilidade, pois,
segundo soube pela direção, a educação infantil já havia sido premiada e teve alguns
projetos financiados pela Faperj, devendo, portanto, estar visível, pois possuía uma
história de sucesso e poderia funcionar com base na técnica disciplinar segundo a
qual o que funciona bem deve ser exposto e recompensado (FOUCAULT, 1987).
Ivonete me interrompeu e disse:
Sem dúvida, é claro que a educação infantil tinha que estar aqui no Anexo III.
Caramba, Denize, eu nunca havia percebido isso, nunca tinha pensado, mas
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você tem razão! É claro que você tem razão! Olha só, algumas professoras
daqui do primeiro segmento fizeram um projeto de informática e conseguiram
verba da Faperj. Aí elas pensaram em realizar o projeto na sala de apoio de
Matemática, mas não conseguiram de jeito nenhum. Elas acabaram
conseguindo a sala no Anexo II, ou seja, como é um projeto que tem que ter
visibilidade, ele foi para o Anexo II ao invés de ficar aqui no prédio de origem.
Caramba, você tem razão!

A fala da professora naquele momento mais uma vez confirmou minha ideia de
que o Anexo III funciona como um espaço onde os desvios são marcados e
castigados, enquanto o Anexo II é o local onde as qualidades, competências e
aptidões são hierarquizadas e recompensadas (FOUCAULT, 1987). O indício mais
forte para mim em relação à questão do isolamento desse espaço era a existência da
sala de apoio de matemática no Anexo III, pois o mais lógico seria que essa sala
ficasse localizada no Anexo II, já que a mesma só atende os alunos dos anos finais do
ensino fundamental. Da mesma maneira, o referido projeto de informática deveria
estar centrado no Anexo III, já que seu objetivo é atender os alunos dos anos iniciais
do ensino fundamental.
Após minha conversa com Ivonete, continuei me questionando sobre o espaço
do Anexo III. Gostaria de entender por que ele era tão perto e ao mesmo tempo tão
isolado da escola de artes durante o período de funcionamento do SAM e da
Funabem. A conversa me trouxe alguns indícios de que o espaço era isolado por
motivo de segurança para as meninas − se não houvesse ali um muro e uma porta
seria fácil o acesso àquele ambiente ao trânsito dos meninos infratores, o que poderia
acarretar problemas, já que as meninas dormiam ali. Entretanto, embora essa fosse
uma leitura possível, quem trabalha com o paradigma indiciário sabe que a realidade
não se apresenta enquanto tal, e por essa razão fui à procura de outras pessoas que
pudessem ter vivenciado aquele período e pudessem me narrar outros elementos da
história da instituição, pois percebia algumas lacunas naquilo que já havia acessado...
Assim, para saber mais detalhes sobre a história da Escola Estadual de Ensino
Fundamental República, fui em busca de outras fontes que pudessem preencher
esses vazios. Em minha procura soube que existia na instituição um senhor que
estava no complexo de Quintino desde 1968, o que significava que ele estava lá
desde que a escola pertencia à Funabem. Ele havia trabalhado como instrutor de
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ensino profissional industrial dos meninos internos. Ao conversar com o Sr. Osmar,
conheci outra história que, mais uma vez, confirmou a importância do movimento de
mergulhar no cotidiano e em suas diferentes facetas para desenvolver a pesquisa.

3.2 Trazendo novos fios para essa história: a importância de mergulhar nos
cotidianos das escolas

A narrativa do Sr. Osmar reforçou minha convicção de como é importante
mergulhar no cotidiano quando desenvolvemos pesquisa nos/dos/com os cotidianos
das escolas. Como senti que havia lacunas nas histórias narradas no início de minha
pesquisa, fui recolher mais informações sobre a história da Escola Estadual de Ensino
Fundamental República. Ter feito esse movimento me permitiu acrescentar fios à
história já conhecida, chocando-se, inclusive, com algumas informações das primeiras
narrativas contadas, permitindo melhor percepção da complexidade desse cotidiano.
A partir da narrativa de Sr. Osmar, pude perceber que muito da história que se
conta hoje em dia no complexo de Quintino está povoado de um imaginário coletivo e
mítico! Isso provavelmente se dá em virtude de esse local ser herdeiro de instituições
fechadas, muito “malfaladas” em suas épocas, consideradas precárias e/ou
equivocadas, não só pela imprensa, mas por jovens, meninas e meninos que foram
internos, o que possivelmente influenciou as narrativas que se contam até hoje sobre
o lugar. Foi preciso mergulhar nas possibilidades de conhecimento da instituição e
conversar com quem vivenciou a história do local para conhecê-la para além dos
mitos e interditos que a cercam. Siqueira (1999) também vivenciou questão
semelhante quando desenvolveu sua pesquisa de mestrado no complexo de Quintino.
Como em boa parte do cotidiano da sociedade brasileira, encontramos a
presença maciça de elementos mágicos que compõem o nosso imaginário.
Em várias conversas sobre o Complexo de Quintino, não poderia ser diferente.
O assunto sempre girava em torno do ambiente carregado e pesado da
escola, desde pequenos acidentes, discussões, humor, até mal-estar físico,
tudo era associado ao referido peso do local. Este peso tinha suas
explicações, afinal, além de ter sido cenário para as dores físicas e morais de
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muitos menores, aquela área também já tinha dado lugar a uma fazenda,
disse-me uma vez o professor de Língua Portuguesa, com direito a cemitério
de escravos e tudo o mais. Curiosa com tal narração – afinal não foi só ele
quem me contou tal história – resolvi investigar. Após algumas incursões ao
Arquivo Nacional, pude, através da comparação de mapas, constatar que
realmente existia uma fazenda naquela região, a Fazenda da Bica, o que
acabou possibilitando uma reconstrução histórica do local. Essa pesquisa
pode ilustrar momentos em que o pesquisador é invadido por dados e
informações que nem cogita. Esse tipo de situação enriqueceu muito meu
trabalho e me possibilitou a vivência de situações inusitadas e ricas de
detalhes para a construção do entendimento do local e suas relações
(SIQUEIRA, 1999, p. 18).

Sr. Osmar contou que deu aulas na Funabem por 22 dois anos, porém, antes
de ser instrutor na instituição, exerceu o cargo de pintor e, paralelamente, estudou
para poder atuar como instrutor. Todavia, antes de ser funcionário da Funabem, Sr.
Osmar foi interno no SAM, pois sua mãe tinha oito filhos e dificuldades financeiras
para mantê-los e, por esse motivo, internou-os por algum tempo. Isso ocorreu em
1952, o que fez com que esse senhor pudesse expressar, a partir de sua narrativa,
diferentes vivências e conhecimentos que contribuíram para minha pesquisa.
Eu perguntei ao Sr. Osmar se o muro que separava o Anexo III dos outros
Anexos da Escola Estadual de Ensino Fundamental República sempre existira. Ele
respondeu:
Sempre, porque ali no Anexo III primeiro foi presídio de adultos na época do
SAM, e eu sei disso porque eu alcancei o SAM também. Em 1965, foi criada a
Funabem, mas eu alcancei a época do SAM porque eu morei aqui atrás, eu
nasci ali atrás e por isso alcancei a época do SAM e também fui interno aqui.
Nunca fui bandido, mas o SAM também recebia órfãos ou meninos muito
pobres, e eu era muito pobre mesmo. Eu era garoto, porque isso foi em
cinquenta e pouco e eu nasci em 1946, mas eu me lembro bem do presídio.

Eu o interrompi e perguntei. Então, onde hoje é o Anexo III, existia, na época do
SAM, um presídio? Sr. Osmar respondeu:
Isso minha filha, nós falamos assim presídio, mas na realidade não era um
presídio. Era um espaço onde tinha uma escola, mas era um espaço fechado
para isolar esses internos dos demais, pois esses detentos eram muito
perigosos e aí, na época do SAM, eles tinham que ficar isolados do restante.
Por isso tem esse muro enorme e a porta de ferro com o cadeado que era
para isolá-los dos demais. Eles eram muito perigosos, mas muito perigosos
mesmos. Ali onde tem aquele quadradinho, tinha uma cozinha e tinha uma
caldeira de água com um registro que regulava a temperatura da água. Eles
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quebraram a caldeira, ela explodiu, eles acharam que iam estourar a parede
para fugirem, foi um problema aquilo ali. Isso foi em cinquenta e pouco e
morreu um bocado de bandido, mas naquela época tinha bandido, isso em
cinquenta e pouco. Tinha o Mineirinho, o Cara de Cavalo, o Praga de Mãe.
Essa galera todinha estava interna ali. Depois veio a Funabem e isso mudou.

A narrativa do Sr. Osmar ratificou de certo modo o que eu vinha pensando até
então: o espaço do Anexo III já havia sido um local de isolamento de jovens bandidos
“perigosos”, e por isso precisava ser isolado do restante da instituição. Escola e
presídio conviviam atuando ambos como sistemas regulatórios que visam à disciplina
e possuem como função qualificar e controlar o comportamento dos jovens.
Na essência de todos os sistemas disciplinares funciona um pequeno
mecanismo penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, com
suas leis próprias, seus delitos especificados, suas formas particulares de
sanção, suas instâncias de julgamento. As disciplinas estabelecem uma
“infrapenalidade”, quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis; qualificam
e reprimem um conjunto de comportamentos que escapava aos grandes
sistemas de castigo por sua relativa indiferença (FOUCAULT, 1987, p. 149).

Conforme já foi dito com base no pensamento do autor, o poder não emana
somente do Estado, e por isso algumas instituições assumem técnicas de regulação
que são fundamentais para o funcionamento do Estado (FOUCAULT, 1987). Escola e
presídio, assim, não eram incompatíveis no SAM, produziam, cada um ao seu modo
exclusão, através de uma marcação de quem era e não era perigoso. Os internos
considerados perigosos já estavam marcados e por essa razão deveriam ficar
afastados do restante da instituição. Essa é uma estratégia usada pelo poder
disciplinar.
Tratar os “leprosos” como “pestilentos”, projetar recortes finos da disciplina
sobre o espaço confuso do internamento, trabalhá-lo com os métodos de
repartição analítica do poder, individualizar os excluídos – isso o que foi
regularmente realizado pelo poder disciplinar desde o começo do século XIX:
o asilo psiquiátrico, a penitenciária, a casa de correção, o estabelecimento de
educação vigiada e, por um lado os hospitais, de um modo geral todas as
instâncias de controle individual funcionam num duplo modo: o da divisão
binária e da marcação (louco-não louco; perigoso-inofensivo; normal-anormal);
e o da determinação coercitiva, da repartição diferencial (quem é ele; onde
deve estar; como caracterizá-lo, como reconhecê-lo; como exercer sobre ele,
de maneira individual, uma vigilância constante, etc.) (FOUCAULT, 1987, p.
165).
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Para obter mais informações sobre a Escola Estadual de Ensino Fundamental
República, coloquei mais questões para o Sr. Osmar. Assim, perguntei a ele: Já sei o
que funcionava no Anexo III durante o SAM e no período da Funabem. O que estava
localizado nesse espaço?
Esse espaço aí foi de meninos até sessenta e poucos, foi de homens que
ficavam permanentes, foi naquela época do Caveirinha, Praga de Mãe, Cara
de Cavalo, aquele assaltante de bancos, do trem pagador, o Tião Medonho.
Depois dessa época, vieram as crianças, as meninas, umas eram infratoras,
outras só abandonadas, e eram as freiras que cuidavam delas e as
mantinham. Aí, quando vieram as meninas, em cima ficavam os dormitórios
delas, e embaixo ficavam as salas de aulas e o refeitório. As meninas tinham
que ficar separadas, pois senão os meninos entravam de noite e já viu o
problema, às vezes eles tentavam jogar cordas, mas aí os vigilantes ficavam
atentos.

Nesse fragmento da fala, fica mais uma vez evidente que o espaço do Anexo III
também na época da Funabem era usado como espaço de isolamento do restante da
instituição, apesar desse isolamento ser para proteger as jovens e meninas e não
para encarcerar como no período do SAM. Todavia, essas meninas e jovens deveriam
ficar distanciadas dos jovens e meninos infratores e, para assegurar essa separação,
não bastava a existência do muro, utilizava-se também a presença de vigilantes.
Resolvi perguntar ao Sr. Osmar onde os vigilantes ficavam, já que não havia
visto no Anexo III nenhum lugar específico para eles e seu depoimento afirmava a
existência de um sistema de vigilância. Foi nesse momento que tive acesso a uma
informação totalmente diferente daquela fornecida pela maioria dos sujeitos de minha
pesquisa até então.
17

Eles ficavam nas vigílias , duas ficavam ali no pátio onde hoje é o Anexo III
encostadas no muro que dá para o mato, e a outra ficava encostada no muro
do Anexo III, mas essa fica voltada aqui para o Anexo I.

Eu o interrompi mais uma vez e perguntei: aquilo então eram vigílias e não
solitárias? Ele me respondeu:

17

Dispositivo de segurança onde os vigilantes, seguranças e/ou guardas vigiam um determinado local.
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Aquilo nunca foi solitária não. Como aqui no complexo era um internato de
menores na época do SAM, e onde estão as vigílias era o presídio, como eu te
falei, vinha uma turma de fora e jogava cordas pelo lado de fora para o lado de
dentro e vice-versa; faziam uma corda com cobertor e jogavam para fora do
muro e fugiam. Elas não eram nada de solitárias, eram vigílias para fazerem a
segurança dos internos e das internas, pois, como já te falei, depois de
presídio aquilo ali virou o local onde as meninas internas ficavam. Mas as
vigílias foram construídas na época dos homens internos, pois era um pessoal
muito violento. Não sei de onde surgiu essa história de que aquilo ali eram
solitárias. Eu pergunto a você uma coisa: quem é que vai fazer uma solitária
com uma escada dentro para o preso fugir? Além disso, essas vigílias tinham
portas que eram fechadas com cadeados por dentro. O vigilante entrava,
fechava por dentro e subia a escada e ficava em cima vigiando. Além daquela
altura ali ficava uma casinha em cima de uns dois metros com quatro janelas
quadradas para ele ficar olhando para todos os lados e para todos.

Esse recorte da narrativa do Sr. Osmar mudou muito minha compreensão a
respeito da organização do espaço da instituição. Se eu tivesse me prendido às falas
de quem não vivenciou a história e narrou-a com base em compreensões produzidas
a posteriori, teria feito uma leitura falha e diferente da que faço agora. Apesar das
vigílias também serem uma técnica de vigilância, elas não são uma técnica punitiva
como são as solitárias. O sistema usado estava baseado no efeito do Panóptico, ou
seja, o de “induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que
assegura o funcionamento automático do poder” (FOUCAULT, 1987, p. 166). Esse
sistema é um dispositivo importante, pois automatiza o poder e é um sistema
regulatório que perpetua a exclusão, pois é uma forma de controlar os excluídos,
conforme enfatiza Santos (2006).
As vigílias são um clássico exemplo do Panóptico em ação. Não podemos
esquecer que o Panóptico é um instrumento criado pelo poder disciplinar que
possibilita que se vigie e se controle tudo, desde os movimentos dos indivíduos até os
acontecimentos, que são todos registrados. A parte final da fala do Sr. Osmar
demonstra isso, pois ele diz que o vigilante subia uma escada e ia para uma casa no
alto, com quatro janelas para que ele pudesse ter um controle total do que via e
guardava.
O Panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a
seus mecanismos de observação, ganha eficácia e em capacidade de
penetração no comportamento dos homens; um aumento de saber vem se
implantar em todas as frentes do poder, descobrindo que objetos que devem
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ser conhecidos em todas as superfícies onde este se exerça (FOUCAULT,
1987, p. 169).

Nesse sentido, a mudança na história não compromete a minha hipótese... A
presença das vigílias confirma que o Anexo III, durante o período da Funabem,
também era um espaço de isolamento, as vigílias garantiam a distância das internas
dos demais espaços da instituição, a ponto de suas aulas serem ministradas somente
naquele recinto. O poder disciplinar usava as vigílias como um instrumento de
observação, controle e regulação do comportamento daquelas jovens e meninas.
As diferentes narrativas me possibilitaram entender melhor não só a história,
mas o estabelecimento de um imaginário mítico coletivo que instituiu um conjunto de
verdades na e sobre a Escola Estadual de Ensino Fundamental República. Essas
verdades, de uma ou de outra forma, oficializaram uma história da escola que
evidencia práticas de exclusão, processo esse que de certo modo continua sendo
produzido e reproduzido por alguns praticantes da instituição, como uma espécie de
manutenção de uma cultura local.

3.3 Conhecendo um pouco mais o perfil da instituição no presente

A Escola Estadual de Ensino Fundamental República é uma das unidades da
Faetec. Foi regulamentada pelo do Decreto nº 22.011/96 e é regida pelo regimento
interno da instituição. A escola abrange a educação infantil e o ensino fundamental e
possuiu um Programa de Aceleração de Estudos, organizado em ciclos, a partir do 6º
ano, no horário noturno, para os alunos que estão em idade avançada em relação à
série que estão cursando.
A escola, no ano de 2010, possuía um total de 1.614 alunas e alunos
matriculados, e estes estavam alocados nos três turnos da seguinte forma: no 1º
turno, a educação infantil possuía 29 estudantes; nos anos iniciais do ensino
fundamental, contava com 256 discentes, e, nos anos finais do ensino fundamental,
havia 539 alunos. No 2º turno, a educação infantil contabilizava 26 alunas e alunos;
nos anos iniciais do ensino fundamental, 236 estudantes, e, nos anos finais do ensino
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fundamental, 454 discentes. No 3º turno, no Programa de Aceleração do 1º ciclo havia
22 alunos, e no Programa de Aceleração do 2º ciclo, 52 alunos.

Imagem 7 - Alguns alunos no pátio do Anexo II

Em relação às funcionárias, funcionários, professoras e professores da
instituição, é necessário pontuar que existem diferenças funcionais entre os
trabalhadores dessa instituição. Existem profissionais concursados da Faetec
(Professor I e Professor II), profissionais cedidos pela Secretaria Estadual de
Educação, profissionais contratados e cooperativados, muitos disputando espaço
político, o que torna o clima bastante tenso e dificulta, em alguns momentos, o
trabalho pedagógico. Essas diferenças funcionais fazem com que, muitas vezes,
salários diferentes sejam pagos a profissionais desempenhando as mesmas funções,
como é o caso entre os professores concursados e os contratados provisoriamente.
A escola possui ainda quatro diretores que assumiram a direção em 2009.
Essas direções possuem funções diferenciadas, são elas: direção geral; direção
pedagógica; direção administrativa e direção técnica.
A direção da escola no período em que desenvolvi minha pesquisa se intitulava
“Gestão Cidadã” e foi eleita pela comunidade escolar no ano de 2008, tendo assumido
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o posto no início de 2009. É importante salientar que essa direção buscava definir os
rumos da escola de forma participativa, com as professoras, professores e
representantes da associação de pais e alunos sendo ouvidos e colaborando com as
decisões tomadas coletivamente em reuniões. A preocupação com a participação da
comunidade escolar era tão presente, que o grupo gestor, ao assumir a direção, fez
encontros regulares com as alunas e alunos tentando mostrar a importância do
desenvolvimento do grêmio escolar. Nesses momentos, explicaram que nem sempre
os interesses administrativos da escola são os dos estudantes, e que esses deviam se
mobilizar para garantir esse espaço de atuação.
Considero que a própria receptividade que encontrei enquanto pesquisadora
fazia parte da construção de uma consciência participativa e colaborativa nessa
unidade escolar. Várias foram as vezes em que fui chamada para participar de uma
reunião na qual decisões pedagógicas estavam sendo traçadas. Além disso,
frequentemente conversei com professoras e professores que me interpelavam pelos
corredores da escola para dialogar sobre dificuldades encontradas no cotidiano
escolar.
Em junho de 2009, também fui convidada a dar uma palestra na semana de
capacitação da escola. O tema tratado foi a prática avaliativa e sua influência na
produção de exclusões escolares. Em dezembro do mesmo ano, os membros da
diretoria, da supervisão e coordenação quiseram saber sobre minha pesquisa, sobre o
que eu já havia conseguido em termos de resultados. Ponderei que já havia recolhido
alguns dados e o que me chamava mais atenção até o momento era o sentimento de
homofobia que havia percebido na escola. Não sabia ao certo como seriam recebidas
minhas considerações, nem qual seria meu destino na instituição após esse momento.
Contrariando algumas expectativas negativas, todos se mostraram bastante
preocupados e me pediram para desenvolvermos juntos um projeto sobre essa
questão. Tal pedido me fez convidar dois professores/pesquisadores que tecem seus
estudos sobre a homofobia para darem uma palestra inicial na Faetec sobre o tema. A
primeira dessas palestras foi realizada em outubro de 2010.Em 2011 o grupo Arco-
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Íris18 foi convidado para dar uma palestra junto aos alunos, e em 2012 mais duas
palestras sobre homofobia ocorreram na rede.
Em novembro de 2010, outra atitude tomada pela direção da escola me
surpreendeu. Como só descobri que as solitárias eram vigílias em dezembro de 2010,
passei os anos de 2009 e 2010 conversando com a direção da escola sobre a
importância de derrubarem aquelas solitárias, já que essas eram instrumentos
regulatórios e de punição de outra época, e que, no presente, as crianças não
precisavam delas no pátio onde brincavam e onde tinham as aulas de educação
física. De tanto conversar sobre esse assunto, a direção da escola derrubou uma das
vigílias, a que ficava visível no pátio; a outra, porque está encoberta, ainda não foi
derrubada. Mesmo sabendo, atualmente, que se tratava de uma vigília, e não de uma
solitária, entendo que a derrubada desse instrumento de vigilância possibilita que a
história de regulação perversa presente no Anexo III se atenue e, assim, quem sabe
facilite a tessitura de uma nova história, mais emancipatória.

Imagem 8 - A Vigília em processo de destruição

As atitudes participativas e colaborativas desenvolvidas pela atual gestão em
relação à minha posição enquanto pesquisadora, fizeram-me compreender melhor a
ideia de que um espaço que possui mecanismos regulatórios, também é um espaço
18

Organização não governamental que tem como missão atuar como referência na promoção da autoestima e
cidadania de LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais), visando à transformação da sociedade por meio
de ações de desenvolvimento organizacional, gestão do conhecimento, mobilização comunitária e defesa dos
direitos humanos, para o exercício da livre orientação sexual e identidade de gênero (www.arco-iris.org.br).
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potencialmente emancipatório, capaz de criar possibilidades de transformação,
conforme afirma Oliveira (2003).
A autora enfatiza a necessidade de criação, ampliação e consolidação de
formas de regulação social que ampliem os espaços de diálogos e de convivência
democrática entre os diferentes sujeitos e grupos sociais, o que possibilitaria a
emancipação social desses sujeitos e grupos, já que esses poderiam a partir desses
espaços construírem possibilidades reais de participação social e de melhoria de vida.
É nesse sentido que entendemos a possibilidade da emergência de formas
sociais de regulação com caráter emancipatório, como um meio de superar
tanto a ideia de oposição quanto a de imposição e de caminharmos rumo à
ampliação dos espaços, individuais e coletivos, de ação sobre a sociedade e
suas regras de integração social (HABERMAS, 1984) e de transformação
democratizante (OLIVEIRA, 2003 p. 30).

Dessa forma, para que uma história mais emancipatória possa ser tecida na
Escola

Estadual

de

Ensino

Fundamental

República,

é

necessário

buscar

desinvisibilizar os processos de exclusões que ainda ocorrem nessa instituição,
identificando como os alunos com orientação homossexual são vítimas desse
processo, no sentido de, ao mesmo tempo, reconhecer processos e práticas
emancipatórias, valorizando-os, contribuindo para sua multiplicação e legitimação. É
com essa intenção que os capítulos seguintes foram produzidos. Também será foco
desses capítulos ponderar sobre como as identidades dos alunos são tecidas.
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4 FORMAÇÃO DE IDENTIDADES E PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO
NA ESCOLA

Respeitar a diferença não pode
significar “deixar que o outro seja como eu sou” ou “deixar que
o outro seja diferente de mim tal como eu sou diferente (do
outro)”, mas deixar que o outro seja como eu não sou, deixar
que ele seja esse outro que não pode ser eu, que eu não
posso ser, que não pode ser um (outro) eu; significa deixar
que o outro seja diferente, deixar ser uma diferença que não
seja, em absoluto, diferença entre duas identidades, mas
diferença da identidade, deixar ser uma outridade que não é
outra “relativamente a mim” ou “relativamente ao mesmo”, mas
que é absolutamente diferente, sem relação alguma com a
identidade ou com a mesmidade.
Pardo

Como bem atesta Hall (2009, p. 103), nos últimos anos temos assistido a uma
infinidade de trabalhos que se lançaram a estudar a questão da identidade, e ele
pergunta: “onde está, pois, a necessidade de mais uma discussão sobre a
‘identidade’? Quem precisa dela?”. Em resposta a essas questões, ele argumenta
que, apesar de muitos estudos sobre o tema, ainda permanece uma rasura, e que a
cada conjunto de problemas surge a irredutibilidade do conceito de identidade. Sendo
assim, acredito que, para o meu trabalho, o estudo sobre a questão da identidade se
torna fundamental, pois, a partir deste, posso desinvisibilizar práticas discursivas
engendradas em processos de subjetivação que influenciam tanto na formação das
identidades dos alunos com orientação homossexual, quanto nos procedimentos de
exclusão por eles sofridos. Assim também, posso entender de que forma esses
procedimentos produzem influências nos alunos que os praticam e nos que
presenciam tais procedimentos. Dessa maneira, Hall (2009, p. 105) argumenta que:
Concordo com Foucault quando diz que o que nos falta neste caso, não é
“uma teoria do sujeito cognoscente”, mas “uma teoria da prática discursiva”.
Acredito, entretanto, que o que este descentramento exige – como a evolução
do trabalho de Foucault claramente mostra – é não um abandono ou abolição
mas uma reconceptualização do “sujeito”. É preciso pensá-lo em sua nova
posição – deslocada ou descentrada – no interior do paradigma. Parece que é
na tentativa de rearticular a relação entre sujeitos e práticas discursivas que a
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questão da identidade – ou melhor a questão da identificação, caso se prefira
enfatizar o processo de subjetivação (em vez das práticas discursivas) e a
política da exclusão que essa subjetivação parece implicar – volta a aparecer.

Nesta tese estarei trabalhando com os conceitos de identidade e subjetivação,
pois concordo com Woodward (2009) quando diz que entre estes existe uma
sobreposição, pois as identidades são definidas no âmbito das culturas e das práticas
discursivas, e é um dos aspectos que constituem o sujeito que emerge dos processos
de subjetivação justamente por meio dos discursos proferidos.
Os processos de subjetivação fabricam e modelam os sujeitos; várias podem
ser as instâncias, os dispositivos e os contextos onde o sujeito é fabricado ou
modelado pelos processos de subjetivação, e o discurso é um desses dispositivos.
Segundo Foucault (2006), o discurso vive por meio de si mesmo, tem
autonomia e normas próprias. Ele não se origina do mundo, tampouco é a
representação desse mundo. Também não é formado por um sujeito que o fundou.
Para esse autor, o discurso é que compõe o mundo e o sujeito, colocando-nos em
regimes discursivos que nos moldam a uma maneira de compreender, narrar e operar
enquanto sujeitos no mundo. Contudo, é importante mencionar que o discurso não
está situado fora dos dispositivos e práticas nos quais ele se corporifica e se produz;
pelo contrário, é justamente nisso que incide a sua engrenagem de funcionamento, ou
seja, somos sujeitos constituídos pelo discurso, pelas normas e regras que se formam
e pelas ferramentas que ele nos proporciona para a composição de nossa maneira de
pensar e de agir no mundo, com o outro e conosco.
É baseada nas ideias acima mencionadas que tento entender como se dá a
formação das identidades tanto dos alunos com orientação homossexual que sofrem
procedimentos de exclusão quanto daqueles que as praticam ou presenciam.
Também estou me arriscando a compreender a constituição desses sujeitos a partir
da perspectiva de gênero, uma vez que percebo esta como constituinte das suas
identidades. Identidades que são fragmentadas, instáveis e plurais.
Somos sujeitos de muitas identidades. Essas múltiplas identidades sociais
podem ser também, provisoriamente atraentes e, depois, nos parecem
descartáveis; elas podem ser, então rejeitadas e abandonadas. Somos
sujeitos de identidades transitórias e contingentes (LOURO, 1995, p. 12).
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Neste momento, é importante focalizar a questão das identidades, para situar
melhor o diálogo que venho estabelecendo com Foucault, pois para alguns estudiosos
do pensamento deste autor é preferível pensar em termos de processos de
subjetivação do que de identidades, visto serem estas algo fixo, já formado. Segundo
Rolnik (1997), quando falamos em identidade estamos pensando numa referência
pronta e acabada que possibilita um terreno estável na sua constituição, onde as
singularidades que afetam essa estabilidade tendem a ser postas para o lado de fora
do sujeito na tentativa de que não venham a problematizar o que já está referendado.
Sendo assim, segundo esses autores, o uso do conceito de identidade representaria
um afastamento do pensamento de Foucault, que trabalha com a noção de
subjetividade e de processos de subjetivação ao invés de identidade, e a subjetividade
é entendida por ele como um dos aspectos que compõem o sujeito que passa por
processos de subjetivação a partir dos discursos pronunciados.
Todavia, é importante sinalizar que não é da maneira acima apresentada que
eu, assim como os autores que uso como fonte, compreendo as identidades. Para
nós, elas não são um dado pronto e acabado, elas emergem sempre de processos e
por isso são instáveis, fragmentadas, dinâmicas, transitórias, contingenciais e plurais.
Hall (2006) diz que existem três concepções diferentes de identidade: a
identidade do sujeito do iluminismo, a identidade do sujeito sociológico e a identidade
do sujeito pós-moderno. Dessa forma, considero extremamente oportuno nesse
momento trazê-las para essa análise.
Segundo o mencionado autor, a identidade do sujeito do Iluminismo estava
fundada numa concepção de pessoa humana como completamente centrada,
unificada, racionalista, com consciência e capacidade de ação. Esse indivíduo era
visto possuindo um núcleo interior que emergia assim que esse nascia e com ele ia se
desenvolvendo, porém, esse núcleo continuava o mesmo ao longo desse
desenvolvimento. “O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” (HALL,
2006, p. 11).
A identidade do sujeito sociológico refletiu as transformações e complexidades
do mundo moderno e, assim, o núcleo do sujeito passou a ser entendido não mais
como autônomo e autossuficiente, mas formado na relação com as outras pessoas.
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De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da
questão, a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O
sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é
formado e modificado no interior de um diálogo contínuo com os mundos
culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem (HALL,
2006, p. 11).

Atualmente, essa noção de identidade vem sendo questionada, pois o sujeito
não é mais percebido como tendo uma identidade unificada e estável, ele é
fragmentado, composto não mais por uma, mas por várias identidades até mesmo
contraditórias. Essa mudança de visão acompanha os processos de mudanças
estruturais e institucionais da sociedade contemporânea.
Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não
tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se
uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação
às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas
culturais que nos rodeiam (HALL, 1987). É definida historicamente, e não
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente.
Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando em diferentes
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente
deslocadas. 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” (veja HALL, 1990).
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada
uma das quais poderíamos nos identificar − ao menos temporariamente
(HALL, 2006, p. 13).

Compreendo, como Hall, que as identidades emergem dos processos
sinalizados na análise da formação da identidade do sujeito pós-moderno. Assim,
entendo também não haver uma contradição entre o conceito de identidade citado
acima, com o conceito de subjetividade de Foucault. A subjetividade para esse autor é
formada diante do contexto cultural e das práticas discursivas e essas submetem os
sujeitos a processos de subjetivação ao mesmo tempo em que esses produzem as
práticas discursivas. Portanto, os processos de subjetivação são tanto causa quanto
efeito dessa produção, eles se originam a partir de obrigações plurais pelas quais os
indivíduos são formados pelos discursos de verdade, levando-os assim aos
procedimentos que transformam seres humanos em sujeitos. Assim, posso enfatizar
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que os mencionados processos produzem maneiras de existir e estas, por sua vez,
são elaboradoras de outras formas de subjetivação, do mesmo modo que indica a
compreensão de Stuart Hall a respeito das identidades.
Enfim, tenho procurado estudar – é esse o meu trabalho em curso – a maneira
como um ser humano se transforma em sujeito; tenho orientado minhas
pesquisas na direção da sexualidade, por exemplo – a maneira como o ser
humano tem aprendido a reconhecer-se como sujeito de uma “sexualidade”
(FOUCAULT, 2009, p. 1-2).

Ao tentar entender como o ser humano tem aprendido a reconhecer-se como
sujeito de uma sexualidade, Foucault estava elaborando como o dispositivo de
sexualidade que, de fato, é um mecanismo do poder que constitui um saber, uma
verdade sobre o sexo, influencia na formação do sujeito. Para o autor, esses
processos de subjetivação e formação de subjetividades geram relações de podersaber que, para serem melhor compreendidas exigem a problematização das
questões que as envolvem.
E esta problematização implica um pensamento crítico – uma verificação
constante. É necessário que nos asseguremos daquilo que chamarei as
“necessidades conceituais”. Isto significa que a problematização não se deve
fundar numa teoria do objeto: o objeto problematizado não é o único critério de
validade de uma problematização. Precisamos conhecer as condições
históricas que motivam este ou aquele tipo de problematização. Precisamos
ter uma consciência histórica da situação na qual vivemos (FOUCAULT, 2009,
p. 2).

Assim, seguindo as indicações de Foucault analisarei as condições históricas
do Estado Moderno que influenciaram e influenciam a formação das identidades dos
sujeitos a partir de contribuições de Santos (2001, 2006). É importante dizer que para
esse autor as identidades dos sujeitos também não possuem um núcleo estável, não
são fixas, nem imutáveis, elas resultam sempre de processos provisórios e fugazes.
Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos,
imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de
identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de
mulher, homem, país africano, país latino-americano ou país europeu,
escondem negociações de sentido, jogos de polissemia, choques de
temporalidades em constante processo de transformação, responsáveis em
última instância pela sucessão de configurações hermenêuticas que de época

142

para época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são, pois,
identificações em curso (SANTOS, 2001, p. 135).

Para Santos (2001), a preocupação com o tema da identidade não é nova. Ele
chega a afirmar que a modernidade nasce dela e com ela, e enfatiza que o primeiro
nome moderno da identidade é a subjetividade. Argumenta que com o esgotamento
da visão de mundo presente no mundo medieval, os questionamentos voltaram-se
para a questão da autoria do mundo e o indivíduo passou a ser a primeira resposta
para essa questão. Portanto, o humanismo renascentista é a primária manifestação
paradigmática da individualidade como subjetividade.
Trata-se de um paradigma emergente onde se cruzam tensionalmente
múltiplas linhas de construção da subjectividade moderna. Duas dessas
tensões merecem um relevo especial. A primeira ocorre entre a subjectividade
individual e a subjectividade coletiva. A ideia de um mundo produzida por
acção humana postula a necessidade de conceber a communitas em que tal
produção ocorre. O colapso da communitas medieval cria um vazio que vai ser
conflitualmente e nunca plenamente preenchido pelo Estado Moderno, cuja
subjectividade é afirmada por todas as teorias da soberania posteriores ao
tratado de Vestefália. Esta tensão mantém-se irresolvida até nossos dias e
tem a sua melhor formulação teórica na dialética hegeliana da IchIndividualitat/Ich-Kollektivitat. A segunda tensão é entre uma concepção
concreta e contextual da subjectividade e uma concepção abstracta, sem
tempo nem espaços definidos. A primeira concepção está bem simbolizada na
obra de Montaigne, Shakespeare, Erasmus e Rabelais. Montaigne é a este
respeito particularmente exemplar pelo seu combate à teorização abstracta
falsamente universal e pela sua preocupação em centrar a sua escrita sobre si
próprio, a única subjectividade de que tinha conhecimento concreto e íntimo. A
segunda concepção, téorica, desespacializada e destemporalizada, tem em
Descartes o seu representante paradigmático. Curiosamente, no Discurso do
Método e, sobretudo, na integrante biografia intelectual que nele se narra, há
indicações preciosas sobre o contexto pessoal social e político que permitiram
a Descartes criar uma filosofia sem contexto (DESCARTES, 1972). (SANTOS,
2001, p. 136-137).

O autor enfatiza que as duas tensões acima assinaladas − a subjetividade
individual/coletiva e a subjetividade contextual/subjetividade universal − estão
presentes no alicerce das duas grandes correntes da teoria social e política da
modernidade. No que diz respeito aos conflitos entre a subjetividade individual e a
subjetividade coletiva, a prioridade é dada à subjetividade individual; no que diz
respeito à subjetividade contextual e à subjetividade abstrata, a preferência é dada à
subjetividade abstrata. Com relação à vitória da subjetividade individual impulsionada
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pelo princípio do mercado e da propriedade individual, Santos (2001) diz que esta
ocasiona a existência de um megassujeito que regula e possibilita a autoria social dos
indivíduos. Esse megassujeito é o Estado liberal.
Esse sujeito monumental é o Estado liberal. Sendo uma emanação da
sociedade civil, por via do contrato social, o Estado liberal tem poder de
império sobre ela; sendo, ao contrário desta, uma criação artificial, pode ser
artificialmente manipulado ad infinitum; sendo funcionalmente específico, pode
multiplicar as suas funções; sendo um Estado mínimo, tem potencialidades
para se transformar em Estado máximo (SANTOS, 2001, p. 138).

Dando continuidade a seu pensamento, o autor explana que na polarização
entre indivíduo e Estado quem sai perdedor é o princípio da comunidade, que tendia a
uma composição complexa e dinâmica entre eles. A ruína desse princípio escavou
também a derrota da subjetividade contextual perante a subjetividade abstrata. Assim,
percebemos que as identidades se tecem em processos históricos de polarização e
descontextualização. No espaço europeu, a polarização e a descontextualização das
identidades hegemônicas, o indivíduo e o Estado, passaram por dois momentos de
contestação, são eles o romantismo e o marxismo.
[...] o romantismo propõe uma busca radical de identidade que implica uma
nova relação com a natureza e a revalorização do irracional, do inconsciente,
do mítico e do popular e o reencontro com o outro da modernidade, o homem
natural, primitivo, espontâneo, dotado de formas próprias de organização
social. Contra a parelha indivíduo-Estado e o juridicismo abstracto que a
regula, o romantismo glorifica a subjectividade individual pelo que há nela de
original, irregular, imprevisível, excessivo, em suma, pelo que há nela de fuga
à regulação estatal-legal. [...] A contestação marxista de identidade moderna
tem mais pontos de contacto com a constestação romântica do que durante
muito tempo quis admitir, mas a direção que toma é obviamente muito distinta.
A recontextualização da identidade proposta pelo marxismo contra o
individualismo e os estatismos abstractos é feita através do enfoque nas
relações sociais de produção, no papel constitutivo destas, nas ideias e nas
práticas dos indivíduos concretos e nas relações assimétricas e diferenciadas
destes com o Estado. Por esta via, o conflito matricial da modernidade entre
regulação e emancipação passa a ser definido segundo as classes que o
protagonizam: a burguesia do lado da regulação e o operariado do lado da
emancipação. Trata-se de um avanço notável que recontextualiza a
subjectividade individual e desmonumentaliza o Estado. No entanto, ao deixar
na escuridão as mediações entre cada um deles e as classes, o marxismo
tendeu a reproduzir, sob outra forma, a polarização liberal entre o sujeito
individual e o supersujeito, sendo que esse supersujeito é agora a classe e
não o Estado (SANTOS, 2001, p. 140).
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O autor destaca, ainda, que sob a égide do capitalismo, a modernidade permitiu
que as múltiplas identidades e as concernentes conjunturas intersubjetivas que as
habitavam fossem restringidas em última instância à lealdade terminal do Estado. A
globalização dessas várias identidades possibilitou pensar em uma megaidentidade
do Estado, identidade essa simétrica, global e idêntica como ele – a sociedade.
Assim, foi se tecendo um modelo de identidade considerada como padrão e ideal, e
todas as demais identidades foram postas de lado para não questionarem as suas
próprias identidades.
Outra questão importante a destacar diz respeito ao sentimento de
nacionalidade. No projeto da sociedade moderna o sentimento de nacionalidade foi
construído, as culturas nacionais em que os sujeitos nasciam se constituíam e ainda
se constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. A partir daí
passamos a dizer que somos brasileiros, ingleses, indianos, etc. Essas identidades
passam a fazer parte do que somos.
O argumento que estarei considerando aqui é que, na verdade, as identidades
nacionais não são coisas com as quais nascemos, mas são formadas e
transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que significa
ser “inglês” devido ao modo como “a inglesidade” (Englishness) veio a ser
representada – como um conjunto de significados – pela cultura nacional
inglesa. Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política, mas algo
que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não
são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação. Uma nação é uma comunidade
simbólica e é isso que explica “seu poder para gerar um sentimento de
identidade e lealdade” (SCHWARZ, 1986, p. 106). (HALL, 2006, p. 49).

Segundo Santos (2006), sobre as condições sociais no seio das quais as
identidades modernas e contemporâneas foram e vêm sendo formadas, essas
passam por uma construção política e são influenciadas pela criação da identidade
nacional.
O papel central do Estado na construção deste universalismo
antidiferencialista fez com que a identidade nacional sobrepujasse todas as
demais identidades. O Estado dispunha de recursos que tornaram esta
identidade mais atractiva, suplantando todas as que com ela poderiam
competir. As leis de nacionalidade, tornadas mais importantes com o
crescimento dos fluxos migratórios, favoreceram essa forma de integração por
via da assimilação. Em vez do direito à diferença, a política da homogeneidade
cultural impôs o direito à indiferença. As especificidades ou diferenças na
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execução das políticas foram determinadas exclusivamente por critérios
territoriais ou socioeconômicos e nunca de outra ordem (SANTOS, 2006, p.
292).

A identidade nacional, ao homogeneizar as culturas, descaracterizou as
diferenças, dificultando o desenvolvimento das identidades culturais. Para o autor
acima mencionado, os camponeses, os índios, os imigrantes estrangeiros, as
mulheres, os homossexuais e os loucos foram objeto de políticas nacionais
identitárias inibidoras de suas identidades, o que possibilitou processos de exclusão
culturais e sociais.
Na maior parte dos casos, a identidade nacional assenta na identidade da
etnia ou grupo social dominante. As políticas culturais, educativas, de saúde e
outras do Estado visam naturalizar essas diferenças enquanto universalismo
e, consequentemente, transmutar o acto de violência impositiva em princípio
de legitimidade e de consenso social. A maioria dos nacionalismos e das
identidades nacionais do Estado nacional foram construídos nessa base e,
portanto, com base na supressão das identidades rivais (SANTOS, 2006, p.
294).

A partir do pensamento de Santos posso deduzir que o Estado, ao inibir o
desenvolvimento das identidades culturais em primazia da identidade nacional,
influenciou também no desenvolvimento das identidades individuais. Ao produzir uma
identidade nacional em detrimento das demais identidades, o Estado possibilitou a
invisibilização dessas e, assim, de uma determinada forma, influenciou na construção
das identidades individuais de muitos sujeitos que trazem como herança o sentimento
da eliminação, da não pertença, o que pode levar a interferir nas diversas maneiras de
atuação e reconhecimento social e individual porque passam.
Ainda segundo Santos (2006), a identidade é sucessivamente uma parada
breve num processo de identificação. Os grupos sociais e os indivíduos em sua
trajetória de vida acumulam diferentes identidades e, em ocasiões diversas, podem
dispor dessas várias identidades complementares e até contraditórias. Todavia, uma
dessas identidades, de acordo com a conjuntura, assume a prioridade sobre as
outras. O exame desse processo é de grande valor para entender a política que tal
identidade que se hegemoniza irá desenvolver em determinado contexto.
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Como salienta Therborn (1995), a política da identidade assenta em três
processos básicos: diferenciação, autorreferência e reconhecimento. Qualquer
destes processos é difícil de concretizar nas condições em que têm operado
os sistemas de desigualdade e de exclusão da modernidade capitalista
(SANTOS, 2006, p. 314).

Com efeito, trazendo tal discussão para o campo da educação, se o indivíduo é
e sente-se excluído no/do/com o espaço escolar, poucas alternativas lhe sobram para
lutar por “uma nova articulação entre políticas de igualdade e políticas de identidade”
(SANTOS, 2006, p. 313). A articulação entre essas políticas é fundamental para a
inserção social do sujeito.
Todavia, penso que apesar da escola ser um espaço que proporciona exclusão,
pois é uma instância regulatória produtora de múltiplos processos de subjetivação, já
que ela atua na constituição dos corpos, nos saberes, nas maneiras de pensar, nas
sexualidades, nas disciplinas, etc., ela também é um local potencialmente
emancipatório. Assim, a instituição escolar pode ser também percebida como um
território que contribua para que os alunos possam trilhar caminhos que não sejam
somente os da regulação (OLIVEIRA, 2003).
A regulação social da modernidade capitalista é formada por processos que
geram as desigualdades e as exclusões sociais. Estes processos também estão
presentes nos cotidianos das escolas, e é por isso que se torna importante entender
como as exclusões se desenvolvem nesses espaços, na medida em que podem
interferir no desenvolvimento das identidades das alunas e dos alunos e influenciar
nas diversas formas de participação e legitimação social e individual que esses
sujeitos vivenciam.
Como já sinalizado, para Santos (2006), o processo de desenvolvimento das
identidades passa por uma construção política por meio da qual são produzidas
desigualdades e exclusões. Segundo o autor, a modernidade reduziu a uma enorme
simplicidade as intricadas relações entre igualdade e identidade, entre desigualdade e
diferença:
[...] quer as políticas redistributivas do Estado, quer as políticas
assimilacionistas da homogeneização cultural partiram de uma dada norma de
sociabilidade e de um dado campo de representações culturais que
transformaram em universais, subordinando a uma e outras todas as normas e
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representações que com elas discrepassem. Tal subordinação, além de falhar
no seu objectivo igualitário, teve um efeito descaracterizador e desqualificador
sobre todas as diferenças culturais, étnicas, raciais, sexuais sobre as quais se
sustentavam, pela negação, a megaidentidade nacional sancionada pelo
Estado (SANTOS, 2006, p. 313).

O Estado Moderno, ao privilegiar a cultura burguesa e ao descaracterizar e
desqualificar

as

diferenças

culturais,

étnicas,

raciais

e

sexuais,

acabou

descaracterizando e desqualificando os diferentes sujeitos que pertencem aos
diversos grupos sociais considerados como inferiores. Essas descaracterizações e
desqualificações acabam muitas vezes influenciando na tessitura das identidades dos
sujeitos, que passam a se ver como “o diferente”, o que pode levar a interferir na visão
que têm de si mesmo: de sua autorreferência.
Segundo Santos (2006, p. 314), a autorreferência é o momento da exploração
na criação das identidades, é:
[...] a soma de partilhas originais, que justificam uma pertença específica e
especificamente identitária. Os mitos de origens, os rituais e os símbolos, a
orientação a valores, a história partilhada, tudo isso são elementos
constitutivos de autorreferência. Também aqui existem sérias dificuldades uma
vez que estes motivos de partilha surgem constantemente desvalorizados à
luz do universalismo antidiferencialista veiculado pela megaidentidade
hegemônica.

A partir do que foi dito, considero que a tessitura da autorreferência é
fundamental no processo de construção das identidades dos indivíduos. Todavia, se
essa autorreferência dos sujeitos pertencentes a grupos sociais considerados
minoritários se desenvolve num contexto onde é desvalorizada e discriminada, a
tessitura das identidades é envolvida por sentimentos de desvalorização e
discriminação.
Segundo Oliveira (2003, p. 19):
[...] em contextos multiculturais, muito da nossa identidade se tece em
oposição às identidades e formas de estar no mundo de outros grupos sociais.
E é desse modo que aprendemos a nos inserir no mundo; diferenciando-nos
dos “outros”. Numa história política e cultural de transformações de diferenças
em desigualdades, característica da cultura burguesa ocidental, vamos
perceber processos de aprendizagem que criam preconceitos e hierarquizam
sujeitos e culturas, valorizando os princípios fundadores de umas em
detrimento de outras.
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Contudo, segundo Santos (2001), no contexto atual, devido às transformações
pelas quais o mundo está passando, temos indícios de que o Estado-Nação, passa a
ser visto não mais como uma instituição estável, natural, mas sim como a
condensação efêmera das oscilações que assinalam a modernidade política. Estamos
assistindo na atualidade a um aumento de imigrações entre as várias nações o que
leva a um encontro de várias culturas no interior dos Estados-Nação. De um lado
temos a cultura global e de outro as culturas locais e as culturas regionais.
A recontextualização e reparticularização das identidades e das práticas está a
conduzir a uma reformulação das inter-relações entre os diferentes vínculos
atrás referidos, nomeadamente entre o vínculo nacional classista, racial, étnico
e sexual. Tal reformulação é exigida pela verificação de fenómenos
convergentes ocorrendo nos mais díspares lugares dos sistema mundial: o
novo racismo na Europa; o declínio geral da política de classe, sobretudo
evidente nos EUA, onde parece substituída pela política étnica do
multiculturalismo ou pela política sexual dos movimentos feministas; os
movimentos dos povos indígenas em todo o continente americano, que
contestam a forma política do Estado pós-colonial; o colapso dos EstadosNação ─ afinal, multinacionais ─ e os conflitos étnicos no campo devastado do
ex-império soviético; a transnacionalização do fundamento islâmico; a
etnicização da força de trabalho em todo o sistema mundial como forma de a
desvalorizar, etc. (SANTOS, 2001, p. 145).

Percebemos que existem elementos contraditórios no percurso histórico no que
diz respeito a descontextualização e recontextualização das identidades. Contudo,
existe uma forma articulada entre essas contradições, elas se manifestam nas
relações sociais conflituosas vivenciadas pelos sujeitos individuais e coletivos, que por
sua vez se constituem historicamente enredados em processos através dos quais as
suas identidades individuais e coletivas são formadas.
O Estado e as lutas políticas que se desenrolam dentro e fora dele são o
exemplo paradigmático da volatilidade das condições presentes. Assiste-se,
em geral, a um processo de desmonumentalização do Estado sem que, no
entanto, o vazio deixado por esse supersujeito esteja a ser preenchido por
uma outra subjectividade do mesmo nível (SANTOS, 2001, p. 146).

Acredito que seja essa sensação de vazio que está atualmente presente entre
os sujeitos contemporâneos, aquele sentimento que Bauman (1998) denominou de
mal mal-estar da pós-modernidade. A sensação de vazio leva a uma incerteza de
quem somos. Talvez a desmonumentalização do supersujeito do Estado Moderno nos
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induziu a perdemos a nossa referência e, assim, passamos a nos sentir vazios e
incertos. Esses sentimentos interferem e estão presentes nas tessituras de nossas
identidades.
Bauman (1998, p. 30) faz uma importante análise sobre as sensações de vazio
e incerteza presentes nos sujeitos contemporâneos, para isso ele analisa como o
projeto da modernidade tentou modular as identidades dos sujeitos até chegar ao
contexto atual.
Em suas buscas de constituição da ordem, o estado moderno tratou de
desacreditar, de repudiar e erradicar les pouvoirs intermediares das
comunidades e tradições. Se realizada, a tarefa “desencaixaria” (Giddens) ou
“desimpediria” (MacIntyre) os indivíduos, dar-lhes-ia o benefício de um começo
completo, deixá-los-ia livres para escolher a espécie de vida que desejam
viver, bem como controlar e administrar a sua existência na estrutura das
normas legais reconhecidas pelos únicos poderes de legislação legítima − os
do estado. O projeto moderno prometia liberar o indivíduo da identidade
herdada.

O estado moderno desenvolveu um projeto de identidade que foi difundido
como um projeto de vida, levando em conta a ordem coletiva que se pretendia
alcançar em detrimento da identidade individual que pretendia se modular.
A identidade deveria ser erigida sistematicamente, de degrau em degrau e de
tijolo em tijolo, seguindo um esquema concluído antes de iniciado o trabalho. A
construção requeria uma clara percepção da forma final, o cálculo cuidadoso
dos passos que levariam a ela, o planejamento a longo prazo e a visão através
das consequências de cada movimento. Havia assim, um vínculo firme e
irrevogável entre a ordem social como projeto e a vida individual como projeto,
sendo a última impensável sem a primeira. Se não fossem os esforços
coletivos com o fim de assegurar um cenário de confiança, duradouro, estável,
previsível para os atos e escolhas individuais, construir uma identidade clara e
duradoura, bem como viver a vida voltada para essa identidade, seria quase
impossível (BAUMAN, 1998, p. 31).

No momento atual, os projetos de vida individual não são tecidos na mesma
conjetura da modernidade. Eles não encontram um terreno seguro, um porto de
chegada, nem se enquadram num modelo de uma identidade individual pronta para
ser desencaixada como se tentou na modernidade. Portanto, como os sujeitos não
possuem mais certeza de nada, o sentimento de vazio e incerteza os acomete, o que
influencia nas tessituras de suas identidades.
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A imagem do mundo diariamente gerada pelas preocupações da vida atual é
destituída da genuína ou suposta solidez e continuidade que costumavam ser
a marca registrada das “estruturas” modernas. O sentimento dominante,
agora, é a sensação de um novo tipo de incerteza, não limitada à própria sorte
e aos dons de uma pessoa, mas igualmente a respeito da futura configuração
do mundo, a maneira correta de viver nele e os critérios pelos quais julgar os
acertos e erros da maneira de viver. O que também é novo em torno da
interpretação pós-moderna da incerteza (em si mesma, não exatamente uma
recém-chegada num mundo do passado moderno) é que ela já não é vista
como um mero inconveniente temporário, que com o esforço devido possa ser
ou abrandado ou inteiramente transposto. O mundo pós-moderno está se
preparando para a vida sob uma condição de incerteza que é
permanentemente irredutível (BAUMAN, 1998, p. 32).

Ainda segundo Bauman (1998, p. 37), viver sob a sensação da incerteza é uma
experiência completamente distinta do que se tinha na crença da modernidade: a de
que era possível a construção de uma identidade conforme a ordem social. A
incerteza influencia as tessituras das identidades, sobretudo daqueles que são
considerados como os diferentes.
No entanto, ao lado do colapso da oposição entre a realidade e sua simulação,
entre a verdade e suas representações, vêm o anuviamento e a diluição da
diferença entre normal e anormal, o esperável e o inesperado, o comum e o
bizarro, o domesticado e o selvagem – o familiar e o estranho, “nós” e os
estranhos. Os estranhos já não são autoritariamente pré-selecionados,
definidos e separados, como costumavam ser nos tempos dos coerentes e
duráveis programas de constituição da ordem administrados pelo estado.
Agora, eles são tão instáveis e proteicos como a própria identidade de alguém,
e tão pobremente baseados, tão erráticos e voláteis. L’ipséité, essa diferença
que coloca o eu separado do não eu e “nós” separados d’“eles”, já não é
apresentada pela forma pré-ordenada do mundo, nem por um comando vindo
das alturas. Ela precisa ser construída e reconstruída, e construída uma vez
mais, e de novo reconstruída, nos dois lados ao mesmo tempo, nenhum dos
lados se gabando de maior durabilidade, ou exatamente da “gratuidade”, do
que o outro. Os estranhos de hoje são subprodutos, mas também os meios de
produção no incessante, porque jamais conclusivo, processo de construção da
identidade.

A citação acima me leva a inferir que a noção de diferença entre os sujeitos na
pós-modernidade herda elementos das noções modernas de normalidade e de
anormalidade. A pessoa normal era aquela diferente da anormal. Portanto, a diferença
atua como uma marca indelével nas tessituras identitárias de todos os sujeitos, mas
principalmente nas tessituras das identidades das pessoas que a possuem, pois são
elas mesmas que, por serem subprodutos e produtoras das diferenças, geram a ideia
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de que são anormais. Esses sentimentos de normalidade e de anormalidade estão
presentes entre todos os alunos e interferem em suas tessituras identitárias.
Assim, muitas alunas e alunos com orientações homossexuais, ao entrarem na
escola e passarem por situações de exclusões, ficam pouco à vontade para se
comportarem e assumirem aquilo que são e gostariam de ser e fazer, principalmente,
pelo fato de possuírem a sensação de serem anormais. O peso dos modelos
identitários feminino e masculino interfere negativamente na formação e na expressão
das identidades desses alunos.
Em alguns casos, o sentimento de baixa autoestima está presente, pois
consideram que é errado ser homossexual, o que faz com que esses estudantes não
aceitem sua orientação homossexual. Em outros, algumas alunas e alguns alunos
escondem suas homossexualidades, negando a si mesmos a possibilidade de
vivenciarem sua orientação homossexual, o que os possibilitaria tecer de outras
formas as suas identidades. Ainda em outros, o enfretamento, assim como a luta pelo
direito de exercerem a diferença e de vivenciarem suas orientações homossexuais
levam esses estudantes a lutarem pela não discriminação, tornando-os mais potentes.
Cada uma e cada um desses educandos vão constituindo suas identidades de
maneiras diferentes, de acordo com as experiências e conhecimentos que vão
tecendo, nos vários espaços e tempos de inserção social pelos quais passam, o que
demonstra que todos somos redes de sujeitos, como apontou Santos (2001). As
experiências e os conhecimentos tecidos são diferentes de pessoa para pessoa e são
afetados de distintas formas, o que traz consequências de significação diversas para
cada uma delas.
Por isso, torna-se tão importante, nesta tese, pensar sobre o fazer pedagógico
emancipatório, pois a partir deste posso discorrer sobre possibilidades de tessitura de
conhecimentos que permitam que todos os alunos possam vivenciar sua orientação
sexual. Assim, reflito também, sobre processos de formações identitárias.
Pensar o fazer pedagógico emancipatório é pensar na possibilidade de
desenvolvimento da autonomia intelectual e social dos sujeitos individuais e
coletivos envolvidos no processo educativo. É, portanto, pensar em processos
de formação identitária. Sabemos também que os complexos e enredados
processos, através dos quais as subjetividades individuais e coletivas são
formadas, inscrevem-se na forma específica como uns e outros se apropriam
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dos conhecimentos, entendidos aqui em sentido amplo. Ou seja, a forma como
incorporamos tanto os “saberes” formais e cotidianos quanto os valores e
crenças com os quais entramos em contato definem as nossas possibilidades
de ação sobre e no mundo. Isso significa que, no processo de formação das
subjetividades entram em jogo as múltiplas formas e espaços de inserção
social nos quais interagimos − o que nos constitui, como diz Boaventura
(1995), como redes de sujeitos. Essas redes são dinâmicas, e a questão que
se coloca para a educação é como intervir nessa formação de modo a
contribuir para o desenvolvimento da democracia e da tessitura de relações
sociais mais igualitárias (OLIVEIRA, 2006, p. 117).

Contudo, do mesmo modo, não posso deixar de pensar em algumas práticas
pedagógicas perversas que ocorrem na escola, pois essas muitas vezes
fundamentam processos de exclusão escolar e também fazem parte das redes que
constituem os alunos, influenciando em suas tessituras identitárias. Reafirmo, assim, a
ideia de que os processos de exclusão escolar são desumanizantes e podem causar
danos aos processos de formação identitária daqueles que são vitimados por eles em
função daquilo que lhes é constitutivo. Em geral, o sujeito excluído sente-se
discriminado e estigmatizado, o que pode acabar por intervir negativamente na
identificação de si próprio. Na tessitura das identidades, o eu precisa do
reconhecimento do outro para se reconhecer satisfatoriamente e de modo pleno. Se o
reconhecimento do outro envolve procedimentos de discriminação e estigmatização, a
tessitura das redes de sujeitos daqueles que são submetidos a esses processos
passa a contar com fios prejudiciais à saúde dos processos de formação, podendo
gerar sentimentos e sensações negativas em relação a si.
Alguns estudantes com orientação homossexual se sentem humilhados e
discriminados. Como pude vivenciar em minha pesquisa de campo, o sentimento de
anormalidade está presente entre alguns deles e, também, na fala de algumas
professoras. Segundo Foucault (2011), a anormalidade se constitui por meio de
discursos, processos e práticas que produzem o metro-padrão, a formatação da vida,
a governabilidade, e, em decorrência, produzem os diferentes. Esses discursos,
processos e práticas levam à regulamentação do normal e do metro-padrão, assim
como estabelecem os critérios de normalização como a cura, a adaptação e a
correção, fabricando concomitantemente os “anormais”, ou seja, aqueles que fogem
da forma e do padrão de normal.
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Assim, percebemos que esses discursos, processos e práticas são dispositivos
de poder que produzem efeitos de verdade, fabricando, assim, as identidades
almejadas e uniformizadas, e, por conseguinte, os normais e anormais.
A normalização disciplinar consiste em traçar primeiro um modelo, um modelo
ótimo que está construído em função de um determinado resultado, e a
operação de normalização disciplinar consiste em tratar de conformar as
pessoas, os gestos, os atos a este modelo. O normal é, precisamente, o que é
capaz de adequar-se a esta norma, e o anormal, o que não é. Em outros
termos, o que é fundamental e primeiro na normalização disciplinar não é o
normal e o anormal, mas sim a norma. Para dizer de outra maneira, a norma
tem um caráter primeiramente prescritivo, e a determinação e distinção entre o
normal e o anormal resultam em possibilidades decorrentes dessa norma
postulada. A causa do caráter primário da norma em relação com o normal, o
fato de que a normalização disciplinar parte da norma à diferenciação final
entre o normal e o anormal, gostaria de dizer, acerca do que ocorre nas
técnicas disciplinares, que se trata mais de uma normação que uma
normalização (FOUCAULT, apud GADELHA, 2009, p. 179).

Foucault (2011), ao analisar a questão da normalização, usa como parâmetro o
texto de Canguilhem sobre O normal e o patológico e argumenta que nesse texto o
que está sendo abordado é um lote de ideias interessantes que tratam da norma e da
normalização. O que lhe chama mais atenção é a questão de um processo geral de
normalização social, política e técnica durante o século XVIII e que manifesta seus
efeitos sobre a educação, sobre a organização hospitalar e sobre a produção
industrial.
Assim, entendo que o sentimento de anormalidade, muitas vezes, está
presente entre as alunas e os alunos com orientação homossexual que sofrem
processos de exclusão, o que interfere nos processos de produção das identidades
desses estudantes.
Segundo Bauman (2005, p. 44), na atualidade as pessoas que estão no polo
privilegiado da hierarquia global emergente tecem e desarticulam as suas identidades
mais ou menos à própria vontade. Todavia, as pessoas que se encontram no outro
polo têm dificuldades para fazer valer seus desejos e modos próprios de tecer seus
processos de formação identitária, não têm direito de manifestar suas preferências e
são oprimidas por padrões identitários impostos por outros, “[...] identidades de que
eles próprios se ressentem, mas não têm permissão de abandonar nem das quais
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conseguem se livrar. Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam,
estigmatizam”.
A partir do pensamento do autor posso inferir que as alunas e os alunos com
orientação homossexual, que são vítimas de situações de discriminação e
perseguição, são os que têm negado o direito à formação de sua identidade sexual e
a eles são oferecidas as identidades que estereotipam, que humilham, que
desumanizam e que estigmatizam, e essas, de alguma forma, vão influenciar na
atuação posterior que ocuparão no espaço social.
Se você foi destinado à subclasse (porque abandonou a escola, é mãe solteira
vivendo da previdência social, viciado ou ex-viciado em drogas, sem-teto,
mendigo ou membro de outras categorias arbitrárias excluídas da lista oficial
dos que são considerados adequados e admissíveis), qualquer outra
identidade que você possa ambicionar ou lutar para obter lhe é negada a
priori. O significado da “identidade da subclasse” é a ausência de identidade, a
abolição ou negação da individualidade, do “rosto” − esse objeto do dever
ético e da preocupação moral. Você é excluído do espaço social em que as
identidades são buscadas, escolhidas, construídas, avaliadas, confirmadas ou
refutadas (BAUMAN, 2005, p. 46).

Assim, não posso me furtar de levar em conta os estudos que versam sobre as
temáticas da diferença e da tessitura da identidade das alunas e dos alunos com
orientação homossexual que sofrem situações de exclusões no cotidiano de algumas
escolas, tentando pensar em alternativas emancipatórias que possibilitem e
proporcionem o direito à formação identitária pessoal para além dos modelos
preestabelecidos para todos os alunos. É importante também focalizar as dificuldades
e as incertezas que perseguem os professores que procuram conhecer as diferenças
que estão na escola, e assim tentam aprender com elas. Na tentativa de aprender um
pouco com essas diferenças, a seguir arrisco-me a desinvisibilizar alguns processos
de exclusão, narrando, a partir de histórias de alguns estudantes da Escola Estadual
de Ensino Fundamental República, processos que estereotipam, que humilham, que
desumanizam e que estigmatizam possíveis formações identitárias.
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4.1 Bernardo, o desacreditado

A história que passo a contar aconteceu no/com o cotidiano da escola onde
desenvolvo minha pesquisa de campo. Ela não foi observada por mim pessoalmente,
mas foi bastante divulgada por um jornal do estado do Rio de Janeiro, em janeiro do
ano de 2009, e em minhas primeiras observações realizadas algumas funcionárias e
alguns funcionários comentaram o ocorrido.
O aluno Bernardo – adepto do candomblé e que foi para a escola vestido com a
roupa toda branca, com o turbante e com as guias de santos – foi “expulso da sala de
aula e chamado de filho do demônio por uma professora19”. O referido aluno, durante
o período que eu iniciei minhas observações, era estudante do sétimo ano no turno da
manhã e estava com dezesseis anos. Tendo entrado com cinco anos para a educação
infantil da referida escola, era, portanto, aluno da instituição há doze anos. Durante o
ano de 2009, ele se afastou da escola por dois meses e, ao retornar, foi transferido
duas semanas depois para o turno da noite a fim de participar do curso de aceleração;
curso este que é frequentado pelos alunos que estão com a relação idade/série
defasada.
Portanto, ao principiar minhas conversas com alguns funcionários da escola,
foi-me dito que o que a imprensa divulgou não foi muito bem o que havia acontecido,
pois o motivo do aluno em questão ter sido expulso da sala de aula não foi por ele ter
ido trajado com as roupas do candomblé, mas sim por ele utilizar elementos do
candomblé para aterrorizar seus colegas. Maria, uma das pessoas que conversou
comigo, disse:
Na verdade, esse aluno já sofria discriminação por parte de seus colegas há
muito tempo, mas não por ele ser adepto do candomblé, e sim por vir para a
escola, desde muito pequeno, com mochila rosa, estojo rosa e com bonecas.
Seu pai é homossexual e criou seu filho para ser homossexual. Foi essa
aprendizagem que ele teve. Deus criou o homem para a mulher e a mulher
para o homem, esse negócio de homossexualidade está fora dos padrões
normais. Por causa disso os colegas o discriminavam, o chamavam de
mulherzinha, bichinha e etc. A forma como ele lidou para conviver com essa

19

Jornal O Extra, terça-feira, 27 de janeiro de 2009.
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situação foi amedrontá-los usando elementos do candomblé. Ele ficava
falando para os colegas “cuidado que você vai virar cabra; o chifrudo vai vir de
noite e vai pegar no teu pé; você vai virar galinha de despacho, cuidado que o
diabo vê o que você está fazendo e vai te levar para viver com ele”. Ele falava
essas coisas assim... Nesse dia que aconteceu isso ele havia perturbado tanto
os colegas que a professora perdeu a paciência.

Goffman (1988) diz que se constrói cultural e socialmente uma teoria do
estigma para que se justifique a inferioridade pela qual se categorizou um
determinado grupo. Historicamente, o termo estigma foi criado pelos gregos para
designar sinais físicos, criados para marcar alguém ou alguma coisa que não se
enquadrasse nos padrões de normalidade daquela sociedade. Em que pese ter
adquirido outros significados, hoje em dia, entretanto, o termo tem um sentido
parecido com o da antiguidade clássica, ou seja, existe como uma forma de rotulação
depreciativa.
O referido autor menciona também que existem três tipos de estigma: em
primeiro lugar existem os relacionados às abominações do corpo, em segundo, a
culpa de caráter individual, e, por último, existem os estigmas tribais de raça, nação e
religião. Em todos os modelos de estigma, incluindo até mesmo aqueles que os
gregos tinham em mente, acham-se as mesmas características: uma pessoa que
poderia ter sido prontamente recebida no contexto social cotidiano por ter um traço
diferente que chama a atenção, acaba por afastar aqueles que ela encontra,
aniquilando a possibilidade de atenção para outras qualidades que apresente. É
importante enfatizar que o estigma é uma marca identitária da diferença que visa a
uma inclusão perversa, pois passa a atuar incluindo a diferença no interior de um
território identitário, ou seja, a estigmatização é um processo de reafirmação da
diferença, mas que abole a sua inovação, já que tenta encaixá-la dentro dos
parâmetros do que é considerado como normal ou anormal. O estigma opera
produzindo uma imagem de que o sujeito que o possui é anormal, pois possui uma
diferença em relação as pessoas que são consideradas normais e que são
semelhantes entre si. Portanto, o estigmatizado não é o semelhante às demais
pessoas, ele é o diferente.
A situação acima narrada me dá pistas e sinais de que Bernardo possuía uma
diferença que foi transformada em estigma. Características diferentes, não previstas
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pela escola. Usava mochila rosa, estojo rosa e brincava com bonecas. Esses atributos
me soavam como indícios que impediram a escola de ver o jovem como um todo,
taxando-o de homossexual de uma maneira depreciativa e utilizando sua sexualidade
como justificativa para a discriminação que o jovem sofria.
Somos uma sociedade do enquadramento, estabelecemos lugares para os
sujeitos e para cada lugar definimos os comportamentos e as pessoas que lá podem
estar. A sexualidade do sujeito atua como um marcador de lugar de identidade e de
diferenças. Assim, podemos inferir que o comportamento e a orientação sexual do
referido aluno não se enquadravam no encaixe estabelecido pela instituição escolar e,
portanto, o jovem passou por processos de estigmatização e subjetivação.
[...] os gêneros são a primeira marcação identitária e de diferenças a que
estamos expostos, ocorrendo antes mesmo de nascermos. Isso porque
nascemos num mundo já organizado discursivamente e estabelecido na
relação saber-poder. A pergunta “é menino ou é menina” inicia uma definição
e uma diferença que nos enquadra, que nos marca, que nos organiza e que
precisa de investimento para a sua concretização. Butler (2004) argumenta
que, ao tratar essa sujeição e regulação ao gênero como algo que antecede
ao nosso nascimento e marca nossas identidades, é importante levar em
conta duas advertências advindas de Foucault. Por um lado, a ideia de que o
poder regulador não atua somente sobre esses sujeitos preexistentes, mas
que ele forma o sujeito e, neste sentido, ele é produtivo. Por outro lado, estar
sujeito a essas normas de gênero e sexualidade é também estar subjetivado
por elas, num constante processo de construção (FERRARI, 2010, p. 256).

A estigmatização leva ao deterioramento das relações do suposto desviante
com aqueles que deveriam ser seus “iguais”, mas se assumem como seus
essencialmente “diferentes”, desqualificando-o e prejudicando as possibilidades de
incorporação de novas expressões identitárias enriquecedoras da vida cotidiana em
nome da manutenção do status quo. “Ela tem como efeito afastar o indivíduo da
sociedade e de si mesmo de tal modo que ele acaba por ser uma pessoa
desacreditada frente a um mundo não receptivo” (GOFFMAN, 1988, p. 28).
Desacreditada, porque a notícia que essa pessoa traz para a vida abala as verdades
constituídas. Assim, desqualificar a nova expressão existencial é uma maneira de
tentar manter o status quo do já estabelecido. Podemos perceber que o aluno acima
citado também era uma pessoa desacreditada perante a escola, pois a fala de Maria
mencionada anteriormente dá pistas de que a instituição escolar sabia que o aluno era
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discriminado pelos seus colegas. Porém, para ela, o que agravava a discriminação
não era a religião e sim a suposta homossexualidade aliada à potência do bruxo. Ou
seja, ele era desacreditado por causa de sua orientação sexual e essa justificava a
discriminação que sofria. Se a aceitasse passivamente poderia permanecer, mas
exercer potência em vez de aceitar o estigma que lhe buscavam imputar, era
inaceitável. Podemos, ainda, pensar que outros fatores intervieram nesse processo,
mas no contexto daquilo que aqui nos interessa, não vale a pena aprofundarmo-nos
neles.
De certa forma, a escola permitiu que os procedimentos de enquadramento
atuassem consentindo que Bernardo fosse expulso da sala de aula, punindo-o por
causa de sua sexualidade e não aceitação do lugar que lhe estava destinado. Vemos,
assim, dispositivos de poder atuando no cotidiano escolar. Como lembra Foucault
(1976), a partir do referidos dispositivos o Ocidente organiza em torno do sexo
técnicas religiosas, médicas e sociais de controle e punição.
Vamos estabelecendo quem vigia quem, quem controla quem, enfim, vamos
construindo identidades, tanto daqueles que devem estar num ponto do
processo, quanto daqueles que se situam na outra extremidade, até que
sejamos capazes de nos autovigiar, autocontrolar e autogovernar,
incorporando as normas que muitas vezes não colocamos em discussão e
naturalizamos. Comos nos lembra Britzman (2000), a sexualidade não se
constitui em problema, mas ela é o lugar em que os problemas se afixam
(FERRARI, 2010, p. 258).

Portanto, temos que atentar para o fato de que a sexualidade está sempre
relacionada com o problema do poder, com o sexo e com os dispositivos de
sexualidade. Esses dispositivos atuam na constituição das identidades dos sujeitos,
ou seja, na forma pela qual nos comportamos e construímos a consciência de nós
mesmos.
Em outras palavras, no Ocidente, os homens, as pessoas se individualizam
graças a um certo número de procedimentos, e creio que a sexualidade, muito
mais do que um elemento do indivíduo que seria excluído dele, é constitutiva
dessa ligação que obriga as pessoas a se associar com sua identidade na
forma da subjetividade (FOUCAULT, 2010, p. 76).
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Após tudo o que foi discutido até aqui, considero importante trazer novamente
um fragmento da fala de Maria: Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o
homem, esse negócio de homossexualidade está fora dos padrões normais. Por
causa disso os colegas o descriminavam, o chamavam de mulherzinha, bichinha e
etc. Essa passagem ilustra bem a questão da produção do normal e do anormal já
discutida nesse capítulo, ou seja, no cotidiano de sua escola Bernardo foi acusado de
anormal, pois não se enquadrava no metro-padrão heterossexual.
A questão da normalidade da heterossexualidade e da anormalidade da
homossexualidade está presente também nos significados das palavras em alguns
dicionários e foi percebida por Borrillo (2010, p. 16).
Enquanto a heterossexualidade é definida pelos dicionários (Lê Grand Robert,
1992; Lê Petit Robert, 1996) como a “sexualidade (considerada como normal)
do heterossexual” e este como aquele “que experimenta uma atração sexual
(considerada normal) pelos indivíduos do sexo oposto”, por sua vez, a
homossexualidade está desprovida de tal normalidade. Nos dicionários de
sinônimos, nem há o registro da palavra “heterossexualidade”; em
compensação, termos tais como androgamia, androfilia, homofilia, inversão,
pederastia, pedofilia, socratismo, uranisno, androfobia, lesbianismo, safismo e
tribadismo são propostos como equivalentes ao de “homossexualidade”. E se
Le Petit Robert considera que um heterossexual é simplesmente o oposto de
20
um homossexual, este é designado por uma profusão de vocábulos : gay,
homófilo, pederasta, veado, salsinha, michê, boiola, bicha louca, tia,
sandalinha, invertido, sodomita, travesti, lésbica, maria-homem, homaça,
hermafrodita, baitola, gilete, sapatão, bissexual. Essa desproporção no plano
da linguagem revela uma operação ideológica que consiste em nomear,
superabundantemente, aquilo que aparece como problemático e deixar
implícito o que supostamente, é evidente e natural.

Ao investigar em três dicionários da língua portuguesa pude perceber que no
“Dicionário Escolar da Língua Portuguesa” de autoria de Francisco de Oliveira Bueno,
publicado em 1979, o verbete heterossexual também não aparece no dicionário,
contudo, para o “homossexualismo”, a definição aparece da seguinte forma: “adj. 2
gên. e s. 2 gen. (Psiq.). Diz-se de quem apresenta desvio de conduta sexual. (do gr.
homo, igual)” (BUENO, 1979, p. 575) e para a palavra homossexual, dada e
apresentada também como homossexualismo, a definição é: “s.m. (Psiq.) Prática

20

O autor em questão coloca em nota de rodapé que os vocábulos no original são citados como: gay, homophile,
pédéraste, enculé, folle, homo, lope, lopette, pedale, pédé, tante, tapette, inverti, sodomite, travesti, travelo,
lesbienne, gomorrhéenne, tribade, gouine, bi, à voile et à vapeur.
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homossexual. Atração erótica entre indivíduos do mesmo sexo” (BUENO, 1979, p.
575). Dialogando com as definições desse dicionário posso levantar alguns
questionamentos:

primeiro

é

importante

problematizar

a

falta

do

verbete

“heterossexual” e a presença do verbete “homossexualismo”, a falta de um termo e a
presença do outro são a manifestação dos dispositivos de poder por meio de um
regime de verdade proferido pelo discurso escrito que influenciam na maneira de ver o
outro, pois o heterossexual, como se apresenta como a norma-padrão do
relacionamento

sexual,

não

precisa

de

definição

e

significado,

já

o

“homossexualismo”, por ser considerado fora dessa norma-padrão, deve ser
adjetivado como doença. No referido dicionário, tanto o adjetivo como o significado da
palavra “homossexualismo” estão ligados à questão da psiquiatria que, segundo o
mesmo dicionário, é uma parte da medicina que se ocupa das doenças mentais.
Portanto, a mensagem que o mencionado dicionário emite é que os homossexuais
são doentes mentais que apresentam um distúrbio de conduta sexual, principalmente
quando praticam o ato homossexual. É importante mencionar que esse dicionário foi
publicado e distribuído pelo MEC e utilizado por várias crianças e jovens que
frequentavam a escola na década de 1980 e que possivelmente foram influenciados
pelos verbetes contidos em tais dicionários.
Os outros dois dicionários que eu investiguei foram o “Koogan/Houaiss –
Enciclopédia e Dicionário Ilustrado” (1999) e o “MiniAurélio Século XXI Escolar: o mini
dicionário da língua portuguesa” (2001). No dicionário publicado no ano de 1999, o
verbete heterossexual também não aparece e somente no MiniAurélio (2001, p. 363) é
que esse termo aparece da seguinte forma: “adj 2g e s 2g. Diz-se de, ou indivíduo que
pratica o ato sexual com indivíduos de sexo diferente do seu”. Em relação à palavra
homossexual, o dicionário de 1999 (p. 443) a define como: “adj. Gram. Relativo a
afinidades ou atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo./ − S.m. e f. Pessoa que
pratica tais atos”. O dicionário de 2001(p. 367) define homossexual como: “adj 2g.e s
2g. Diz-se de, ou indivíduo que pratica o ato sexual com pessoas do mesmo sexo”. Ao
tentar ler os indícios presentes nos dois dicionários, uma leitura possível é a de que o
dicionário de 1999, ao não apresentar o verbete heterossexual, parece manter visão
semelhante ao do dicionário publicado em 1979. E isso se acentua com o significado
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que dá ao substantivo do referido verbete após apresentar o adjetivo da mesma, pois
ao dizer “pessoa que pratica tais atos”, essa frase parece ter uma conotação
depreciativa, pois tais atos não parecem ser permissíveis. Já o dicionário de 2001
demonstra uma mudança no discurso, primeiro porque o verbete heterossexual já
aparece nele, e, segundo, porque as definições para heterossexual e homossexual
são parecidas, sem adjetivações e significados desproporcionais. Essa mudança de
discurso pode ter sido provocada pela trajetória de muitas brasileiras e brasileiros que
desde os finais dos anos 1970 vêm se debruçando pela garantia do direito cidadão
dos homossexuais.
No fim da década de 1970, surgiram as primeiras organizações que lutavam
pelos direitos dos homossexuais no Brasil. Contudo, o aparecimento da Aids21
enfraqueceu o movimento que se iniciava e novas entidades deixaram de ser criadas
naquele momento por causa do preconceito que se desenvolveu em torno da doença,
já que foi amplamente divulgado pela imprensa da época que os homossexuais eram
os que a transmitiam.
Quando o fenômeno da Aids surgiu em todo o mundo, no início dos anos
1980, o maior impacto da epidemia foi sobre a comunidade homossexual.
Nessa época, nas manchetes de jornais ou em conversas de rua, o termo
mais usado para referendar a epidemia que se iniciava era “a peste” ou “o
câncer” gay. Para além de todo o preconceito social, os casos de Aids que
tinham maior notoriedade pública invariavelmente estavam relacionados aos
homossexuais, o que resultava na associação direta de toda e qualquer morte
por Aids com o tipo de orientação sexual. Quem vivenciou essa fase inicial da
epidemia, acompanhou a divulgação constante de relatos assustadores e de
imagens chocantes de pessoas doentes de Aids em leitos hospitalares. Esses
tipos de relatos e imagens eram considerados como uma espécie de “terapia
de choque” para promover maior conscientização sobre a gravidade da
situação que se impunha. Situação essa que também trouxe dois tipos de
reações bastante peculiares em relação à homossexualidade: por um lado,
nova onda moralista pregava que a epidemia da Aids era prova inconteste de
que esse tipo de orientação sexual era uma prática “contra a natureza
humana” e, por outro, várias vertentes religiosas declaravam publicamente que
a Aids era “o castigo” infligido aos que ousavam praticar o sexo sem fins de
22
procriação .

21

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus
ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples
resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/oque-e-aids>. Acesso em: 18 jan. 2012.

22

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manHSH202.pdf>. p. 3. Acesso em: 18 jan. 2012
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Nos anos 1980 e início dos anos 1990, o medo da doença era compartilhado
por quase toda a população brasileira, inclusive pelos homossexuais. Tal temor se
devia ao desconhecimento que se tinha da doença, as pesquisas sobre a Aids ainda
estavam no início e, portanto, nem a comunidade médica possuía informações
suficientes sobre essa síndrome. O aparecimento do surto da Aids além de
proporcionar

o

medo

também

possibilitou

uma

maior

estigmatização

dos

homossexuais. Como a escola não é uma instituição fora da sociedade, o temor e o
preconceito também chegaram em seu interior, afinal de contas a informação que os
professores e alunos tinham eram advindas dos mesmos jornais e reportagens que
circulavam pela mídia brasileira. No início da década de 1980, as diferentes formas de
preconceito vividas e enfrentadas por homens e mulheres com prática homossexuais,
eram as questões mais discutidas e combatidas pelo movimento homossexual que
então se iniciava23.
Com o passar dos anos, os grupos homossexuais que lutavam pelos seus
direitos foram se fortalecendo e se ampliando, passaram a tecer redes de
solidariedade com outros grupos e movimentos e estabeleceram parceria com esferas
do Estado, principalmente com o Programa Nacional de DST/Aids do Ministério da
Saúde, que possibilitou transformações favoráveis aos homossexuais nos anos de
1990.
Na década de 1990, a partir da ampliação da atuação do movimento
homossexual brasileiro (que durante boa parte dos anos 1980 fica fortemente
associada ao combate à epidemia da Aids) começam a ser organizados os
Encontros Brasileiros de Gays, Lésbicas e Travestis (EBGLT). Esses
encontros reúnem grupos organizados e lideranças de todo o País para
discutir questões políticas e sociais do movimento homossexual, dando
24
também maior visibilidade e legitimidade as suas diferentes reivindicações .

O surgimento da Aids, apesar de ter aumentando o processo de estigmatização
e do preconceito em torno dos homossexuais, também possibilitou para a sociedade
brasileira a abertura para a discussão em torno da homossexualidade. Assim, tanto a

23

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manHSH202.pdf>. p. 6. Acesso em: 18 jan. 2012.

24

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manHSH202.pdf>. p. 8. Acesso em: 18 jan. 2012.
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Aids quanto a homossexualidade passaram a entrar nas casas das pessoas, nas
escolas, nos ambientes de trabalho através dos veículos de comunicação.
Ainda nos anos 1990, impulsionado por uma maior facilidade de contato e
pelas conquistas do movimento homossexual internacional − como a
realização da Conferência da Associação Internacional de Gays e Lésbicas
(ILGA − Internacional Lesbian and Gays Association) no Rio de Janeiro (1995)
− o movimento homossexual brasileiro registra também grandes avanços
sociais e políticos, principalmente em relação à aprovação de leis municipais e
25
estaduais contra a discriminação com base na orientação sexual .

Toda essa movimentação com relação aos direitos dos homossexuais também
alcançou a escola. Em 1997, o MEC elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) alertando as instituições educacionais com relação à orientação sexual.
No contexto educacional também ocorreram mudanças e em 1997 o Ministério
da Educação elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) alertando
que a Orientação Sexual na escola deveria ser entendida como um processo
de intervenção pedagógica tendo como objetivo a transmissão de informações
e a problematização de questões relacionadas à sexualidade, incluindo
posturas, crenças, tabus e valores a ela associados. Tal intervenção deveria
ocorrer em âmbito coletivo, diferenciando-se de um trabalho individual, de
cunho psicoterapêutico e enfocando as dimensões sociológica, psicológica e
fisiológica da sexualidade (FREITAS, 2010).

Contudo, mesmo com a elaboração dos PCN, nosso estado não conseguiu
erradicar o preconceito contra alunos com orientação homossexual nas escolas, a
ponto de, no ano de 2004, o Ministério da Saúde lançar o “Brasil Sem Homofobia:
Programa de combate à violência e à discriminação contra LGBT 26 e promoção da
cidadania homossexual”. Antes de explanar sobre o referido programa, é necessário
que eu faça um preâmbulo sobre a nomenclatura LGBT.
No inicio do movimento os grupos que lutavam pelo direito dos homossexuais
se chamavam de GLS; denominação dada para gays, lésbicas e simpatizantes. Com
o desenvolvimento do movimento, a sigla foi mudada para GLBS, ou seja Gays,
Lésbicas, Bissexuais e Simpatizantes. Essa sigla logo depois foi trocada para GLBT e
GLBTS,

por

causa

da

inclusão

dos

transgêneros

(travestis,

transexuais,

25

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manHSH202.pdf>. p. 10. Acesso em: 18 jan. 2012.

26

Sigla oficial usada no Brasil para a denominação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e
trangêneros.
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transformistas, crossdressers, bonecas e drag queens dentre outros). Todavia, a sigla
GLBT ou GLBTS também durou pouco tempo, já que o movimento lésbico ganhou
maior visibilidade dentro do movimento homossexual como um todo e, assim, a sigla
foi modificada para LGBTS. Hoje em dia a sigla que é considerada a melhor e é a
mais usada pelos movimentos homossexuais é LGBTTIS, que expressa: Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Transgêneros, Transexuais, Intersexuais e Simpatizantes, porém, é
importante mencionar que o “S” de simpatizantes pode ser trocado pela letra “A” de
aliados ou até mesmo adicionada à letra “Q” de queer. A colocação da letra L na
frente da sigla ocorreu pelo substancial crescimento que o movimento lésbico teve e
pelo apoio que a comunidade gay passou a dar as mulheres homossexuais. A
modificação do termo GLBT por LGBT foi aprovada na 1ª Conferência Nacional GLBT
realizada em Brasília no período de 5 a 8 de junho de 2008 e é a nomenclatura oficial
usada até o momento em nosso país.
A modificação da sigla dividiu as opiniões dentro da comunidade gay. Alguns
representantes acharam bobagem a mudança da sigla, mas importantes líderes do
movimento consideraram que essa mudança tratou-se de uma luta política e
defenderam a mesma, vejamos:
Cláudio Nascimento, superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e
Difusos, que pertence à Secretaria Estadual de Ação Social e Direitos
Humanos, diz que a mudança é uma antiga demanda das lésbicas, finalmente
atendida.
Não é só uma mudança estética. Tem um caráter político importante que é
considerar a questão de desigualdade de gênero dentro do movimento LGBT,
já que boa parte da visibilidade social e política ainda recai sobre os gays. É
importante, sim. Primeiro porque sempre foi uma reivindicação das lésbicas e
segundo porque não houve desacordo entre os outros grupos.
Também defensor da nova nomenclatura, o coordenador político do Grupo
Arco-Íris acredita que gays e travestis sempre tiveram mais visibilidade do que
as lésbicas.
Sempre houve projetos focados para esses segmentos. É preciso combater o
machismo e o patriarcado. É preciso construir um modelo de maior igualdade.
A reivindicação é antiga e a gente sabe que ter o L na frente é um exercício
necessário, que deve ser feito para transformar essa realidade (INESC, 2008,
p. 1).

Retomando a questão do “Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à
violência e à discriminação contra LGBT e promoção da cidadania homossexual”, é
importante considerar que neste programa uma das ações contidas diz respeito ao
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“Direito à Educação: promovendo valores de respeito à paz e à não discriminação por
orientação sexual”. Essa ação foi colocada nesse programa justamente por conta de
práticas homofóbicas que ocorrem em nossas escolas, práticas essas que são
consideradas como bullying.
A pesquisa “Perfil dos Professores Brasileiros”, realizada pela Unesco, entre
abril e maio de 2002, em todas as unidades da federação brasileira, na qual
foram entrevistados 5 mil professores da rede pública e privada, revelou, entre
outras coisas, que para 59,7% deles é inadmissível que uma pessoa tenha
relações homossexuais e que 21 ,2% deles tampouco gostariam de ter
vizinhos homossexuais (UNESCO, 2004, p. 144-146). Outra pesquisa,
realizada pelo mesmo organismo em 13 capitais brasileiras e no Distrito
Federal, forneceu certa compreensão do alcance da homofobia no espaço
escolar (nos níveis fundamental e médio). Constatou-se, por exemplo, que:
− o percentual de professores/as que declaram não saber como abordar os
temas relativos à homossexualidade em sala de aula vai de 30,5% em Belém
a 47,9% em Vitória;
− acreditam ser a homossexualidade uma doença cerca de 12% de
professores/as em Belém, Recife e Salvador, entre 14 e 17% em Brasília,
Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Goiânia e mais de 20% em Manaus e
Fortaleza;
− não gostariam de ter colegas de classe homossexuais 33,5% dos estudantes
de sexo masculino de Belém, entre 40 e pouco mais de 42% no Rio de
Janeiro, em Recife, São Paulo, Goiânia, Porto Alegre e Fortaleza e mais de
44% em Maceió e Vitória;
− pais de estudantes de sexo masculino que não gostariam que homossexuais
fossem colegas de seus filhos: 17,4% no Distrito Federal, entre 35% e 39% em
São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, 47,9% em Belém, e entre 59 a 60% em
Fortaleza e Recife;
− estudantes masculinos apontaram “bater em homossexuais” como o menos
grave dos seis exemplos de uma lista de ações violentas (JUNQUEIRA,
2009a, p. 17-18)

Os dados estatísticos acima mencionados evidenciam que a homofobia e a
prática homofóbica são uma realidade em nossa sociedade e nas escolas brasileiras.
A minha pesquisa de tese também me forneceu sinais dessas realidades, o que me
leva a pensar que, apesar do avanço dos grupos que lutam pelos diretos dos
homossexuais, assim, como de nossas políticas públicas que já desenvolveram leis
ou resoluções que garantem os direitos dos homossexuais, essas iniciativas ainda
não foram suficientes para erradicar práticas homofóbicas no interior de nossas
escolas. A história do aluno Bernardo, narrada por mim neste trabalho, é um exemplo
dessa realidade, os insultos que alunos e professores fazem a ele é uma
manifestação da prática homofóbica na referida escola.
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Tratamentos
preconceituosos,
medidas
discriminatórias,
ofensas,
constrangimentos, ameaças e agressões físicas ou verbais têm sido uma
constante na vida escolar e profissional de jovens e adultos LGBT. Essas
pessoas veem-se desde cedo às voltas com uma “pedagogia do insulto”,
constituída de piadas, brincadeiras, jogos, apelidos, insinuações, expressões
desqualificantes − poderosos mecanismos de silenciamento e de dominação
simbólica. Por meio dessa pedagogia, estudantes aprendem a “mover as
alavancas sociais da hostilidade contra [a homossexualidade] antes mesmo de
terem a mais vaga noção quanto ao que elas se referem” (SULLIVAN, 1996:
15). A esse respeito, Denilson Lopes (2003) observa que um garoto pode ser
objeto de escárnio por parte de colegas e professores (“o veadinho da escola”)
antes mesmo de identificar-se como gay. Em tal caso, tenderá a ter seu nome
escrito em banheiros, carteiras e paredes da escola (CAETANO e RANGEL,
2003), permanecendo alvo de zombaria, comentários e outras variadas formas
de assédio e violência ao longo de sua vida escolar (JUNQUEIRA, 2009a, p.
17).

Voltando novamente à história de Bernardo, passo a entender que,
possivelmente, a partir dos discursos produzidos pelos seus colegas, o jovem foi se
sentindo crescentemente desconfortável em sua sala de aula, afinal ele era a
mulherzinha e o bichinha. A prática discursiva desenvolvida na escola levou o jovem a
vivenciar processos de subjetivação que, também podem ter influenciado seus
processos de tessitura identitária. Outra hipótese é a de que Bernardo acionou
elementos de candomblé como meio de se contrapor aos colegas que o
discriminavam27.
É importante enfatizar que minha intenção aqui não é julgar a escola nem a
professora de Bernardo. Decisões drásticas são tomadas por diferentes escolas e
professores em diferentes circunstâncias e sua propriedade como solução dos
problemas não pode ser afirmada nem negada. Todavia, não posso deixar de pontuar
que o jovem foi vítima de preconceito e discriminação e possivelmente essas práticas
influenciaram seus comportamentos e mesmo seus processos de constituição
identitária.
Segundo Louro (2008) a escola é um local que indica quem são as alunas e os
alunos que servirão de modelo a ser seguido e a não ser seguido de uma forma
naturalizada. Esses modelos influenciam na constituição das identidades de todos os

27

É importante esclarecer que eu procurei elementos para saber como realmente Bernardo se sentia. Marquei com
o jovem uma entrevista, contudo, na data marcada Bernardo não compareceu à escola. Marcamos outra data,
porém, ele faltou novamente, o que me levou a suspeitar que o jovem não queria ser entrevistado, e por isso não
insisti.
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estudantes e um longo aprendizado vai colocando cada um em seu lugar. A situação
vivida por Bernardo nos dá pistas de que sua orientação sexual não deveria servir de
modelo para os demais alunos, o que deu origem aos problemas que enfrentou.
Por um aprendizado eficaz, continuado e sutil, um ritmo, uma cadência, uma
disposição física, uma postura parecem penetrar nos sujeitos, ao mesmo
tempo em que esses reagem e, envolvidos por tais dispositivos e práticas,
constituem suas identidades “escolarizadas”. Gestos, movimentos, sentidos
são produzidos no espaço escolar e incorporados por meninos e meninas,
tornando-se parte de seus corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, se
aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a preferir. Todos os sentidos são
treinados, fazendo com que cada um e cada uma conheça os sons, os cheiros
e os sabores ‘bons’ e decentes e rejeite os indecentes; aprenda o que, a quem
e como tocar (ou, na maior parte das vezes, não tocar) [...] (LOURO, 2008, p.
61).

As marcas da escolarização se inscrevem, assim, na formação das identidades
de todos os estudantes, pois todos vão aprendendo o que é o metro-padrão, o que é
considerado normal em relação à sexualidade, peso, etnia, aparência física,
inteligência, etc. e quem foge a esse metro-padrão passa a ser visto como o anormal,
o diferente, o que pode produzir efeitos negativos sobre os processos de formação
identitária. Mesmo os estudantes que não são considerados “os anormais” ou os
diferentes, vão aprendendo qual a sexualidade (aparência, inteligência, etc.) que
serve como metro-padrão e, assim, muitos tecem seus processos identitários tentando
não se distanciar do metro-padrão estabelecido. Faço minhas as palavras de Louro,
quando ela afirma que:
Não pretendo atribuir à escola nem o poder nem a responsabilidade de
explicar as identidades sociais, muito menos de determinar de forma definitiva.
É preciso reconhecer, contudo, que suas proposições e proibições fazem
sentido, tem “efeitos de verdade”, constituem parte significativa das histórias
pessoais (LOURO, 2001, p. 21).

No interior das escolas as redes de poder estão presentes e se manifestam
pelos regimes de verdade através dos discursos proferidos e pelos jogos que formam
o seu exercício. Passa-se a nomear o que é diferença é quem é o diferente, ou o que
é anormal e quem é o anormal, ou seja, nessas instituições, como as relações de
poder sempre estão presentes, a diferença também está, uma vez que esta é
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continuamente formada pelas relações de poder. Assim, posso mencionar que a
Escola Estadual de Ensino Fundamental República também produz as diferenças,
possibilitando, através de mecanismos regulatórios perversos, que discursos e
procedimentos de perseguição e discriminação sejam direcionados a alguns alunos
com orientação homossexual.
Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a
escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação
distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos − tornando aqueles que nela
entravam distintos dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela dividiu
também, internamente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos
de classificação, ordenamento, hierarquização. A escola que nos foi legada
pela sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de crianças,
católicos de protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os
pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas. Concebida
inicialmente para receber alguns − mas não todos − ela foi, lentamente, sendo
requisitada por aqueles/as aos/as quais havia sido negada. Ela precisou ser
diversa: organização, currículos, prédios, docentes, regulamentos, avaliação
iriam, explícita ou implicitamente, “garantir” − e também produzir − as
diferenças entre os sujeitos (LOURO, 2008, p. 57).

É importante sinalizar que as aprendizagens construídas nas escolas
confirmam e também produzem diferenças. Todavia as alunas e alunos não são
somente passivos receptores dessas lições. Elas e eles reagem, reinventam,
contestam, as abandonam ou as ostentam completamente, influenciando assim na
tessitura de suas identidades. Bernardo, de certa forma, também reagiu e
desenvolveu uma tática (CERTEAU, 2001) para poder lidar com a referida situação e,
assim, não sucumbir perante as alunas e alunos que o discriminavam. Ele usou uma
tática para subverter a ordem imposta e poder resistir a ela.
Foucault (2009) não fala em tática, mas em resistência. Todavia, as ideias se
assemelham. Assim, segundo Foucault (2009), a reação de Bernardo pode ser vista
como uma forma de resistência aos diferentes tipos de poder que se encontram em
sua escola, ou melhor dizendo, como uma forma de enfrentamento a partir do
desenvolvimento de estratégias às diferentes formas de poder, ou seja, ao poder da
escola que percebia que o aluno sofria perseguição e discriminação e nada fazia e ao
poder dos demais alunos que praticavam os atos de perseguição e discriminação.
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Assim, podemos dizer que as estratégias são formas de lutas e possuem como
principal objetivo:
[...] não o de atacar esta ou aquela instituição de poder, ou grupo, ou classe ou
elite, mas sim uma técnica particular, uma forma de poder. Esta forma de
poder exerce-se sobre a vida quotidiana imediata, que classifica os indivíduos
em categorias, os designa pela sua individualidade própria, liga-os à sua
identidade, impõe-lhes uma lei de verdade que é necessário reconhecer e que
os outros devem reconhecer neles. É uma forma de poder que transforma os
indivíduos em sujeitos. Há dois sentidos para a palavra "sujeito": sujeito
submetido a outro pelo controle e a dependência e sujeito ligado à sua própria
identidade pela consciência ou pelo conhecimento de si. Nos dois casos a
palavra sugere uma forma de poder que subjuga e submete. De uma forma
geral, pode-se dizer que há três tipos de lutas: a) aquelas que se opõem às
formas de dominação (étnicas, sociais e religiosas);
b) aquelas que
denunciam as formas de exploração que separam o indivíduo daquilo que
produz; c) e aquelas que combatem tudo o que liga o indivíduo a ele mesmo e
asseguram assim a submissão aos outros (lutas contra a sujeição, contra as
diversas formas de subjetividade e de submissão) (FOUCAULT, 2009, p. 5).

Dessa forma, quando Bernardo amedrontava os colegas usando os elementos
do candomblé, ele não estava somente reagindo, mas estava criando invenções de
existências não padronizadas, como a invenção de si e de modos de conviver com os
demais estudantes da escola.
Naquele primeiro contato que tive com a escola, fiquei meio confusa com a fala
da funcionária Maria, pois me pareceu que ela dizia que o aluno não sofria
discriminação por ser praticante do candomblé, mas por ser homossexual. Ela negava
uma prática discriminatória por um lado, mas a confirmava por outro. Essa situação se
apresentava como um indício de uma prática de exclusão, pois o aluno era
discriminado por ser homossexual e me parece, como já foi dito, que este
desenvolveu uma tática segundo a concepção de Certeau (2001) para poder lidar com
a referida situação e, assim, não sucumbir perante as alunas e alunos que o
descriminavam. O referido estudante usou uma tática para subverter a ordem imposta
e poder resistir a ela. Segundo Certeau (2001, p. 47), essas táticas são gestadas em
“maneiras de fazer” que se constituem em:
[...] vitórias do “fraco” sobre o mais “forte” (os poderosos, a doença, a violência
das coisas ou de uma ordem, etc.), pequenos sucessos, artes de dar golpes,
astúcias de “caçadores”, [...] simulações polimorfas, achados que provocam
euforia, tanto poéticos quanto bélicos. [...] Essas táticas manifestam
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igualmente a que ponto a inteligência é indissociável dos combates e dos
prazeres cotidianos que articula.

Durante minhas observações no intervalo escolar acabei conhecendo
Bernardo, via-o interagindo sempre com o mesmo grupo de meninas, os meninos não
se relacionavam muito com ele e alguns, quando o faziam, utilizavam de piadas e
insultos, chamando-o de “viadão, viado, gayzão, gay, mulherzinha, boiolão, boiola e
bichinha”.
[...] as expressões “veado nojento” (sapatão sem-vergonha) estão longe de ser
simples palavras lançadas ao vento, mas agressões verbais que deixam
marcas na consciência, traumas que se inscrevem na memória e no corpo (de
fato, a timidez, o constrangimento e a vergonha são atitudes corporais
resultantes da hostilidade do mundo exterior). E uma das consequências da
injúria consiste em modelar a relação com os outros e com o mundo: portanto,
em modelar a personalidade, a subjetividade e o próprio ser de um indivíduo
(ÉRIBON, apud BORRILLO, 2010, p. 25).

Contudo, é importante que eu diga que nem todos os alunos com orientação
homossexual

reagem

às

práticas

discursivas

preconceituosas

com

timidez,

constrangimento ou vergonha: alguns reagem sendo agressivos. O sujeito
estigmatizado para se proteger pode apresentar comportamentos diferenciados, pode
se retrair, se tornar agressivo, indiferente... Tudo isso pode prejudicar seus processos
de interação social e o desenvolvimento de seus processos identitários.
Em vez de se retrair, o indivíduo estigmatizado pode tentar aproximar-se de
contatos mistos com agressividade, mas isso pode provocar nos outros uma
série de respostas desagradáveis. Pode-se acrescentar que a pessoa
estigmatizada algumas vezes vacila entre o retraimento e a agressividade,
correndo de um para a outra, tornando manifesta, assim, uma modalidade
fundamental na qual a interação face-to-face pode tornar-se muito violenta
(GOFFMAN, 1988, p. 27).

Nas vezes em que eu presenciei os insultos a Bernardo, ele sempre reagia
usando também de práticas discursivas agressivas como estratégias ou táticas contra
aqueles que tentavam enquadrar sua sexualidade dentro do metro-padrão
heterossexual.
A história de Bernardo sinaliza que as escolas precisam incorporar a noção de
diferença e a “disputa que, em vez de destruir o outro, lida com uma articulação
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provisória da diferença que reconhece a legitimidade da existência do outro”
(MACEDO; PEREIRA, 2009), ou seja, reconhecer o outro passa por uma negociação
onde as relações de poder estão presentes. A história desse aluno na escola nos dá
pistas de que essa negociação não é pacífica, mas se dá numa luta política por
legitimação do seu direito de ser diferente.
A ideia de movimento, de articulação de diferenças, de emergência de
configurações culturais baseadas em contribuições de experiências e de
histórias distintas tem levado a explorar as possibilidades emancipatórias [...],
alimentando os debates e iniciativas sobre novas definições de direitos, de
identidades, de justiça e cidadania (SANTOS, 2003, p. 33).

Esses debates e iniciativas têm possibilitado novas compreensões do que vem
a ser a cidadania, de uma cidadania fundamentada no reconhecimento da diferença e
na criação de políticas sociais direcionadas para a redução das desigualdades. Essa
nova maneira de se pensar a cidadania solicita a interferência de procedimentos
dialógicos de tessitura de novas formas de intervenção política.
Neles são explorados os potenciais e os limites dessas experiências como
iniciativas emancipatórias e caminhos para cidadanias ativas. Estas procuram
articular o reconhecimento da diferença e a luta pela igualdade e pela
redistribuição segundo princípios de justiça e constelações de direitos atentos
à diversidade dos atores e dos contextos e à interseção de diferentes escalas:
local, nacional e global (SANTOS, 2003, p. 44).

Assim, posso entender que o comportamento agressivo que Bernardo se
apresentava − frente aos discursos dos professores e colegas de escola que o
subjetivavam como um deficiente social − como uma resistência política, uma
oposição aos vários procedimentos de discriminação e desqualificação dos quais foi
vítima. O jovem apresentava, assim, iniciativas emancipatórias em relação à
regulação perversa que lhe foi imposta. Novamente, encontro eco no pensamento de
Foucault, pois a história desse jovem evidencia que na referida escola a sexualidade
está relacionada com a questão do poder. Os dispositivos de sexualidade presentes
nessa instituição atuam, também, na constituição das identidades do jovem, e em
seus comportamentos e influenciam na consciência que ele vai tecendo de si próprio.
São processos complexos nos quais ficam explicitados os modos como os processos
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de subjetivação vão sendo desenvolvidos a partir, e apesar, de mecanismos de
regulação.
Tanto a subjetividade quanto o sujeito são resultados dos processos de
subjetivação (FOUCAULT, 1984). Mais do que isso, são processos que
envolvem o conceito de moral em Foucault, uma vez que toda a experiência
se relaciona como modos historicamente específicos de se constituir a si
mesmo. Dessa forma, são as experiências que concretizam as subjetividades
e que dão vida aos processos de subjetivação. São processos que sofrem a
ação massiva dos discursos, do poder, mas que têm algo de singular, fazendo
com que cada um se constitua como efeito desses processos massivo e
singular ao mesmo tempo. Podemos arriscar a dizer que os saberes e poderes
buscam a disciplina, a docilidade dos corpos, o autogoverno, enfim, pretendem
domar os processos de subjetivação. Mas estes fogem, buscam as brechas,
resistem o tempo todo, fazendo com que os sujeitos sejam estabelecidos em
meio a esse jogo de força entre poder e resistência que é próprio da
constituição da vida e da sobrevivência. Para Foucault, o ponto mais intenso
da vida está nesse encontro entre poder e resistência (FERRARI, 2010, p. 10).

Um exemplo dessa questão apresenta-se nos argumentos de Bernardo
quando, em uma conversa com uma colega, foi questionado sobre o porquê iria
desistir de continuar na escola.
Simplesmente porque aqui não é lugar para mim. A escola não é o lugar para
28
pessoas como eu, os lekes e as professores debocham do meu jeito de ser,
uma vez fui chamado pela professora de macumbeiro e bicha, que já não
bastava eu ser seguidor do diabo e ainda por cima eu também era veado. O
tempo todos eles fazem brincadeiras e vão mostrando que meu lugar não é
aqui. Cheguei até a ser expulso da sala de aula porque a professora disse que
eu era macumbeiro e gay, você deve lembrar disso. Cara, cansei de tentar
enfrentar esse monte de gente, e olha que eu não sou do tipo que recebe
desaforo e fica quieto, mas já tô cheio, vou parar de estudar por enquanto, vou
trabalhar e desenvolver a minha religiosidade que é o melhor que eu faço.
Depois procuro uma escola que me entenda melhor.

A fala de Bernardo nos dá pistas de que ele foi passando a se perceber como o
diferente e que por ser diferente não tinha o direito de estar naquela escola, pois a
escola não é o lugar para pessoas como ele, segundo sua própria narrativa. Contudo,
nessa mesma alocução vou levantando pistas sobre o poder de transformação do
estudante, confirmando o pensamento de Foucault de que os dispositivos de poder
que geram os processos de subjetivação não podem ser entendidos somente como
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Gíria usada atualmente para se referir aos meninos ou jovens do sexo masculino.
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uma questão negativa, e me fazem ver sua dimensão produtiva na tessitura dos
processos identitários dos sujeitos. Não posso deixar de perceber que o referido
aluno, a partir de tudo o que vivenciou na escola, demonstrou uma capacidade de
mudança e transformação, pois, apesar de sair da escola, estava pensando em
trabalhar e desenvolver sua religiosidade para depois, provavelmente mais fortalecido,
procurar uma instituição educacional que respeitasse sua diferença.
Portanto, mais uma vez compreendo que poder e resistência estão presentes
na formação das identidades dos sujeitos a partir dos processos de subjetivação e
que as identidades se constituem em uma forma de ser sujeito, que vai se
modificando continuamente. Os processos de subjetivação colocam em jogo
dimensões múltiplas e contraditórias (e, no caso de Bernardo, temos a dança entre a
escola, a homossexualidade, a religião, a cultura, a mídia, etc.), alimentando também
resistências e os processos de fuga que interferem constantemente na tessitura dos
processos identitários e em dinâmicas emancipatórias. A tentativa de subjetivar
Bernardo como sendo um deficiente social, acabou alimentando cada vez mais o seu
poder de resistência e de emancipação, pois, apesar de ter saído da escola por um
período de quase dois meses, ele voltou a frequentar as aulas, mesmo já estando
trabalhando. Nesse contexto, Bernardo respondeu a outro estudante que o interpelou
a respeito de seu retorno: “eu tenho o mesmo direito de frequentar a escola que todos
vocês e não vou prejudicar o meu futuro porque vocês não aceitam a minha
sexualidade”.
O fragmento da fala do estudante citado oferece indícios de que existe uma
gama de acontecimentos e processos que interferem na tessitura das identidades dos
sujeitos. Os indivíduos passam por diversas situações que modelam, perfazem e
produzem as suas identidades. Assim, os sujeitos estão sempre passando por
processos de subjetivações e de emancipações, aos quais se enredam em dimensões
individuais, sociais e coletivas. Os processos de subjetivação e emancipações são
sempre diferentes e fomentam maneiras diferentes de constituições das identidades
dos sujeitos e de atuação desses no mundo. Assim, esse mesmo fragmento do
discurso de Bernardo que nos apresenta a sua indignação pela discriminação que
sofreu, é indicativo de que, por outro lado, o estudante apostou em si próprio, afirmou-
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se em sua diferença e, portanto, retornou à escola com a intenção de produzir um
futuro para si e não ser definido pelo futuro que os outros lhe imputaram.
Santos (2010) diz que a aposta que fazemos hoje em dia, para lidarmos com a
incerteza do tempo presente, é a de um mundo melhor, diferentemente da aposta de
Pascal29 que era na existência de Deus e, consequentemente, na salvação eterna.
A aposta é a metáfora da construção precária, mas minimamente credível, da
possibilidade de um mundo melhor, ou seja, a possibilidade de emancipação
social, sem a qual a rejeição da injustiça do mundo atual e o inconformismo
perante ela não fazem sentido. A aposta é a metáfora da transformação social
num mundo em que as razões e visões negativas (o que se rejeita) são muito
mais convincentes do que as razões positivas (a identificação do que se quer
e como lá chegar) (SANTOS, 2010, p. 551).

Na continuidade de seu pensamento, o autor defende que o apostador de
nosso tempo são as classes ou grupos sociais excluídos, discriminados, e que,
portanto, são alvos de opressão, assim como seus aliados. Os opressores e os que se
beneficiam dessas práticas não apostam na possibilidade de um mundo melhor, pois
acreditam que o mundo em que vivem atualmente é o mais perfeito possível e, assim,
não têm em que apostar. Dessa forma, posso mais uma vez sinalizar que o
movimento que Bernardo fez de voltar à escola e o de apostar em seu futuro, ou seja,
num mundo melhor para si, é o movimento de um apostador de nosso tempo que
investe numa pedagogia da aposta que luta pela emancipação social aqui e agora.
A radical incerteza do futuro melhor e os riscos inerentes à luta por ele levam a
privilegiar as ações que incidam no quotidiano e se traduzem em melhorias
aqui e agora na vida dos oprimidos e excluídos. Por outras palavras, a aposta
privilegia a actio in proximis. Esse tipo de ação reforça, pelo seu êxito, a
vontade da aposta e satisfaz o sentimento de urgência da transformação do
mundo que referi acima, o sentimento de que é preciso atuar já sob pena de
mais tarde ser demasiado tarde. [...] As transformações do quotidiano só
ratificam a aposta na medida em que também são sinais da possibilidade da
emancipação social. Para isso, devem ser radicalizadas e, ao serem-no com
êxito, respondem ao sentimento de necessidade de mudança civilizacional
para que um outro mundo melhor seja possível. A radicalização consiste na
busca dos aspectos subversivos e criativos do quotidiano e que podem ocorrer
na mais básica luta pela sobrevivência. [...] Através da aposta torna-se
possível juntar quotidiano e utopia sem, no entanto, os dissolver um no outro.
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Blaise Pascal, nasceu em 1623 e faleceu em 1662. Foi um físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo
francês.
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A utopia é o que falta ao quotidiano para nos dispensar de pensar na utopia
(SANTOS, 2010, p. 553-554).

Contudo, outras pessoas com orientação homossexual não conseguem investir
na pedagogia da aposta e, assim, não impetram ações radicais ou de resistência que
os levem a lutar por um mundo melhor. Na continuidade de minhas observações na
Escola Estadual de Ensino Fundamental República, pude perceber vários indícios de
preconceito e discriminação contra alunas e alunos com orientação homossexual e
contra algumas alunas e alunos que eram definidos como homossexuais. Alguns
desses preconceitos e discriminações eram praticados por alunas e alunos, e
sinalizados nos discursos proferidos por professores e outros funcionários. Desta
forma, trarei a seguir outras histórias de outros estudantes que sofrem procedimentos
de exclusão e subjetivações na referida instituição.

4.2 Marina, a jovem que tentava esconder sua orientação sexual

No dia 12 de novembro de 2009, entrevistei as alunas Marcela e Bruna e os
alunos Gabriel, Felipe e Mateus da turma 7430. Essa foi uma das turmas em que
desenvolvi minhas observações de pesquisa, conforme já citado nessa tese. Nessa
entrevista, entre outras questões, perguntei a esses estudantes: de uma forma geral,
quais são as alunas e os alunos que vocês acham que mais sofrem exclusão aqui na
escola? Eles responderam:
Brenda: O Bernardo é meio gay, ele gosta de ser, ele já disse, por isso ele é
excluído o tempo todo aqui na escola.
Mauro: Aí ele fica falando besteira, vou dar o meu negócio para quem quiser:
aí a gente acaba excluindo ele. A Brenda também é excluída por causa do
problema da fala dela. Tem gente que é excluído porque é gordinho, outros
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É importante explicitar que antes de iniciar as entrevistas com as alunas e com os alunos da Escola Estadual de
Ensino Fundamental República, entreguei um documento escrito para os responsáveis pelos estudantes, no qual
eu solicitava que os mesmos autorizassem seus dependentes a participar das referidas entrevistas. Somente
foram entrevistados os estudantes que foram permitidos por seus responsáveis. Essas autorizações se
encontram sob meu poder.
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porque são baixinhos. Outras pessoas são excluídas porque são muito
magras. Mas os garotos que são gays são os mais excluídos.
Márcia: Os nerd´s também são, porque gostam de estudar, assim, eles têm o
grupo deles. Nós nos damos bem com eles, mas eles não gostam muito da
gente porque eles são inteligentes.
Fernando: Eu concordo com o Mateus, os gays são os mais excluídos, e
alguns deles se excluem também. Alguns deles ficam juntos e não chegam
perto da gente não, e outros deles a gente é que exclui mesmo. O Bernardo
fica falando que quer dá o negócio dele, eu vou ficar perto dele depois dele
ficar falando essa besteira em voz alta? Vou ser amigo dele depois disso? Não
vou mesmo, os outros vão achar que eu vou querer pegar ele. Aí eu nem
chego perto dele, e quando chego é para zoar mesmo...

Em seguida, eu perguntei a eles: Vocês estão me dizendo que os alunos que
sofrem as maiores práticas de exclusão são os estudantes com orientação
homossexual, mas só citaram os garotos. E meninas homossexuais, vocês já as viram
sofrer alguma prática de exclusão aqui na escola?
Márcia: Não, acho que não.
Brenda: Sim, inclusive tem uma na nossa sala.

Após a resposta de Brenda, eu perguntei: O que acontece com essa menina
Brenda? Qual a prática de exclusão que ela sofre? A jovem me respondeu:
Brenda: Não, não, ela não sofre prática de exclusão não, porque só sabe que
ela é homossexual eu e mais duas meninas lá da sala.
Márcia: Tem meninas que são homossexuais e que gostam de ficar de batom.
Mas tem meninas que não gostam, essas já sofrem maiores exclusões sim.
Agora tem menina que não é homossexual, mas não gosta de usar batom.
Como uma amiga minha e nem por isso ela deixa de ser menina. Mas acho
que os meninos homossexuais sofrem mais exclusão do que as meninas
lésbicas.
Mauro: É! Isso mesmo. Eu acho que as mulheres são muito mais discretas,
elas escondem muito mais essas coisas e melhor que os homens, por isso
elas não devem sofrer tanto preconceito como os garotos que são gays.
Gustavo: Minha ex-namorada do ano passado, ela não era homossexual, mas
depois que ela terminou comigo ela virou bissexual.
Mauro: Mas na verdade, eu nunca vi nenhuma menina homossexual aqui na
escola e muito menos na minha sala, nem sei se existe alguma aqui, mas se
visse não iria descriminar.

Nesse momento da entrevista me dirigi a Gustavo e perguntei se a exnamorada dele era da escola e se ela sofria alguma prática de exclusão por sua
orientação sexual. Ele me respondeu que ela não era da escola e achava que ela não
sofria nenhum tipo de discriminação.
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Depois dessa entrevista fiquei inquieta com as falas de Brenda e Marcos, pois
Brenda deixava claro que existia uma aluna com orientação homossexual em sua
classe, mas que não assumia sua sexualidade, já que somente ela e mais duas
colegas sabiam sobre a questão. E Marcos afirmava que nunca vira nenhuma aluna
com orientação homossexual na escola e nem em sua classe, ou seja, de uma
determinada forma, a fala de Marcos me sinalizava que a homossexualidade feminina
parecia sofrer um processo de invisibilização. Outra questão que merece ser
levantada na fala de Márcia e Mauro diz respeito à questão do preconceito ser menor
para com as “meninas lésbicas” do que para com os “garotos que são gays”.
Segundo Borrillo (2010) citando o pensamento de Guillemaut (1994) a
homossexualidade feminina é vítima de uma violência particular configurada por um
duplo desdém, e está relacionada com o fato das lésbicas serem mulheres e
homossexuais. Diferentemente do homossexual masculino, assim, a discriminação é
relativa ao sexo e à sexualidade. E em razão da feminilidade, elas são invisíveis e
silenciosas.
A historieta atribuída à rainha Vitória, no momento da atualização, no século
XIX, das penas contra as relações sexuais entre homens é bastante
eloquente. Tendo sido interrogada sobre a impunidade das relações sexuais
entre mulheres, a rainha respondeu: “Como punir algo que não existe?” Do
mesmo modo, em sua obra Psychopathia sexualis, R. vom Krafft-Ebing (1886)
observa que “todas as informações suscetíveis de serem obtidas na literatura
especializada demonstram claramente que, em relação às mulheres, trata-se
raramente de uma autentica homossexualidade, mas sobretudo de uma
pseudo-homossexualidade”, de qualquer modo, no pressuposto de que ela
venha a ser confirmada “a homossexualidade da mulher não tem as graves
consequências da homossexualidade do homem”. O fato de tornar essa
sexualidade invisível parece estar, portanto, no âmago da violência
homofóbica em relação às mulheres (BORRILLO, 2010, p. 27-28)

A partir da citação acima percebemos sinais de que a invisibilização da
homossexualidade feminina é uma fabricação histórica, não é somente produto de
nosso tempo. Essa questão da invisibilidade é central para entendermos os processos
de preconceitos e discriminação para com a homossexualidade feminina. Borillo
(2010), citando H. Ellis (1985), diz que a dificuldade em detectar a homossexualidade
feminina se traduz pelo fato de aceitarmos que as mulheres tenham mais intimidade
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entre si do que homens entre os homens, isso faz que tenhamos maior dificuldade em
perceber uma sexualidade homossexual entre elas.
Se as lésbicas foram, visivelmente, menos perseguidas que os gays, tal
constatação não deve ser interpretada, de modo algum, como indício de uma
maior tolerância a seu respeito; pelo contrário, essa indiferença nada mais é
do que o sinal de uma atitude que manifesta um desdém muito maior, reflexo
de uma misoginia que, ao transformar a homossexualidade feminina em um
instrumento do desejo masculino, torna impensável as relações eróticoafetivas entre mulheres (BORRILLO, 2010, p. 28-29).

A indiferença histórica que marca a homossexualidade feminina dá pistas de
uma atitude de desprezo para com a sexualidade da mulher. Muitas vezes, essa
sexualidade é vista como uma maneira de instrumento erótico do desejo masculino,
os filmes pornográficos heterossexuais ilustram bem essa questão. Nessas películas
as cenas homossexuais entre mulheres são feitas para excitar os homens e o
desenlace final sempre enfatiza a penetração masculina e o gozo do homem, o prazer
entre as duas mulheres some para enfatizar somente o deleite do macho. “A criação
da diferença de sexos, desse modo, é um ato político, que instaura nos corpos
femininos uma sexualidade ávida, mostrada e ensinada em forma de sedução e
essência do existir, a verdadeira mulher, no singular, imagem única de um ser feito
para isto” (SWAIN, 2009, p. 391), ou seja, é feita para dar prazer ao homem e não
para ter prazer com outras mulheres.
Dessa forma, como a homossexualidade feminina muitas vezes provoca desejo
no homem, ela acaba sendo invisibilizada, pois não se pensa na questão em si, mas
no prazer que ela exerce sobre o masculino. Quantas vezes em rodas de amigos
escutamos alguns homens verbalizarem publicamente o prazer que sentem ao
assistirem aos tais filmes pornográficos. Essa situação sinaliza muito bem a opressão
para com a homossexualidade feminina, pois as mulheres homossexuais ainda são
vistas, muitas vezes, com um objeto do prazer do homem.
A fala do aluno Mauro de que nunca viu uma menina homossexual na escola
evidencia muito bem a questão da invisibilização da homossexualidade feminina, o
que dá sinais de que ela também ocorre no interior da instituição escolar.
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Em outra entrevista, realizada no dia 19 de novembro de 2009 com outras cinco
jovens da turma 74, novamente a questão da invisibilização da homossexualidade
feminina surgiu com pista de minha suposição. Nessa entrevista foram ouvidas as
alunas Beatriz, Glória, Irene, Eduarda e Ana Maria.
Assim como havia perguntando ao outro grupo de alunos, também questionei a
essas meninas quem eram as alunas e alunos que elas consideravam que sofriam os
maiores procedimentos de exclusão na escola, elas então responderão:
Beatriz: Eu acho que não é bem exclusão, mas nós nos juntamos por causa
da personalidade de cada um. Por exemplo, a gente combina mais com
algumas pessoas do que com outras, aí tem outras pessoas que são
diferentes de nós e a gente vai se juntando com quem nós combinamos e os
outros ficam de fora do nosso grupo, mas ficam juntos com os que são iguais
a eles.
Ana Maria: Eu acho que é mais uma questão de afinidade com a pessoa.
Porque você se dá melhor com uma pessoa e com a outra não. Não tem nada
haver com essa coisa de ser nerd´s, gay, gordo ou magro sabe... Se você
gosta mais de uma pessoa você vai fazer mais amizade com ela.
Glória: Bem, eu acho que em todas as escolas que eu freqüentei, sempre
houve essa separação de grupo, e eu sempre me encaixei, assim, no que
mais me favoreceu. Por exemplo, sempre teve o dos descolados, tem o dos
nerd´s que dizem que são inteligentes, tem os dos repetentes também, tem os
dos gays, tem os dos emos, tem um monte de grupos diferentes, aqui na
escola a gente vê esses grupos também. Mas, assim, eu sempre me encaixei
nos grupos que eu fazia amizade mais rápido, e era bem amigo mesmo, e,
assim, eu nunca tive esse problema de “ah eu não vou ficar com fulano porque
ele é de grupo de lá e eu sou do grupo de cá”... Nunca teve essa separação.
Eduarda: Teve uma professora ano passado que praticou uma forma de
exclusão com um garoto que era macumbeiro e era gay, aí a professora quase
bateu nele e expulsou ele de sala de aula gritando que ele era filho do capeta,
que ele era macumbeiro e era gay. Foi parar até no jornal isso que aconteceu
com esse garoto.

Após a resposta de Eduarda, perguntei a ela: Você chegou a ver esse aluno
sendo expulso da sala de aula, escutou a professora gritando com ele, ou soube pelo
jornal?
Eduarda: Eu não vi, mas escutei a professora gritando com ele, ela berrava
alto e a sala dele era do lado da minha, aí eu escutei tudo. Isso não foi uma
forma de exclusão? Ele foi expulso porque era gay e macumbeiro, isso para
mim é exclusão. Eu acho, que os gays aqui na escola sofrem muita exclusão,
mais do que os outros alunos.
Beatriz: Sim, os gays sofrem sim! Esse menino que a Eduarda tá falando, que
eu não vou falar o nome, ele é da macumba e passa sombra, batom e só anda
com as meninas. Acho que por causa disso os meninos gritam com ele,
debocham dele, xingam ele e ele tá sempre excluído do grupo dos meninos,
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só anda com as meninas. A gente tem um outro colega, o Pedro, que a
primeira vez que meu irmão o viu, ele tinha um cabelão assim. Todo mundo
pensava que ele era uma menina ou um gay. Daí, meu irmão falou assim: ele
só anda com menina, né? Aí eu falei assim, é, ele anda com a gente porque
não se enturma com os outros meninos.
Ana Maria: Na nossa turma a gente tem um outro colega que só anda com a
gente também. Ele não é homossexual, mas por que ele anda só com as
meninas? Porque ele tem afinidade com a gente é claro. Mas os garotos já
falam logo que ele é gay. É o que a Beatriz falou, os meninos que andam com
as meninas são sempre gays, a maioria dos garotos acham que eles são
sempre gays. Mas é a opinião de cada um. É a opção de cada um, mas as
pessoas implicam. Isso é ridículo.
Irene: Espera aí, não são só os alunos que descriminam os gays não, os
professores também discriminam eles. Além da professora que expulsou
aquele garoto da sala de aula, tem uma professora de inglês que também não
gostava dele, essa professora ficava dizendo para ele, que isso de ser gay não
é coisa para ele, que ele tinha que ser como homem, que tinha que se
comportar como homem.

As respostas das alunas também evidenciam que elas percebiam que os
alunos que sofriam os maiores procedimentos de exclusão eram os alunos que
pareciam ter uma orientação homossexual, ou aqueles que não se comportavam de
acordo com o metro-padrão estabelecido como a conduta correta que os homens
devem ter, ou seja, eles não podem ter cabelos compridos e nem andar somente com
as meninas.
Um menino com cabelo comprido apresenta uma marca corporal pertencente
às meninas e, por isso, passa a ser visto muitas vezes como tendo uma orientação
homossexual; pior ainda se ele anda somente com meninas, pois aí outra marca
identitária feminina se apresenta. Por isso, ele passa a sofrer muitas vezes
procedimentos de discriminação e perseguição, o que se configura em práticas de
exclusão.
Aqueles e aquelas que transgridem as fronteiras de gênero ou de sexualidade,
que as atravessam ou que, de algum modo, embaralham e confundem os
sinais considerados “próprios” de cada um desses territórios são marcados
como sujeitos diferentes e desviantes. Tal como atravessadores ilegais de
territórios, como migrantes clandestinos que escapam do lugar onde deveriam
permanecer, esses sujeitos são tratados como infratores e devem sofrer
penalidades. Acabam por ser punidos, de alguma forma, ou na melhor das
hipóteses, tornam-se alvos de correção (LOURO, 2004, p. 87).

É justamente por apresentar marcas identitárias diferentes das esperadas que
muitos alunas e alunos acabam sendo vítimas de preconceito e discriminação no
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interior da escola por mim observada. Elas e eles acabam sofrendo práticas de
punição como muito bem sinalizou Louro. Essas práticas punitivas são desenvolvidas
para que essas alunas e alunos voltem a apresentar as marcas identitárias almejadas
e normatizadas, como já analisamos ao longo deste trabalho.
Dando continuidade a entrevista com as alunas Beatriz, Ana Maria, Gloria,
Eduarda e Irene, perguntei a elas: e as alunas homossexuais também sofrem
procedimentos de exclusão aqui na escola? As jovens responderam:
Beatriz: Olha não sei, a gente sabe que existem meninas homossexuais, mas
nunca vimos, eu não sei quem são.
Gloria: Eu não sei se existem meninas lésbicas aqui na escola, nunca vi.
Elisa: Não existem meninas homossexuais aqui na escola, não que eu saiba.
Irene: Esse negócio de homossexualidade feminina não existe aqui na escola
não.

Novamente a fala das jovens me davam sinais da questão da invisibilidade da
homossexualidade feminina e já analisada por mim anteriormente, pois apesar de
Beatriz reconhecer que existiam alunas homossexuais na escola, as demais alunas
não conheciam a existência do fato. Todavia, na entrevista realizada com o outro
grupo de alunos, Brenda perfilhava a existência de uma aluna com orientação
homossexual em sua sala de aula. O que demonstra mais uma vez que o mote da
homossexualidade feminina é bastante opressor, já que muitas vezes tenta-se
produzir a inexistência dessa.
Na semana seguinte a essa entrevista, a aluna Ana Maria me procurou e
perguntou se eu queria entrevistar uma aluna com orientação homossexual. Ela me
disse que após minha entrevista havia ido conversar com uma colega da sala que ela
sabia que tinha orientação homossexual, se justificou comigo alegando que não tinha
falado nada na entrevista, pois precisava primeiro conversar com a amiga para ver se
ela autorizava a conversa. Foi assim que eu conheci Marina.
Marina também era aluna da turma 74 e foi autorizada por sua mãe a participar
da entrevista. Porém, nos dias que eu as desenvolvi em grupo, a jovem não se
encontrava presente e acabei realizando um encontro individualmente com ela no dia
03 de dezembro de 2009. A estudante havia acabado de completar 15 anos de idade
e parecia ávida para conversar comigo.
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Assim que nos encontramos na sala que havia sido disponibilizada pela
diretoria da escola para a realização das minhas entrevistas, Marina me interpelou
dizendo:
Oi Denize, desculpe eu ter faltado a entrevista nos dias que você marcou com
a nossa turma, mas eu estava doente, tive dengue e fiquei quase 3 semanas
sem vir para cá. Achei até que não ia dar mais para participar das entrevistas,
mas aí a Ana Maria disse que dava tempo sim. Outra coisa que eu queria te
perguntar é sobre o meu nome sair na entrevista. Eu vi no papel que você
enviou para a minha mãe que o nome da gente não vai sair, que o nome vai
ser alterado, queria saber disso antes de começar a responder às suas
perguntas?

Primeiro eu respondi que não tinha o menor problema de estar entrevistando-a
naquele dia e que ainda iria conversar com outros estudantes também pelo mesmo
motivo dela, ou seja, eles também haviam faltado aos dias selecionados para as
entrevistas. Depois a tranquilizei dizendo que o nome dela seria alterado sim e por
isso ela estaria preservada. Em seguida, perguntei a ela quem eram os alunos que
eram alvos de preconceito e discriminação na escola. Ela me respondeu:
Os alunos muito inteligentes, os alunos com óculos, os alunos com aparelhos,
os gordinhos demais, o magro demais, o homossexual, as meninas
homossexuais também.

Após essa resposta perguntei a Marina: as meninas homossexuais também? A
maioria de suas colegas e de seus colegas me disseram que elas sofrem menos
preconceito que os meninos com orientação homossexual, a maioria diz até que não
existem meninas homossexuais na escola.
Existem sim Denize, eu mesma, acho que posso falar com você, sou
homossexual. Eu não falo isso para todo mundo não, só algumas pessoas
sabem aqui na escola, umas três colegas, a psicóloga da escola, a
coordenadora e uma diretora, mais ninguém, nem meus pais. Eu não sei como
vou falar com eles. As meninas homossexuais sofrem preconceito sim, mas a
gente é mais discreta, sabe disfarçar melhor. Os meninos gays, muitas vezes,
como são muito femininos, se expõem mais; não conseguem disfarçar tanto.

Em seguida, perguntei: Se vocês são mais discretas como é que sofrem
preconceito aqui na escola? Não entendi. Marina respondeu:
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Somos mais discretas, mas somos homossexuais e algumas pessoas que
prestam mais atenção percebem, duas das minhas colegas que sabem aqui
na escola, eu não falei nada para elas, elas é que perceberam e me
perguntaram. Teve um garoto que outro dia me zoou também, ele ficava me
chamando de gostosa que queria me dar uns pegas, toda hora ele falava essa
besteira e aí eu mandei ele parar de ficar falando isso, aí ele me disse: você
não gosta de ser chamada de gostosa, toda mulher gosta. Aí me disse que eu
era estranha e esquisita, e que parecia que eu só gostava era de elogio de
mulher.

A narrativa da jovem evidencia que as diferenças de gênero e de sexualidade
demonstram-se na maneira dela agir, em seu corpo e nas ações práticas que ela
materializa, o que a leva a ser marcada pelo discurso produzido por seu colega de
escola que a distingue como uma mulher diferente. Logo após a resposta acima,
questionei junto à aluna: você considera que a fala desse seu colega foi uma forma de
preconceito e discriminação? Imediatamente ela me respondeu:
Claro que sim, primeiro porque as meninas têm que ser chamadas de
gostosas a toda hora? Eu não vejo as minhas amigas que gostam de meninos
ficarem chamando os meninos de gostosos o tempo todo. Parece que os
garotos quando nos veem só ficam pensando em sexo. Isso para mim é um
tipo de discriminação, e porque não gosto de ser chamada dessa forma o cara
ainda me chama de estranha e esquisita. Isso é discriminação sim, mas a
maior discriminação que eu sofro é ter que esconder que sou homossexual.

É bastante interessante a análise de Marina, assim como sua indignação por
ser chamada de estranha e esquisita, o que novamente me leva a inferir que no
interior da Escola Estadual de Ensino Fundamental República parece que alguns
professores possuem uma única visão do gênero feminino, de como a mulher deve se
comportar, quem foge desse padrão se torna a diferente, a estranha, a esquisita, a
excêntrica.
Conforme registra o dicionário, excêntrico é aquele ou aquela que está fora do
centro; é o extravagante, o esquisito; é também, o que tem um centro
diferente, um outro centro. Jogar com acepções dicionarizadas das palavras
pode se mostrar um exercício interessante: pode nos ajudar a pensar sobre as
formas como se estabelecem as posições de sujeito no interior de uma cultura
─ e, consequentemente, pode nos ajudar a pensar sobre as formas como a
escola e o currículo realizam sua parte neste empreendimento (LOURO, 2003,
p. 44).
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Como achei bastante interessantes as análises da estudante para uma jovem
de apenas 15 anos, perguntei por que ela, então, escondia sua orientação sexual.
Eu escondo porque não quero ser zoada por ninguém, porque não quero que
meus pais fiquem tristes, eu sei que eles queriam que eu fosse como minhas
outras irmãs que gostam de meninos. Aqui na escola as pessoas não sabem
lidar com os homossexuais não. Não sei se já te contaram, mas tem um aluno
chamado Bernardo aqui na escola que é homossexual assumido. Você tem
que ver como as pessoas tratam ele, um monte de preconceito, xingam ele,
zoam ele, os meninos excluem ele de tudo. E não são só os garotos que zoam
ele não, algumas meninas também e muita professora também. Ano passado
ele foi expulso de sala de aula pela professora, ela chamou ele de
macumbeiro, mas na verdade ela não gostava dele ser gay, ficava chamando
ele de gay também, a sala de aula dele era do lado da minha e ela sempre
gritava com ele, falando que ele tinha que ser como homem, que não podia
parecer um gay. E não era só ela que discriminava ele não, a professora de
inglês também mandava ele ser como homem, que não podia parecer uma
mulherzinha. Depois de tanto preconceito você acha que eu vou assumir que
sou homossexual? Eu vou esconder o quanto eu posso. Eu só contei para a
psicóloga, para a coordenadora e para a diretora da escola porque elas me
chamaram para uma reunião porque eu tinha faltado muito na escola, e estava
muito triste, acho que algum professor reclamou com elas. E eu estava triste
mesmo, pois tinha brigado com a minha namorada e elas até me ajudaram.

Nesse momento é importante que eu faça uma leitura da narrativa de Marina;
toda a fala da jovem sinaliza que os sujeitos formam as suas identidades a partir dos
discursos produzidos, discursos esses que são feitos pelos outros e por nós mesmos,
sejam sobre nós e sobre os outros, como bem analisou Foucault (1996). Esses
discursos levam os indivíduos a tecerem aprendizagens de quem somos, do que os
outros são, assim como dos contextos que estão a nossa volta.
[...] resultado da construção histórica que vem se desenvolvendo desde o final
do século XIX, as identidades são associadas ao que seria nossa “verdadeira
identidade” (FOUCAULT, 1988). Assim sendo, colocar essas questões em
foco significa pensar como cultura, escolas e sujeitos se articulam através das
construções de gêneros e sexualidades, entendendo-os como campo de lutas,
negociações, contestações e enfretamentos, em que se produzem tanto os
sentidos quanto os sujeitos que vão constituir diversos grupos sociais e suas
singularidades (SILVA, 1999) (FERRARI, 2010, p. 253).

Após a fala da jovem, levantei indícios de que ela construiu, a partir dos
discursos

proferidos

contra

Bernardo,

aprendizagens

negativas

sobre

a

homossexualidade, e para fugir das humilhações que seu colega sofria preferia
esconder sua orientação homossexual. Dessa forma, percebo que a formação das
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identidades de Marina foram afetadas pelos discursos proferidos contra a
homossexualidade no contexto em que ela estava inserida, levando a jovem a ocultar
sua sexualidade e tecer uma aprendizagem de que essa não devia ser visibilizada,
embora pudesse ser praticada às escondidas, o que evidencia mais uma vez como o
discurso é um dispositivo de poder que está entrelaçado com os regimes de verdade e
tem limites em relação às práticas sociais que podem a seus poderes se contrapor.
Por que se falou da sexualidade, o que se disse? Quais os efeitos de poder
induzidos pelo que se dizia? Quais as relações entre esses discursos, esses
efeitos de poder e os prazeres nos quais se investiam? Que saber se forma a
partir daí? Em suma, trata-se de determinar em seu funcionamento e em suas
razões de ser o regime de poder-saber-prazer que sustenta, entre nós, o
discurso sobre a sexualidade humana. Daí o fato de que o ponto essencial
(pelo menos, em primeira instância) não é tanto saber o que dizer ao sexo, sim
ou não, se formular-lhe interdições ou permissões, afirmar sua importância ou
negar seus efeitos, se policiar ou não as palavras empregadas para designálo, mas levar em consideração o fato de se falar de sexo, quem fala, os
lugares e os pontos de vista de que se difundem o que dele se diz, em suma,
o “fato discursivo” global, “a colocação do sexo em discurso”. Daí decorre
também o fato de que o ponto importante será saber sob que formas, através
de que canais, fluindo através de que discursos o poder consegue chegar às
mais tênues e mais individuais das condutas (FOUCAULT, 1988, p. 17-18).

A alocução da estudante mais uma vez me leva a inferir que ao ocultar sua
sexualidade a partir das aprendizagens que foi construindo no cotidiano de sua
escola, ela corrobora com o pensamento de Borrillo (2010) sobre as questões da
fabricação da invisibilidade e da opressão contra a homossexualidade feminina,
assunto esse já apresentado e trabalhado por mim nesse capítulo.
Voltando à entrevista realizada com Marina, após a narrativa onde ela expõe
sua opção de ocultar sua orientação sexual, eu perguntei: além do que o Bernardo
passou por ter assumido sua orientação homossexual e de você mesma ter tido uma
experiência desagradável com o seu colega que a chamou de esquisita, você
vivenciou outras situações de discriminação na escola?
Olha, como eu tento esconder ao máximo que sou homossexual e nem todo
mundo percebe que eu sou aí eu não sofro muita discriminação não. A não ser
de um professor que às vezes me pergunta se eu já arrumei um namorado
homem? Que eu sou muito bonita e tenho que arrumar um namorado homem.
Bem, eu acho que ele percebeu que sou homossexual e fica dando indiretas.
O problema é que ele fala isso na frente de quem estiver comigo e fica rindo.
Eu fico muito chateada, na última vez que ele me perguntou isso eu respondi
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que sim, que arrumei um namorado, aí ele disse: eu sabia que um dia você ia
ver como namorar é bom. Eu menti porque não quero que as pessoas me
zoem e não quero que meus pais saibam.

A alocução da aluna em questão me soa como evidência de que ao ocultar sua
sexualidade ela estava tentando se proteger da discriminação, do preconceito e de
passar por situações de sofrimento e humilhação como as vivenciadas pelo colega
Bernardo. As práticas discriminatórias e preconceituosas desenvolvidas no interior da
escola de Marina a impediram de assumir na escola sua orientação sexual.
É neste contexto que podemos imaginar a energia necessária para a
experiência do sair do armário. O sair do armário, enquanto posicionamento
que torna visível a não heterossexualidade demanda um grandioso esforço
psicológico, mas não só, pois, além disso, precisará criar estratégias sociais
de enfretamento daquilo que Villaamil (2005) denominou como sendo o
“paradoxo do armário”. O sair do armário, portanto, exige uma ressignificação
das características negativas assimiladas bem como o enfrentamento público
e político ao desqualificar e tornar visível os fundamentos que justificam a
subalternidade e a inferiorização. O que torna o sair do armário um processo,
muitas vezes implicado por sofrimento aos sujeitos, já que, a partir desta
visão, ele exigirá mudanças profundas e concretas na vida dos indivíduos,
obrigando-os, na maioria das vezes, a buscar novos espaços de sociabilidade,
de trabalho e de identificação (PRADO; MACHADO, 2008, p. 77).

Posso concluir, portanto, que “sair do armário” significa tornar visível uma
orientação sexual que antes se encontrava invisibilizada. É assumir publicamente uma
orientação homossexual, ou, melhor dizendo, é revelar uma identidade homossexual
com todas as implicações que isso acarreta, é despontar os desejos, os sentimentos e
as práticas. Por isso que a experiência de sair do armário é uma posição política que
interfere na formação das identidades das pessoas com orientação homossexual.
Dessa forma, as experiências vividas na escola são importantíssimas no
complexo processo de formação das identidades de todas as alunas e os alunos,
assim como nas das alunas e alunos com orientação homossexual, pois estes têm o
direto de desenvolver suas identidades num contexto, onde o preconceito e a
discriminação não inflijam a esses estudantes situações de exclusões que interferiam
de uma maneira cruel na formação de suas identidades. As histórias de Bernardo e
Marina, narradas nesta tese, dão sinais de que ainda não se sabe lidar com as
diferenças no interior da escola pesquisada. Em razão desse desconhecimento,
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práticas homofóbicas foram desenvolvidas contra esses estudantes. Já chegou a hora
das escolas aprenderem a lidar com essas alunas e alunos que as habitam e nos
habitam, e que essas e esses possam ter o direito de serem diferentes, e, acima de
tudo que não sejam mais alvos da cruel homofobia.
A religião e o discurso médico tiveram, historicamente, uma grande influência
no desenvolvimento dos discursos e práticas homofóbicas. Em minha pesquisa de
campo pude perceber que a crença religiosa de algumas professoras influenciava nas
suas práticas junto a alunas e alunos com orientação homossexual, ou sobre os
estudantes que essas educadoras consideravam como sendo homossexuais. É sobre
essa questão que o próximo capítulo se debruça.
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5 RELIGIÃO E DISCRIMINAÇÃO NA ESCOLA

O preconceito é um sentimento, fruto de
um condicionamento cultural ou de uma deformação mental,
mas sempre uma coisa pessoal, quase sempre incorrigível.
Não se legisla sobre sentimentos, não se muda um hábito de
pensamento ou uma convicção herdada por decreto. Já a
discriminação [...] é o preconceito determinando atitudes,
políticas, oportunidades e direitos, o convívio social e o
econômico. Não se pode coagir ninguém a gostar de quem
não gosta, mas qualquer sociedade democrática, para não
desmentir o nome, deve combater a discriminação por todos
os meios − inclusive a coação.
Luis Fernando Veríssimo

Segundo Borrillo (2010), não se pode afirmar que a homofobia sempre existiu,
pois em alguns períodos históricos a homossexualidade não se apresentava da forma
como se apresenta hoje em dia, e por isso não levantava as mesmas reações que
ocorrem atualmente. Na antiguidade grega e romana, a sexualidade era entendida de
outra forma e consideravam-se legítimas as relações entre homens ou entre as
mulheres. A homofobia foi desenvolvida a partir do século XIX, porém, os elementos
precursores de hostilidade contra as pessoas com orientações homossexuais
procedem da tradição judaico-cristã.
Os elementos precursores de uma hostilidade contra lésbicas e gays emanam
da tradição judaico-cristã. Para o pensamento pagão, a sexualidade entre
pessoas do mesmo sexo era considerada um elemento constitutivo, até
mesmo indispensável, da vida do indivíduo (sobretudo masculino). Por sua
vez, o cristianismo, ao acentuar a hostilidade da Lei judaica, começou por
situar os atos homossexuais – e, em seguida, as pessoas que os cometem –
não só fora da Salvação, mas também e, sobretudo, à margem da Natureza. O
cristianismo triunfante transformará essa exclusão da natureza no elemento
precursor e capital da ideologia homofóbica. Mais tarde, se o sodomita é
condenado à fogueira, se o homossexual é considerado um doente suscetível
de ser encarcerado ou se o perverso acaba seus dias nos campos de
extermínio, é porque eles deixam de participar da natureza humana. A
desumanização foi, assim, a conditio sine qua non da inferioridade, da
segregação e da eliminação dos “marginais em matéria de sexo” (BORRILLO,
2010, p. 43-44).
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heterossexualidade monogâmica como norma, e para isso passou a pregar que as

189

relações homossexuais eram um dos pecados mais graves, tais como o canibalismo,
a bestialidade ou ingestão de imundices. Essa visão passou a influenciar na maneira
como as pessoas com orientação homossexual passaram a ser tratadas, e, segundo
Borrillo (2010), foi se constituindo como uma prática homofóbica.
O termo homofobia foi cunhado na década de 70 do século XX e tinha como
significado medo expresso por heterossexuais de estarem na presença de
homossexuais, de lá para o conceito passou por muitos questionamentos e
significações diferentes (JUNQUEIRA, apud PRADO, 2010). A partir dos anos 1970, o
referido termo obteve grande expressão nos países nórdicos e foi construindo outros
contornos semânticos e políticos. Ele saiu dos domínios individual e psicológico para o
campo social, ganhando assim novos traçados. Atualmente, entende-se a homofobia
como um dispositivo de vigilância das questões de gênero, dispositivo esse que atinge
todos os sujeitos, independentemente da orientação sexual que possuem.
A homofobia é a atitude de hostilidade contra as/os homossexuais; portanto,
homens ou mulheres. Segundo parece, o termo foi utilizado pela primeira vez
nos EUA, em 1971; no entanto, ele apareceu nos dicionários de língua
francesa somente no final da década de 1990: para Lê Nouveau Petit Robert,
“homofóbico” é aquele que experimenta aversão pelos homossexuais. Mesmo
que seu componente primordial seja, efetivamente, a rejeição irracional e, até
mesmo, o ódio em relação a gays e lésbicas, a homofobia não pode ser
reduzida a esse aspecto. Do mesmo modo que a xenofobia, o racismo ou
antissemitismo, a homofobia é uma manifestação arbitrária que consiste em
designar o outro como contrário, inferior ou anormal; por sua diferença
irredutível, ele é posicionado a distância, fora do universo comum dos
humanos (BORRILLO, 2010, p. 13)

Existem dois grandes momentos na história da humanidade onde o discurso
homofóbico ganhou destaque, são eles o discurso judaico-cristão e o discurso médico.
A tradição judaico-cristã combatia atos adversos à vontade divina e desenvolveu uma
proibição geral dos pecados da carne, sob uma ordem moral em que a
homossexualidade foi objeto de condenação e perseguição. A passagem do discurso
religioso ao discurso médico intensificou a prelação homofóbica, pois desenvolveu
uma interpretação científica do desejo sexual e afetivo por pessoa do mesmo sexo. A
partir daí, os prazeres homossexuais tornaram-se também o objeto de estudo das
ciências sociais e passaram a ser componentes centrais de uma alocução científica
de tentativa de normalização dos indivíduos e da subjugação de suas consciências.
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A ideologia homofóbica está contida no conjunto das ideais que se articulam
em uma unidade relativamente sistemática (doutrina) e com finalidade
normativa (promover o ideal heterossexual). Forma sofisticada das
concepções populares e cotidianas sobre a homossexualidade, as teorias
homofóbicas, através de suas diferentes vertentes, propõem uma forma de
considerar os gêneros e as sexualidades pela construção de um sistema de
valores (a promoção da heterossexualidade monogâmica) e pela proposição
de um projeto político (a diferenciação, a cura, a segregação ou a eliminação
dos/as homossexuais). As doutrinas heterossexistas permitem fortalecer a
dominação dos “normais” sobre os “anormais”, além de ter em comum – da
medicina à sexologia, passando pela psicanálise e pela antropologia – essa
formidável capacidade para produzir discursos sobre a homossexualidade;
aliás, tais discursos estão na origem da justificativa das políticas
discriminatórias (BORRILLO, 2010, p. 63).

A homofobia é uma questão bastante complexa e está presente em vários
âmbitos da sociedade, ela se materializa desde a fabricação de piadas até a
perseguição aos homossexuais, culminando muitas vezes com a morte dessas
pessoas. Segundo Junqueira (2009b), o Brasil é um dos países que apresenta um dos
maiores índices de práticas homofóbicas, sendo um dos que possuem os mais altos
índices de assassinatos homofóbicos. Matar um ser humano, porque esse não está
dentro do padrão heteronormativo masculino e hegemônico, ainda presente no
contexto atual, é um dos crimes mais hediondos e cruéis a que podemos assistir, e,
assim, a heteronormatividade vai se constituindo cada vez mais como a única norma
sexual possível.
Heteronormatividade ou norma heterossexual refere-se a um arsenal de
valores, normas, dispositivos por meio do qual a heterossexualidade é
instituída como a única possibilidade legítima e natural de expressão
identitária e sexual (WARNER, 1993), de modo a se fazer perceber a
homossexualidade, a transgeneridade e qualquer prática sexual não
reprodutiva como desvio, crime, aberração, doença, perversão, imoralidade,
pecado. A heteronormatividade se fundamenta na crença da divisão binária e
“natural” dos sexos (“dimorfismo” sexual): surgem aí sexos “opostos”,
correspondentes a gêneros distintos, também definidos de maneira binária. À
produção da sequência heteronormativa sexo-gênero-sexualidade se vincula a
construção de corpos, sujeitos e identidades forçosamente sintonizados com a
matriz heterossexual (JUNQUEIRA, 2009a, p. 5).

A homofobia, em alguns lugares, por ser influenciada pelos valores religiosos,
culpa o homossexual como pecador, portanto, sua condenação moral é indispensável,
e, como consequência disso, práticas homofóbicas são desenvolvidas na tentativa de
erradicar a homossexualidade; uma dessas práticas é a morte. Em outros contextos, o
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homossexual é visto como criminoso e tratado como tal, chegando muitas vezes a ser
submetido à pena de morte oficializada pelo Estado. Em algumas situações, o
homossexual é visto como doente e passa a ser objeto de estudo e atenção da
medicina, sendo muitas vezes condenado a terapias de eletrochoques como ocorreu
em países ocidentais até a década de 1960.
Aceita na esfera íntima da vida privada, a homossexualidade torna-se
insuportável
ao
reivindicar,
publicamente,
sua
equivalência
à
heterossexualidade. A homofobia é o medo de que a valorização dessa
identidade seja reconhecida; ela se manifesta, entre outros aspectos, pela
angústia de ver desaparecer a fronteira e a hierarquia da ordem
heterossexual. Ela se exprime, na vida cotidiana, por injúrias e por insultos,
mas aparece também nos textos de professores e de especialistas ou no
decorrer de debates públicos (BORRILLO, 2010, p. 17).

Não é somente nos textos dos professores que a homofobia se manifesta. Ela
aparece muitas vezes nas práticas desses profissionais e nas atitudes de alguns
estudantes, conforme será explicitado nesse trabalho. Todavia, tais práticas e atitudes
interferem no processo de formação das identidades de todos os estudantes, em
especial nas alunas e alunos com orientação homossexual que sofrem procedimentos
de perseguição e discriminação no interior das escolas, procedimentos esses que
acabam se configurando em práticas homofóbicas.
Enquanto fenômeno psicológico e social, a homofobia enraíza-se nas
complexas reações estabelecidas entre uma estrutura psíquica do tipo
autoritária e uma organização social que considera a heterossexualidade
monogâmica como ideal no plano sexual e afetivo. A interação do psicológico
e do social é que deve ser questionada para se compreender melhor os
elementos constantes que facilitam, incentivam ou banalizam a homofobia. Se,
em cada um de nós, existe um homofóbico enrustido, é porque a homofobia
parece ser necessária à constituição da identidade de cada indivíduo. Ela está
tão arraigada na educação que, para superá-la, impõe-se um verdadeiro
exercício de desconstrução de nossas categorias cognitivas (BORRILLO,
2010, p. 87).

Em minha pesquisa, pude perceber a homofobia na Escola Estadual de Ensino
Fundamental República. Algumas professoras religiosas, a partir de suas crenças,
desenvolviam práticas discriminatórias com alunas e alunos com orientação
homossexual, ou que elas consideravam como homossexuais, na tentativa de corrigi-
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los, levando-os a apresentar um comportamento que elas entendiam como normal.
Seguem duas histórias exemplares dessas práticas.

5.1 Carlos, o aluno purpurina

Comecei minhas observações nos anos iniciais do ensino fundamental na
turma 52, no mês de março de 2009. Esta turma possuía duas professoras regentes,
a professora Elisa (que ministrava as aulas de matemática e ciências) e a professora
Márcia (que era responsável pelas disciplinas de português, história e geografia).
Assim que comecei a desenvolver minha pesquisa nessa turma, percebi a dificuldade
das duas professoras em lidar com Carlos, um menino com onze anos de idade.
Provavelmente essa dificuldade estava relacionada ao comportamento dele, pois este
não se enquadrava no comportamento masculino que é o considerado como a norma
e o ideal pela maioria de nossas instituições escolares. Muitas de nossas escolas,
além de possuírem o metro-padrão heterossexual como modelo, não permitem que as
crianças e jovens expressem suas sexualidades. A sexualidade só deverá ser
expressa quando aqueles forem adultos. Dessa forma, mecanismos regulatórios
perversos

e

processos

de

subjetivações

são

criados

para

podarem

os

comportamentos divergentes e as sexualidades infantis. Esses processos influenciam
na formação das identidades sexuais de todos os estudantes, pois eles aprendem os
modelos do que é e o que não é permitido no que diz respeito à sexualidade e, assim,
vão conformando seus comportamentos infantis às expectativas hegemônicas.
É preciso manter a “inocência” e a “pureza” das crianças (e, se possível dos
adolescentes), ainda que isso implique no silenciamento e na negação da
curiosidade e dos saberes infantis e juvenis sobre as identidades, as fantasias
e as práticas sexuais. Aqueles e aquelas que se atrevem a expressar, de
forma mais evidente a sua sexualidade são alvo evidente de redobrada
vigilância, ficam “marcados” como figuras que se desviam do esperado, por
adotarem atitudes ou comportamentos não condizentes com o espaço escolar.
De algum modo são indivíduos “corrompidos” que fazem o contraponto da
criança inocente e pura (LOURO, 2001, p. 26).
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Assim, como a escola é uma das instituições que possui a finalidade de
disciplinar e controlar os corpos, ela acaba produzindo um sujeito pedagógico através
das políticas das sexualidades que são desenvolvidas em seu interior. Como já foi dito
nesta tese, as crianças ou jovens que fogem desse modelo acabam sendo
considerados como os anormais, como os diferentes e, por isso, tornam-se objeto do
controle, da correção de seus corpos, da punição de seus comportamentos e
disciplinarização a partir das pedagogias que buscam, à força, incluir todos dentro do
metro-padrão do comportamento sexual. Essa situação levou Rodrigues (2011, p.
125) a argumentar:
Nesse jogo disciplinar e de controle que produz o sujeito pedagógico, das
políticas da sexualidade, contidas por uma lógica que nega o devir humano, as
crianças pequenas eram/são convidadas a ocupar desde o seu nascimento,
quiçá antes disso, um lugar fixo e determinante no enquadramento de
gêneros. Viver na fronteira de gênero não nos era/é permitido na escola. A
própria condição resulta de uma condição cultural sobre os sexos, em que se
determinam suas atribuições lugares, performances, possibilidades e
desigualdades. Ainda na infância eu descobri que se fazia necessário ocupar
um lugar identitário nos limites do gênero e aprender bravamente a me
posicionar e a defender esse lugar como questão de honra e até mesmo de
sobrevivência.

Como diz Foucault (2011) existem certas instâncias técnicas que possuem
como função a manutenção da norma, essa por sua vez está sempre unida a técnicas
positivas de intervenção e de transformação do indivíduo a partir de uma espécie de
poder normativo que a todo o momento está sendo aplicada ao domínio da
sexualidade. Assim, a escola é a instância técnica que tem como missão aplicar uma
tecnologia positiva onde as sexualidades infantis não podem fugir da norma
heterossexual.
[...] essa educação deve obedecer a certo esquema de radicalidade, deve
obedecer a certo número de regras que, precisamente, devem garantir a
sobrevivência das crianças de um lado, e sua educação e desenvolvimento
normalizado, do outro. Ora, essas regras e racionalidade dessas regras são
detidas por instâncias como os educadores, como os médicos, como o saber
pedagógico, como o saber médico (FOUCAULT, 2011, p. 222).

Apesar das duas professoras já mencionadas demonstrarem dificuldades em
lidar com Carlos, pois provavelmente atuavam dentro da lógica que considera que
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meninos devem agir com comportamentos masculinos, a professora Márcia
apresentava um maior problema no trato com o menino. Em certas ocasiões, ela não
sabia como agir com o jovem e em outras os discursos proferidos a ele pareciam estar
relacionados com sua própria maneira de perceber o mundo.
Durante uma observação realizada no mês de junho de 2009, houve um
episódio que chamou minha atenção. O aluno Eduardo disse para sua professora:
“Tia olha o Carlos passando a mão dele aí e esfregando”.
A professora disse: “O quê?”
Eduardo respondeu: “É que ele é meio bichinha e está esfregando o negócio
dele...”
Carlos interrompeu e falou: “Mentira, eu estava pegando a caneta que caiu na
minha calça. É mentira. Acha que eu ia fazer isso na frente da professora nova 31, não
sou maluco”.
A professora voltou ao quadro e disse para Eduardo: “Eduardo conversa
mesmo, pode continuar conversando com o Carlos, você já está fazendo pela
segunda vez o quinto ano, quer fazer pela terceira vez? Isso que eu estou ensinando
eu já sei, você é que não sabe”.
Eduardo respondeu: “Eu também já sei.” A professora parou de falar e pediu a
outro aluno para entregar os desenhos que eles haviam feito com a professora Elisa.
Sem saber como lidar com a situação estabelecida, Márcia não repreendeu a
atitude discriminatória de Eduardo e mudou o foco do assunto, ameaçando-o com
uma futura reprovação, caso ele continuasse a conversar. Ameaça esta que também
pode indicar uma pista de uma prática pedagógica regulatória perversa, já que o aluno
foi ameaçado de continuar novamente na referida série e, assim, ficar excluído de ser
promovido ao sexto ano. Ao ameaçar Eduardo de reprová-lo a professora usou de um
dispositivo de poder que visava a disciplina e o controle do comportamento do aluno.
A maioria de nós, professoras e professores, tem dificuldade em lidar com o
tema da sexualidade em sala de aula. Em geral, essa questão é um tabu e muitas
vezes não é discutida. Para muitas professoras e muitos professores “os corpos na
escola não têm desejo, não se vinculam a prazeres eróticos e, na verdade, não
31

Carlos estava se referindo a mim quando fala da professora nova.
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existem como forças constitutivas de quem somos nas práticas sociais” (LOPES,
2008, p. 125). Nós, profissionais da educação, fomos treinados para ignorar o corpo e
seus prazeres na educação, já que somente a mente ou o cognitivo é que deve ser
objeto de nossa preocupação.
Dessa forma, a situação narrada me deu indícios de que tendo sido formada
sob essa lógica, Márcia provavelmente não dispunha de meios para enfrentar a
situação e precisou optar por ignorá-la e rejeitou a possibilidade de conversar sobre a
forma ofensiva como Eduardo havia tratado Carlos, já que pode ter considerado que a
questão da sexualidade não era adequada para ser discutida em sala de aula ou,
apenas, ela não tinha meios de discuti-la.
Contudo, é imprescindível que nós educadoras e educadores, preocupados
com a formação dos alunos em um ambiente democrático e de respeito mútuo,
enfrentemos questões sobre a sexualidade que surgem nas escolas. Para isso, temos
que nos colocar numa atitude de curiosidade, de diálogo, de compreensão e, acima
de tudo, questionar os nossos próprios padrões de conhecimento e de valores, a fim
de que possamos lidar com as questões da sexualidade. Não é porque não fomos
formados para lidar com ela que podemos continuar a fingir que essa questão não
está presente nos cotidianos de nossas salas de aula. Devido à singularidade do
trabalho docente em sua busca de uma educação mais democrática, precisamos
conhecer o que vem sendo produzido sobre a questão das sexualidades de nossas
educandas e educandos, no intento de melhor trabalhar nos/dos/com os cotidianos
das escolas em novas abordagens.
A opção tomada pela professora Márcia provavelmente reflete as tradições
pelas quais ela foi formada e também seus valores e preconceitos. Todavia, outras
possibilidades estão abertas, como a de buscar respeitar a diversidade humana. E
respeitar

a

diversidade

humana

é

respeitar

também

as

diferenças

nos

comportamentos, escolhas, possibilidades, crenças e valores. Porém, o que pude
verificar, na leitura da situação narrada, é que não houve nesse episódio uma
valorização da diversidade humana já que a professora se omitiu de problematizar o
discurso desferido contra Carlos que sofreu uma atitude discriminatória por parte de
Eduardo. Muitas podem ser as razões dessa omissão. Sem acesso a informações
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cruciais para a compreensão mais profunda dessa atitude, cabe-me, na perspectiva
desta tese, registrar o acontecido, evidenciando por meio desse registro uma situação
provavelmente comum, que precisa ser compreendida para ser enfrentada, sempre na
busca de contribuir com a tessitura de uma escola e uma sociedade mais
democráticas, como pretendo com esta tese.
A questão do preconceito precisa ser debatida nesse momento, pois outras
atitudes tomadas por essa professora, com relação ao referido aluno, me levaram a
acreditar que seus comportamentos se inspiram em seus valores religiosos, que
defendem como legítimos processos de exclusão baseados naquilo que considero
serem preconceitos.
O preconceito pode ser encarado como um dos principais instrumentos de
manutenção da hierarquização e legitimação da inferiorização entre as pessoas, o que
muitas vezes interfere nas atitudes tomadas pelas professoras e professores no
interior das escolas.
Se há um elemento paradoxal no preconceito é que ele nos impede de “ver” o
que “não vemos” e “o que é que não vemos”, ou seja, ele atua ocultando
razões que justificam determinadas formas de inferiorizações históricas,
naturalizadas por seus mecanismos. Em outras palavras, o preconceito nos
impede de identificar os limites de nossa própria percepção da realidade
(PRADO; MACHADO, 2008, p. 67).

Historicamente, as sexualidades vêm sendo alvos de disputa, de regulação
social e individual, de agressão contra a pessoa humana, ou de emancipação. Assim,
de uma forma ou de outra, as hierarquias baseadas em orientação sexual levam
muitos homossexuais a vivenciarem situações de inferiorização social e essas se
manifestam a partir de atitudes preconceituosas que são praticadas contra essas
pessoas, produzindo assim formas subalternas de cidadania (SANTOS, 2003).
Essas hierarquizações podem ser observadas nas piadas que depreciam a
população LBGT, nas ausências de personagens LGBT nos livros didáticos,
nas agressões físicas e psicológicas cometidas devido a orientação
homossexual e bissexual, entre outras. Essa hierarquização atinge de forma
diferente os LGBT. Um jovem gay e outro que seja transexual serão atingidos
de maneiras diferentes; uma jovem lésbica que assumiu publicamente seu
namoro será mais aviltada do que aquela que se privar da expressão de sua
orientação sexual. O preconceito é moldado de acordo com as
hierarquizações sociais, inclusive etnorraciais, de classe econômica, de
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gênero, etc. [...] Devemos notar que o preconceito atinge toda a comunidade
escolar – dos serviçais ao/à diretor/a (TORRES, 2010, p. 38-39).

Nesse cenário, as práticas impetradas aos homossexuais estão fundamentadas
nessas condições subalternas levando a um discurso hegemônico, baseado nos
regimes de verdades, que está fomentando a cada dia a construção do preconceito
contra essas pessoas, se tornando assim um instrumento poderoso de manutenção
das hierarquias sociais, morais e políticas.
Estamos chamando de discurso hegemônico aquele discurso capaz de criar
formas e práticas de consentimento, de modo a transformar uma experiência
particular (neste caso, a experiência heterossexual burguesa) em
pretensamente universal, inferiorizando ou invisibilizando quaisquer outras
possibilidades da experiência social. Barret (1996, p. 238) esclarece que “a
melhor maneira de entender a hegemonia é como a organização do
consentimento: os processos pelos quais se constroem formas subordinadas
de consciência, sem recurso à violência ou à coerção”. As práticas sociais
baseadas na heteronormatividade constituíram-se, ao longo da história
ocidental, em processos capazes da construção de subordinação de outras
práticas sexuais e sociais. O que significa não a exclusão das
homossexualidades do cenário social, mas sim a sua subalternidade no
interior dos processos hegemônicos (PRADO; MACHADO, 2008. p. 13).

As hierarquizações que produzem as inferiorizações e os preconceitos também
estão presentes nos/com os cotidianos de nossas escolas, levando muitas alunas e
alunos com orientação homossexual a vivenciarem situações de subalternidade. Por
isso, para aqueles que querem enfrentar as hierarquias e discriminações, torna-se
necessária a visibilidade que busco dar, nesta tese, a esses processos, e a partir
deles a tentativa que empreendo para compreender como esses influenciam nos
processos de tessitura identitária de todos os estudantes. Do mesmo modo, é
fundamental também entender se nos mesmos processos estão presentes ações
emancipatórias por parte desses alunos.
Nossas alunas e alunos frequentam a escola durante pelo menos doze anos,
entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, ficam entre quatro e quatro horas e
meia por dia na instituição escolar durante nove meses e meio, perfazendo um total
de duzentos dias letivos por ano. Durante todo esse tempo aprendem como devem se
comportar a partir das hierarquizações e inferiorizações que vão sendo travadas
nos/com os cotidianos das escolas. A partir dos dispositivos de poder que são
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desenvolvidos em nossas instituições educacionais, e dos processos de subjetivação
que são implementados, não há como não tecerem uma aprendizagem sobre o que é
considerado correto. Contudo, nesse momento é importante problematizar as
aprendizagens que nossas alunas e alunos tecem em suas vidas cotidianas nas
escolas, nem sempre negativas. Apesar da estrutura da instituição escolar ser
desfavorável aos comportamentos tidos como desviantes e busque encaminhar os
alunos para comportamentos e relacionamentos que sigam os padrões e normas
vigentes, as crianças e jovens criam laços de amizade, brincam, aprendem uns com
os outros, questionam interagem com outras possibilidades, convivem com pessoas
que possuem outras concepções de mundo, e, com isso, formam-se, também,
aprendendo o que não é ensinado ou promovido pela escola.
Voltando à história do aluno Carlos, é importante dizer que só pude perceber
sinais32 mais contundentes dos preconceitos contra ele após presenciar uma situação
ocorrida, ainda no mês de junho de 2009, no pátio da escola durante o recreio. Após o
lanche, as alunas e alunos foram brincar no pátio e como é corriqueiro, uns brincavam
de pique, uns meninos jogavam bola, meninas e meninos jogavam vôlei, outras
brincavam de casinha, alguns conversavam e Carlos brincava de amarelinha com
algumas meninas. Lá pelas tantas, ele se desequilibrou e caiu quando pegava a
pedrinha em uma das casas da amarelinha, e, ao levantar, sacudiu as mãos para o
alto e gritou para uma das colegas “que droga Mona eu sempre perco a porcaria
desse jogo, pareço uma Maria-mole, não tenho mesmo equilíbrio”. Logo depois que o
menino acabou de proferir essa frase, a professora Márcia se dirigiu ao centro do
pátio e também gritando bem alto disse: “viu Carlos, depois você não quer ser
chamado de bichinha, veado e gay, você fica chamando atenção e brilhando mais que
purpurina. Assim não dá!” No mesmo instante a maioria das alunas e alunos que se
encontravam no pátio começou a gritar em coro: “purpurina, Carlos é purpurina.
Purpurina, Carlos é purpurina”. E o estudante passou a ser chamado de Carlos
purpurina durante o tempo em que permaneci na referida escola desenvolvendo
32

É importante salientar que eu fiz uma entrevista aberta com Carlos conjuntamente com outros alunos de sua sala
no dia 12 de novembro de 2009. Essa foi autorizada por seus pais, contudo, nessa conversa, não surgiu o tema
da homossexualidade e nem sobre eventuais preconceitos. Portanto, muitas das leituras que eu faço são
baseadas em pistas, indícios e sinais que surgiram durante minhas observações de campo.
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minha pesquisa, ou seja, durante dois anos e meio pelo menos Carlos passou a ser
purpurina.
Enquanto as alunas e alunos gritavam em coro a frase já citada acima, Márcia
se dirigiu a mim e disse: assim ele aprende, eu acabo educando ele de uma forma ou
outra, a homossexualidade é condenada pela bíblia e eu vou ensinar ele a ser
homem, já que seus pais não o ensinam. A fala da educadora expressa seus valores
e crenças religiosas e a partir delas, ela entende que pode e deve ensinar Carlos a se
comportar “corretamente”, desconsiderando seu direito à diferença entendo-a como
desvio. Ao optar pelos ensinamentos presentes na Bíblia ela não encontra espaço
para compreender e conviver com a diferença. Sua crença faz com que ela não aceite
como normal o comportamento que se afasta do metro padrão masculino que os
meninos devem ter, assim, Carlos sofre com as consequências desse processo.
A Bíblia é uma “legislação” cunhada na Idade Média pelas populações a quem
foi dado o direito de legislar. Normas comportamentais da época aparecem como a
“Palavra de Deus” e leva os fiéis não só a segui-las como também a acreditar que lhes
cabe impô-la aos demais. Assim, o preconceito contra os desvios se faz acompanhar,
frequentemente, por práticas discriminatórias, levando aqueles que não se comportam
de acordo com a norma, e não possuem perfis identitários dentro do que é
considerado como o padrão masculino/feminino supostamente definido por Deus, a
não se sentirem bem e a serem discriminados.
Entre tantas marcas, ao longo dos séculos, a maioria das sociedades vem
estabelecendo a divisão masculino/feminino como uma divisão primordial.
Uma divisão usualmente compreendida como primeira, originária ou essencial
e, quase sempre, relacionada com o corpo. É um engano, contudo, supor que
o modo como pensamos o corpo e a forma como, a partir de sua
materialidade, “deduzimos” identidades de gênero e sexuais seja generalizável
para qualquer cultura, para qualquer tempo e lugar. A identidade sexual tem
de ser pensada “como enraizada historicamente”, diz Linda Nicholson (2000,
p.15). Precisamos estar atentos para o caráter específico (e também
transitório) do sistema de crenças com o qual operamos; precisamos nos dar
conta de que os corpos vêm sendo “lidos” ou compreendidos de formas
distintas em diferentes culturas, de que o modo como a distinção
masculino/feminino vem sendo entendida diverge e se modifica histórica e
culturalmente (LOURO, 2004, p. 76).
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Como já disse em vários momentos nesta tese, os discursos proferidos
possuem e produzem sentidos perante toda a comunidade escolar, neles, muitas
vezes, a distinção masculino/feminino está presente. Assim, por meio destas
distinções contidas nessas alocuções todos os nossos estudantes aprendem qual é o
comportamento ideal que meninas e meninos precisam ter na escola, o que interfere
na formação de suas identidades sexuais, pois tais discursos afetam a todos que
presenciam situações como a descrita acima.
Na escola, essas classificações que tomam o sexo biológico e o
comportamento do sujeito pedagógico tendo por referência a condição de
gênero se faziam/fazem acompanhadas de discursos normativos e
especulativos, atrelados ao desejo de saber e ao exercício do poder, e quando
não conseguimos normatizar o estranho, ou aquele que desvia da norma,
tratemos de encaminhá-los para os ortopedistas dos comportamentos. O
sujeito da sexualidade (todos nós), vivendo nas fronteiras do conhecimento
pedagógico, fascina-nos e, no nosso não saber, permite elucubrações
professorais, que, em sua criatividade e na busca por respostas assertivas e
determinantes, tornam-se excêntricas e erram seus alvos. Discursos
proferidos/pensados para meninos atingem as meninas, feitos para
heterossexuais atingem homossexuais, e por aí vai. Não temos controle, ainda
que tenhamos intenção em acertar um alvo, não se consegue ter o controle
sobre as ressonâncias desses discursos e de seus entendimentos
(RODRIGUES, 2011, p. 126).

Possivelmente o entendimento de todos os envolvidos na situação ocorrida
com Carlos é o de que meninos não podem balançar suas mãos para o alto e devem
ter um comportamento o mais masculinizado possível, senão todos virarão também
“purpurinas”
Após a situação constrangedora que Carlos vivenciou, ele faltou muito às aulas.
Na verdade, revendo minhas anotações, percebi que o menino voltou a frequentar a
escola somente no início de agosto de 2009, quando as aulas recomeçaram após o
recesso de julho. Não posso afirmar que suas faltas estejam diretamente relacionadas
com o fato já narrado, todavia, não consigo esquecer a expressão de vergonha que se
estampou na face do aluno naquele momento. Também não posso deixar de pensar
que o discurso proferido pela professora no pátio da escola desconsiderou a
diversidade como sendo um direito, e estava baseado nos próprios preconceitos
religiosos da educadora.
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É importante que eu sinalize que as atitudes da referida professora
provavelmente não foram efetuadas somente por questões intencionais. As ações das
educadoras e educadores são resultados de entrelaces distintos que se formam em
outros contextos além da escola, pois os sujeitos se movem pelas paixões e emoções
advindos dos seus contextos sociais, culturais, familiares, religiosos, entre outros, que
normalmente fazem da questão da sexualidade um palco de polêmica. No caso de
Márcia, a questão religiosa atuava fortemente nas suas ações em relação aos alunos
que não apresentavam o modelo metro-padrão do comportamento heterossexual.
Numa ocasião em que eu fazia uma palestra na escola sobre exclusão ela me disse
em voz alta:
Eu sou contra a qualquer tipo de procedimento que gere exclusão dos alunos,
pois como sou evangélica e evangelizadora não permito que ninguém seja
excluído, por isso não aceito manifestações de homossexualidades entre os
meus alunos, pois os trejeitos deles é que fazem que eles sejam excluídos,
eles são os próprios responsáveis pelas formas como são tratados pelos os
outros alunos, por isso eu entro em cena e vou logo dizendo que não aceito
boiolices em minha sala de aula. Além do mais, a homossexualidade é pecado
e minha função como educadora evangélica é colocar os alunos no caminho
certo para que eles não sejam excluídos.

A fala de Márcia é indicadora de que ela produzia uma mestiçagem entre sua
identidade social de professora e de evangelizadora. Segundo o juramento que nós
professores fazemos quando colamos grau: o papel da professora e do professor é o
de possibilitar os conhecimentos humanos e científicos que permitam que crianças e
jovens consigam desenvolver todas as suas potencialidades com autonomia e
respeito às diferenças e à dignidade humana. Porém, o cristianismo, desde suas
origens, tem desenvolvido dispositivos de sexualidade que tentam fixar ou inculcar
nos indivíduos uma moral sexual baseada no metro-padrão heterossexual, para isso
mecanismos e técnicas são desenvolvidos onde não há possibilidades de respeito às
diferenças sexuais. Embora compreenda o ideário que move a professora Márcia, não
compartilho dele. Busco e atuo defendendo mais democracia e reconhecimento do
direito à diferença nas escolas e na sociedade, enquanto ela busca o atendimento à
norma-padrão do que é considerado como comportamento sexual correto, ou seja, a
conduta heterossexual. Márcia considera que educar passa pelo aprendizado da
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norma e a seu atendimento. Para mim, educar é permitir ao outro se desenvolver
respeitando as suas especificidades e ao considerar o modo de ser das pessoas
homossexuais como pecado ou doença, se suprime o direito de ser quem são e de
expressar isso.
Problematizando tais questões, Foucault afirma que:
É pela constituição de uma subjetividade, de uma consciência de si
perpetuamente alertada sobre suas próprias fraquezas, suas próprias
tentações, sua própria carne, é pela constituição dessa subjetividade que o
cristianismo conseguiu fazer funcionar essa moral, no fundo mediana, comum,
relativamente pouco interessante, entre o ascetismo e a sociedade civil. Creio
que a técnica de interiorização, a técnica de tomada de consciência, a técnica
de despertar de si sobre si mesmo em relação às suas fraquezas, ao seu
corpo, à sua sexualidade, à sua carne, foi a contribuição original do
cristianismo a história da sexualidade. A carne é a própria subjetividade do
corpo, a carne cristã é a sexualidade é a sexualidade presa no interior dessa
subjetividade, dessa sujeição do indivíduo a ele mesmo, e este foi o primeiro
efeito da introdução do poder pastoral na sociedade romana (FOUCAULT,
2010, p. 71).

Sendo assim, a professora em questão parece não conseguir separar as duas
esferas de sua atuação, afinal ela atua como educadora em sintonia com as
aprendizagens que obteve como evangelizadora em sua religião.
Não podemos esquecer que os evangélicos são adeptos do cristianismo e,
portanto, estão submetidos aos dispositivos de poder e pelas técnicas acima descritas
por Foucault. Assim, a professora Márcia tenta desenvolver em seus alunos o
comportamento moral sexual que sua religião considera como o correto, utilizando-se
de alguns procedimentos já mencionados. Todavia, essa questão da religião é uma
questão delicada e bastante complexa que eu tratarei com maiores detalhes no
decorrer desse capítulo. Para tal, trarei como exemplo dessa questão mais uma
história de uma aluna que sofre procedimentos de desqualificação e perseguição na
escola por mim pesquisada.
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5.2 Karina, a menina que não gosta de se maquiar

No desenrolar de minhas observações na turma 52, pude perceber que a aluna
Karina, que na época possuía nove anos de idade, normalmente era repreendida por
parte da professora Elisa. Várias vezes escutei a educadora falar para a menina:
Karina se comporte como uma menina, você parece um menino. “Sua mãe te traz
sempre arrumadinha, limpinha, maquiada e bem-penteada, é só ela ir embora que
você prende o cabelo, tira a maquiagem, você fica parecendo um menino...”. Em outra
ocasião, na quadra da escola, numa aula de educação física, ela disse em voz alta
para a menina: “Karina pode ir saindo do grupo dos meninos que vão jogar vôlei! Só
tem menino nesse grupo. Você vai jogar queimado com as meninas que estão do
outro lado da quadra! Não quero você com os meninos, já te falei isso um montão de
vezes! Meninos jogam com os meninos e meninas jogam com as meninas; depois
você fica com raiva de mim quando eu te falo que você parece uma Maria-homem. Se
você não quer que eu te chame mais assim, para de ficar sempre junto com os
meninos. Você sabe que a sua mãe quer que você brinque com as meninas.”
Logo após essa fala de Elisa, a menina se virou para a professora de educação
física e disse: “Eu não sou menino, eu sou menina, mas minhas colegas não sabem
jogar vôlei direito e os meus colegas sabem, por isso quero jogar com eles, eu não
gosto do queimado.” A professora Elisa se dirigiu para a menina e disse: “Eu estou
falando que não é para você jogar e acabou!” Karina no mesmo momento disse: “Essa
não é sua aula, essa é a aula da Lúcia, ela é que vai dizer se eu posso ou não jogar
vôlei com os garotos.”
A resposta da aluna fez com que a professora de educação física se
posicionasse ao lado dela. A referida educadora alegou que precisava da menina na
equipe, pois essa jogava muito bem. O que levou Elisa a reclamar alto: “não adianta a
gente querer colocar os alunos no caminho correto, no caminho que Deus proclamou
como correto, pois sempre tem alguém que estraga tudo”.
O episódio acima narrado me leva a fazer algumas inferências. A primeira delas
está relacionada novamente com a questão do comportamento metro-padrão que
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meninas e meninos devem apresentar. Dessa forma, esses comportamentos estão
diretamente arrolados com a questão do gênero feminino e masculino e dos papéis
que são atribuídos socialmente a eles. Essas atribuições acabam influenciando
diretamente na construção das identidades dos sujeitos.
Quando um bebê nasce ele ainda não sabe quais são os comportamentos ou
papéis sexuais que se espera que ele desempenhe. Não nascemos sabendo que
meninas só podem fazer balé ou jogar queimado e os meninos jogar futebol ou vôlei.
É a sociedade quem vai indicando os papéis que cada gênero deve assumir, e, dessa
maneira, meninas e meninos vão aprendendo o que se espera deles. Todavia, é
importante que eu diga que a questão de gênero não se limita somente ao mote dos
papéis, o gênero institui a identidade do sujeito, formando-o.
Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito (assim como a etnia, a
classe, ou a nacionalidade, por exemplo) pretende-se referir, portanto, a algo
que transcende o mero desempenho de papéis, a ideia é perceber o gênero
fazendo parte do sujeito, constituindo-o. O sujeito é brasileiro, negro, homem,
etc. Nessa perspectiva, admite-se que as diferentes instituições e práticas
sociais são constituídas pelos gêneros e são, também, constituintes dos
gêneros. Estas práticas e instituições “fabricam” os sujeitos (LOURO, 2008, p.
25).

Assim, é importante que nesse momento eu diga o que se vem definindo como
identidade de gênero e identidade sexual. A identidade sexual diz respeito à forma
como o sujeito vivencia seus desejos e deleite corpóreo; esses podem ser praticados
de diversas maneiras, com pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente ou com ambos
os sexos. Todavia, os seres humanos também se identificam socialmente como
masculinos ou femininos, essa identificação seria a identidade de gênero.
Observamos que os sujeitos podem exercer sua sexualidade de diferentes
formas, eles podem “viver seus desejos corporais” de muitos modos (WEEKS,
apud BRITZMAN, 1996). Suas identidades sexuais se constituem, pois,
através das formas como vivem sua sexualidade, como parceiros/as do
mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as. Por
outro lado, os sujeitos também se identificam, social e historicamente, como
masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades de gênero. Ora,
é evidente que essas identidades (sexuais e de gênero) estão profundamente
inter-relacionadas; nossa linguagem e nossas práticas muito frequentemente
se confundem tornando difícil pensá-las distintivamente. No entanto, elas não
são a mesma coisa. Sujeitos masculinos ou femininos podem ser
heterossexuais, homossexuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles podem
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ser negros, brancos, ou índios, ricos ou pobres etc.). O que importa aqui é
considerar que – tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da
sexualidade – as identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou
acabadas num determinado momento. Não é possível fixar um momento –
seja esse o nascimento, a adolescência, ou a maturidade – que possa ser
tomado como aquele em que a identidade sexual e/ou a identidade de gênero
seja “assentada” ou estabelecida. As identidades estão sempre se
constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação
(LOURO, 2008, p. 26-27).

Se as identidades de sexo e de gênero estão sendo sempre construídas,
Karina, uma criança somente com nove anos, ainda está tecendo sua sexualidade, ela
não está pronta e acabada. Assim, a prática discursiva que Elisa pratica com a
menina dá sinais de que a relação poder-saber está presente na relação entre
professora e aluna. A educadora, a partir de seus saberes, produziu uma verdade
sobre a estudante, ou seja, a de que ela era uma Maria-homem, afirmando a todo
instante que ela se comportava como um menino. Como vimos na citação acima, as
identidades sexuais e de gênero estão sempre em construção, não podemos precisar
o momento em que elas são estabelecidas. Contudo, a atuação da educadora dá
sinais de que ela desconhece essa questão, porque ela é subjetivada em outra
produção de verdade. Ao proceder dessa forma, Elisa demonstra as aprendizagens
que obteve por via de sua religião e também seus desconhecimentos, o que faz com
que ela aja com Karina de acordo com seus referenciais de mundo.
Elisa, através de seu discurso, demonstra como os regimes de verdade e os
dispositivos de poder se inter-relacionam e se estabelecem no interior das instituições
educacionais, evidenciando assim que as maneiras de produzir verdade se
materializam em práticas políticas que interferem nos modos como se tecem a vida e
a prática profissional. Poderia dizer que, assim, vemos o poder disciplinar atuando na
constituição da aluna em questão e nos demais estudantes, pois o discurso da
professora marca que o comportamento da menina é diferente, que não se enquadra
dentro do que é considerado como o esperado. Dessa forma, não somente Karina,
como as demais alunas e alunos, vão percebendo que existe uma conduta que é a
considerada como a “normal”. As diferenças e as desigualdades são construídas nas
relações de poder, e é justamente no exercício delas que se teceram, ao longo da
história, a visão de que homens e mulheres são diferentes. Todavia, essa diferença foi
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arquitetada como inferioridade, ou seja, as mulheres são seres naturalmente inferiores
aos homens, estes sim vistos como superiores. A raiz da alegação social da
diferenciação dos papéis atribuídos aos homens e mulheres parte justamente da
questão da naturalização entre os dois sexos.
[...] a ordem (chamada “natural”) dos sexos determina uma ordem social em
que o feminino deve ser complementar do masculino pelo viés da
subordinação psicológica e cultural. O sexismo define-se, desde então, como
a ideologia organizadora das relações entre os sexos, no âmago, da qual o
masculino caracteriza-se por sua vinculação exterior e político, enquanto o
feminino reenvia à intimidade e a tudo o que se refere à vida doméstica. A
dominação masculina identifica-se com essa forma específica de violência
simbólica que se exerce, de maneira sutil e invisível, precisamente porque ela
é apresentada pelo dominador e aceita pelo dominado como natural, inevitável
e necessária. O sexismo carateriza-se por uma constante objetivação da
mulher (BORRILO, 2010, p. 30).

É para conseguir essa objetivação da mulher que alguns dispositivos de poder
são criados. No caso da aluna Karina, dispositivos de discursos foram usados como
uma forma de veicular o poder na tentativa da regulação e na obtenção do
comportamento desejado. Todavia, a resistência da aluna para continuar jogando,
assim como a resposta dada à sua professora, podem ser vistas como pistas que
indicam uma forma de resistência ao poder dominante que insistia em objetivá-la,
evidenciando mais uma vez como o poder pode produzir comportamentos
emancipatórios também, pois, como já foi dito, o poder não subjuga somente, ao
contrário, ele também é produtivo (SANTOS, A. C., 2003).
Assim, como a aluna tenta resistir à objetivação que o poder tenta lhe conferir,
na história da humanidade assistimos às mulheres resistindo contra essa objetivação.
Foi a partir dessas reações que se deu início ao movimento feminista. Durante vários
momentos da história verificamos que existiram ações isoladas ou coletivas contra
aos processos de objetivação impostos às mulheres. Porém, o feminismo surge como
movimento organizado somente por volta do século XIX.
No início do século XX, esse movimento passa a lutar contra as discriminações
à mulher, pelos direito de votar, de estudar e de trabalhar. Todavia, é a partir da
década de sessenta que o feminismo ganha uma dimensão maior devido às
condições sociais e históricas do momento em questão. Foi realmente a partir de maio
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de 1968 que ele tomou forma como movimento no qual as mulheres lutavam por
igualdade de direitos. Entre suas principais exigências estava novamente o direito à
educação, empregos e salários iguais.
Os eventos ocorridos em maio de 1968 na França podem ser interpretados
como o estopim de uma série de transformações políticas e comportamentais
ocorridas na segunda metade do século XX e que tiveram como eixos centrais: o
desejo de liberdade, a busca do prazer sem limites, a recusa de qualquer forma de
controle e de autoridade, a explosão da sexualidade e a defesa da igualdade entre
homens e mulheres (HOBSBAWM, 1995).
O ano de 1968 costuma ser tomado como referencial para a análise dos
movimentos recentes da contestação da ordem estabelecida. Então, o
movimento social mais destacado foi o dos estudantes, acompanhado da
radicalização dos meios intelectualizados em geral, sobretudo os mais jovens,
que se mobilizaram no mundo todo, nos países avançados e nos
subdesenvolvidos, nos capitalistas e nos comunistas. Sem dúvida, o
movimento estudantil mais conhecido foi o de maio, na França, que é
considerado paradigmático para o estudo da época (RIDENTI, 2000, p. 247).

A partir das manifestações estudantis desenvolvidas nas universidades
francesas de Nanterre e Sorbonne, brotaram contínuos movimentos de protestos de
diversas ordens em várias universidades de países da Europa e das Américas. Foi no
cume das manifestações ocorridas em 1968 que as proibições caíram por terra e
várias reivindicações foram conseguidas. Os dispositivos morais, religiosos e
econômicos que objetivavam mulheres e homens foram contestados. A combinação
dos protestos estudantis, dos movimentos de contracultura que contestavam valores
morais julgados incompatíveis com os novos tempos e das reivindicações de
mulheres que lutavam, entre outras causas, pelo direito ao uso de contraceptivos,
levou à liberação sexual. Assim, o mês de maio de 1968 também ficou conhecido
como o mês em que ocorreu o início da revolução sexual.
A terminologia “revolução sexual” é habitualmente utilizada para designar o
movimento sociopolítico que ocorreu durante os idos dos anos 1960 e início dos anos
1970. As exigências de mudanças estavam presentes em muitas sociedades
ocidentais e foram os estopins dos acontecimentos que marcaram a maior parte dos

208

movimentos sociais do fim da década de 1960 e a chamada “revolução sexual” que
promoveram (HOBSBAWN, 1995).
Sendo assim, esses movimentos promoveram uma verdadeira revolução sexual
a partir das reivindicações de determinadas feministas. Algumas das bandeiras de luta
dessas mulheres foram: o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis; o uso
de métodos contraceptivos como a pílula e a camisinha; a igualdade no seio da
família; mudanças nas relações entre homens e mulheres; aumento de vagas para
estudos na universidade, maior participação no mercado de trabalho e a ampliação da
mobilização dos movimentos homossexuais.
Os acontecimentos dessa época possibilitaram que o mundo ocidental
organizasse e disseminasse ideias que eram consideradas ousadas para a época,
como as liberdades civis democráticas, os direitos das minorias, a igualdade entre os
homens e as mulheres, entre os brancos e os negros e entre os heterossexuais e os
homossexuais.
As ideias sobre a sexualidade. A politização da sexualidade. Sexo como
desejo. Separação entre copulação e reprodução: o sexo por prazer.
Liberação sexual das mulheres: o sexo antes do casamento, parceiros
múltiplos. Igualdade no seio da família entre homens e mulheres.
Questionamento à família patriarcal. Uso de métodos contraceptivos, aborto. A
pornografia como arte (comercialização e mercantilização da sexualidade).
Tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. Mobilização dos
homossexuais: visibilidade e crítica do preconceito. A homossexualidade entre
homens e a liberação sexual das mulheres estavam postas na esfera pública
como posições contestatárias. Não haveria movimento feminista e movimento
lésbico-gay, com as abordagens que passam a ter em seguida, sem maio de
1968. O movimento feminista, que já existia antes, não será o mesmo após os
33
anos 1960 ( SOUZA FILHO) .

Atualmente, as reivindicações dos movimentos feministas abarcam também o
combate à violência doméstica (tanto física quanto psicológica), ao abuso e
exploração sexual e à condição precária vivenciada ainda por muitas mulheres em
países conservadores. Todavia, é importante assinalar que muitos aspectos da luta
feminista inicial continuam, como a luta pelo direito ao aborto, ainda ilegal em muitos
lugares (como é na realidade brasileira), e o salário que, em muitos países, ainda é
33
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inferior ao dos homens. Contudo, a igualdade entre homens e mulheres hoje é
reconhecida por leis, e a homossexualidade é aceita progressivamente pela legislação
de vários países do mundo, onde leis foram desenvolvidas para assegurar os direitos.
Todavia, apesar dos direitos garantidos pelas leis, ainda permanecem em
nossa sociedade os preconceitos contra homossexuais gerando práticas homofóbicas
em relação a eles. Muitas pessoas ainda acreditam que a homossexualidade é uma
doença e por isso deve ser tratada. O que sinaliza que nossa sociedade teceu uma
produção

de

saber

e

verdade

sobre

a

sexualidade,

instituindo

que

a

heterossexualidade é o padrão a ser seguido e a homossexualidade um desvio ou
uma doença.
Trago como exemplo da situação acima mencionada uma experiência
vivenciada por mim em meu local de trabalho. Leciono no curso de psicologia de uma
faculdade particular disciplinas relacionadas com a aprendizagem e com a instituição
escolar. Dentre essas disciplinas ministro uma chamada “Identidade e Diferença”, cujo
foco recai sobre a formação da identidade, sobre as questões da identidade e da
diferença, e sobre os processos de subjetivação que as pessoas com orientação
homossexual sofrem. Assim, discuto várias questões referentes à homossexualidade.
No início desse ano de 2012, uma aluna me perguntou se existia alguma técnica
psicológica para curar a homossexualidade. De imediato respondi que não; que desde
1999 o Conselho Federal de Psicologia proibia que psicólogos participassem de
clínicas ou terapia visando curar os homossexuais, até porque a homossexualidade
deixou de ser considerada uma doença. Enfatizei, assim, que nenhum professor
poderia ensinar técnicas que curem o que não é doença. Apesar de saber que em
nossa sociedade existem regimes de verdade que incutiram a homossexualidade
como uma doença que pode ser curada.
Os estudos de Michael Foucault e John Boswell, aliados ao ideal de liberação
sexual a partir de 1970, também auxiliaram na mudança do conceito da
homossexualidade, que começou a ser considerada não mais uma anomalia
ou doença, mas um elemento da sexualidade humana (HOCHMAN;
PROWLER; HUSTON, 1995; KAPLAN; SADOCK; GREBB, 1997;
ROUDINESCO, 2003). Algumas datas importantes ilustram esta mudança:
1973 – a homossexualidade é retirada da categoria diagnóstica de doença
pela Associação de Psiquiatria Americana (APA) e então retirada do
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).
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1975 – A Associação Americana de Psicologia recomendou aos profissionais
de saúde mental que se desfizessem de seus preconceitos e realizassem
pesquisas com as famílias homoparentais (DIAS, 2006; HOCHMAN;
PROWLER; HUSTON, 1995; KAPLAN; SADOCK; GREBB, 1997;
ROUDINESCO, 2003).
1990 – a Organização Mundial da Saúde (OMS) determinou que a
homossexualidade não deveria ser considerada doença e por isso não se
deveria buscar sua cura (FARIAS; MAIA, 2009).
1999 – o Conselho Federal de Psicologia no Brasil regulamenta a atividade do
psicólogo sobre a questão, afirmando que a homossexualidade não deve ser
considerada doença ou perversão e que os psicólogos devem trabalhar contra
o preconceito, discriminação e atitudes homofóbicas (CFP, 1999). (FARIAS,
2010, p. 107-108).

Como estranhei a atitude da aluna, perguntei por que ela estava me inquirindo
sobre a questão. Ela me respondeu que era evangélica e na sua igreja existiam
alguns homossexuais, e como a religião condena a homossexualidade, ela, como
futura psicóloga, queria usar alguma técnica comportamental para curar essas
pessoas, pois ela soube que havia uma técnica que curava a homossexualidade e que
era usada pelos psicólogos até o final dos anos 1990. Como nos diz Louro (2004),
algumas técnicas e estratégias são desenvolvidas pela sociedade para punir ou
corrigir aqueles e aquelas que infringem as fronteiras do gênero ou da sexualidade.
Uma série de estratégias e técnicas poderá ser acionada para recuperá-los:
buscando curá-los, por serem doentes, ou salvá-los, por estarem em pecado;
reeducando-os nos serviços especializados, por padecerem de “desordem”
psicológica ou por pertencerem a famílias “desestruturadas”; reabilitando-os
em espaços que os mantenham a salvo das “más companhias” (LOURO,
2004, p. 87-88).

Depois da afirmação da aluna, fui investigar que técnica era essa, segundo o
que fiquei sabendo junto a alguns psicólogos, que consistia em amarrar uma corda no
pênis e no saco escrotal. Caso o homem tivesse pensamentos homoeróticos que
levasse a uma ereção a corda amarrada ao seu órgão genital o apertaria levando-o a
sentir dor e, portanto, a ereção iria acabar. A repetição desse procedimento levaria a
um condicionamento comportamental e, assim, toda vez que a pessoa pensar em
sexo se lembrará da dor, havendo uma progressiva extinção dos sentimentos
homossexuais até que se chegue à “cura”. Assim, a suposta técnica que era usada
para “curar” a homossexualidade estava baseada na abordagem comportamentalista.
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A abordagem comportamentalista ou behaviorista foi criada pelo pesquisador
norte-americano John B. Watson (1878-1958). Os estudos desse autor ficaram
conhecidos como Behaviorismo Metodológico. Todavia, é importante mencionar que
as bases dessa corrente foram desenvolvidas primeiramente pelo russo P. Pavlov
(1849-1936) e, posteriormente, o também norte-americano Burrhus F. Skinner (19041990) foi considerado como outro teórico expoente dessa abordagem.
[...] O comportamentalismo fornece uma perspectiva de entendimento do ser
humano que viabiliza modificar o comportamento numa direção previsível,
viabilizando o controle das ações da pessoa e a obtenção segura de
resultados.
Quanto à possibilidade de controle do comportamento humano, Watson era
categórico. Considerava ser possível transformar o indivíduo, por meio de
educação ou de reeducação, naquilo que desejamos. É célebre sua afirmação
de que poderia tomar um recém-nascido e torná-lo tanto um homem honesto
quanto um marginal corrupto. O destino da pessoa dependeria tão somente
dos fatores condicionantes organizados em torno dela (CUNHA, 2000, p. 4748).

Fazendo um paralelo com a história da aluna Karina, sinalizo que,
possivelmente, movida por seus sistemas de crenças, a professora Elisa tenha
construído uma aprendizagem que a levou a acreditar que discursando a todo o
momento que a estudante se comportava com uma Maria-homem, a menina
acabasse agindo de acordo com a maneira que ela acreditava ser correta, ou seja, ela
acabaria se condicionando a ter o comportamento ideal para meninas e se
enquadraria dentro da norma regulatória.
Para garantir a coerência, a solidez e a permanência da norma, são realizados
investimentos − continuados, reiterativos, repetidos. Investimentos produzidos
a partir de múltiplas instâncias sociais e culturais: postos em ação pelas
famílias, pelas escolas, pelas igrejas, pelas leis, pela mídia ou pelos médicos,
com o propósito de afirmar e reafirmar as normas que regulam os gêneros e
as sexualidades. As normas regulatórias voltam-se para os corpos para
indicar-lhes limites da sanidade, de legitimidade, de moralidade ou de
coerência. Daí porque aqueles que escapam ou atravessam esses limites
ficam marcados como corpos − e sujeitos − ilegítimos, imorais ou patológicos
(LOURO, 2004, p. 82).

Segundo Judith Butler (apud LOURO, 2004) a sexualidade possui um caráter
discursivo que produz novos entendimentos sobre a sexualidade e o gênero, porém,
para que esses novos entendimentos alcancem seus resultados é necessário que se
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construam normas que regulem o sexo das pessoas. Contudo, essas normas
precisam ser constantemente repetidas para que se materializem, para que passem a
serem adotadas e reconhecidas em sua autoridade, pois só assim elas podem cumprir
seus resultados. As normas que regulam o sexo possuem atitudes performativas, pois
possuem o poder continuado e repetitivo de produzir o que nomeiam. De tanto repetir
as normas através do discurso produzido, elas acabam normatizando o gênero
heterossexual como a norma padrão. Novamente, posso fazer uma relação com a
postura adotada pela professora Elisa em relação à aluna Karina. Possivelmente, a
educadora acreditava que ao chamar várias vezes a menina de Maria-homem como
uma conotação punitiva, ela acabaria normatizando seu comportamento e passaria a
se comportar da maneira que ela considerava ideal para uma menina.
Judith Butler toma emprestado da linguística o conceito de performatividade,
para afirmar que a linguagem que se refere aos corpos ou ao sexo não faz
apenas uma constatação ou uma descrição desses corpos, mas, no instante
mesmo da nomeação, constrói, “faz” aquilo que nomeia, isso é, produz os
corpos e os sujeitos. Esse é um processo constrangido e limitado desde seu
início, uma vez que o sujeito não decide sobre o sexo que irá ou não assumir;
na verdade, as normas regulatórias de uma sociedade abrem possibilidades
que ele assume, apropria e materializa. Ainda que essas normas reiterem
sempre, de forma compulsória, a heterossexualidade, paradoxalmente, elas
também dão espaço para a produção dos corpos que a elas não se ajustam.
Esses serão constituídos como sujeitos “abjetos” – aqueles que escapam da
norma. Mas precisamente por isso, esses sujeitos são socialmente
indispensáveis, já que fornecem o limite e a fronteira, isto é, fornecem “o
exterior” para os corpos que “materializa a norma”, os corpos que efetivamente
“importam” (BUTLER, 1999). (LOURO, 2004, p. 45-46).

A citação acima novamente embasa o que já disse anteriormente, ou seja, ao
chamar a todo o momento a aluna de Maria-homem a professora não só desenvolve
uma norma para regular o comportamento da estudante, como a menina acaba sendo
usada como exemplo de um comportamento inadequado para os demais estudantes.
Assim, a educadora acaba produzindo o comportamento ideal que meninas e meninos
devem ter, portanto, todos os alunos acabam sendo atingidos de alguma maneira
nesse processo pelo discurso que foi sendo proferido, o que por sua vez vai
interferindo na formação das identidades de todos. Identificar como individualmente
essa interferência se processa no desenvolvimento das identidades dessas alunas e
alunos se torna inviável nesse estudo, já que para isso teria que ser feita uma
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pesquisa longitudinal que acompanhasse esses estudantes durante vários anos em
várias fases do desenvolvimento, e, em vários contextos e circunstâncias, o que não
pode ser feito em uma tese de doutorado, já que quatro anos não é tempo suficiente
para tal.
A situação ocorrida entre Elisa e Karina no pátio da escola me levou a fazer
uma entrevista com a professora no dia 03 de dezembro de 2009. Eu fiz algumas
perguntas sobre a questão da discriminação de algumas alunas e alunos para com
outras alunas e outros alunos; da discriminação de algumas professoras para com
algumas alunas e alunos, e também sobre algumas outras questões. Em relação à
questão da discriminação das professoras com relação às alunas e alunos com
orientação homossexual, fiz a seguinte pergunta a ela: “Você já presenciou a
discriminação e o preconceito de alguma professora ou de algum professor para com
alguma aluna ou aluno com orientação homossexual?” Elisa me respondeu que não.
Em seguida, perguntei: “E com relação a alunas que não apresentam um
comportamento feminino ou alunos que não apresentam um comportamento
masculino? Por acaso você tem algum preconceito a esse respeito?”
Ela me disse:
Eu não tenho preconceito nenhum, não trato meus alunos de maneira
diferente, trato todos iguais e é justamente por gostar deles todos da mesma
forma que quero o melhor para eles, e muitas vezes o melhor para eles é que
se comportem de maneira normal (sic), meninas têm que se comportar como
meninas e meninos como meninos. Você deve ter notado nesse ano que o
Carlos e a Karina têm um jeito diferente, ele parece uma menina falando e a
Karina não é muito feminina. O Carlos é chamado de bichinha, veado e agora
a turma chama ele também de purpurina e eu não deixo eles chamarem ele
assim na minha frente, e sempre que posso falo para ele se comportar como
um homem, que homem não desmunheca, que se ele se comportar como um
homem a turma vai respeitar mais ele. Para a Karina eu falo a mesma coisa
que ela tem que ser feminina, até a mãe já notou que ela não é feminina, já
falou para mim que tem medo dela virar sapatão. A mãe a traz toda
arrumadinha, pintadinha e aí quando a mãe vai embora, ela prende o cabelo e
tira a maquiagem, fica parecendo um homem. Na hora do recreio só quer ficar
junto dos meninos, na aula de educação física só quer jogar com os meninos,
e na sala de aula só quer ficar com a Simone.

Nesse momento, eu a interrompi e perguntei: “Será que ela prende o cabelo e
tira a maquiagem justamente por que gosta de jogar vôlei e basquete? O cabelo solto
no rosto pode atrapalhar a visão necessária ao jogo e a maquiagem pode escorrer
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com o suor e prejudicar também a visão, pode arder os olhos. Na hora do recreio eu já
observei que ela fica com os meninos porque ela fica jogando com eles e as meninas
normalmente ficam conversando, será que não é por isso que ela fica mais com os
meninos na hora do recreio?”
Elisa me respondeu: “Pode até ser, mas então por que na sala de aula e
quando chove ela só fica grudada com Simone? Nesses momentos ela não desgruda
da Simone...”
Novamente interrompi a professora, pois a fala dela me soou como uma pista
de que ela estava sugerindo que a menina não tinha somente um comportamento
masculino, como ela possivelmente considerava que a menina tinha uma orientação
homossexual, por isso eu perguntei: “Mas a Simone não é amiga dela? Acho que é
por isso ela fica com ela”.
A professora me olhou e respondeu:
Não, não é por ser amiga que ela fica grudada na Simone não, ela olha de
maneira diferente para a Simone do que olha para as outras meninas, fica
abraçando ela a toda hora, se esfregando nela, eu até já afastei as duas de
lugar, não deixo mais elas sentarem juntas e o pior é que a boba da Simone
nem percebe. A Karina vai ser reprovada esse ano, porque também é
preguiçosa e não se desenvolveu como devia, vai ser até bom porque ela vai
ficar longe da Simone. Eu acho que a mãe dela tem razão e por isso eu tento
colocar ela no caminho certo, tento que ela seja feminina, digo isso para ela o
tempo todo, que ela tem que se comportar como menina. Além do mais, Deus
condena na Bíblia a homossexualidade, eu sou evangélica e me oriento pelo
que está na Bíblia, e como sou educadora tenho que educá-la para que ela
volte a se comportar como uma menina.

A resposta da referida professora veio ao encontro com o que eu suspeitava,
ou seja, Elisa considerava que a Karina aos nove anos de idade era homossexual, e,
portanto, estava usando de técnicas para que a menina voltasse a se comportar
dentro do modelo do metro-padrão heterossexual. Uma dessas técnicas me parece
ser a reprovação. Posso usar como pista dessa situação a própria fala da educadora:
“A Karina vai ser reprovada esse ano, porque também é preguiçosa e não se
desenvolveu como devia, vai ser até bom porque ela vai ficar longe da Simone”. A
reprovação que é feita a partir dos resultados das alunas e alunos nos exames
escolares, muitas vezes é utilizada como uma técnica de punição que tem como alvo
controlar os corpos ou os comportamentos inadequados dos estudantes (FOUCAULT,
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1987). Assim, a fala acima me soa como indício de que a reprovação da aluna tinha
como alvo a objetivação de Elisa, ou seja, o objetivo era punir seu comportamento que
desviava da norma do que se considera como a conduta ideal feminina.
O exame combina as técnicas de hierarquia que vigia e as da sanção que
normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar,
classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da
qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso que, em todos os
dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir
a cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o
estabelecimento da verdade. No coração dos processos de disciplina, ele
manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos e a objetivação
dos que se sujeitam. A superposição das relações de poder e das de saber
assume no exame todo o seu brilho visível (FOUCAULT, 1987, p. 154).

Como a menina não se permitiu objetivar, no final do ano de 2009, acabou
sendo reprovada e tendo que cursar o 5º ano pela segunda vez. Todavia, essa
reprovação deve ter surtido algum efeito na forma como essa aluna passou a se ver,
pois no ano seguinte, em 2010, ela me disse, quando me viu no refeitório da escola:
“poxa tia, tou aqui no quinto ano de novo, eu não sou muito boa na escola não, acho
que sou boa só no vôlei”. Essa visão da menina sobre si própria a partir de sua
reprovação provavelmente vai influenciar na tessitura de suas identidades.
Outra questão que deve ser alvo de uma ponderação nesse momento, diz
respeito à questão da fala da professora em relação a sua religião; trago novamente
essa alocução da Elisa: “A Karina vai ser reprovada esse ano, porque também é
preguiçosa e não se desenvolveu como devia, vai ser até bom porque ela vai ficar
longe da Simone. Eu acho que a mãe dela tem razão e por isso eu tento colocar ela
no caminho certo, tento que ela seja feminina, digo isso para ela o tempo todo, que
ela tem que se comportar como menina. Além do mais, Deus condena a
homossexualidade, eu sou evangélica e me oriento pelo que está na Bíblia, e como
sou educadora tenho que educá-la para que ela volte a se comportar como uma
menina.”
Assim, como no caso do aluno Carlos, a religião da educadora estava
interferindo em sua atuação profissional. Pelas respostas dadas por Elisa, percebo
indícios de que ela acreditava estar fazendo o melhor para Karina e não percebia que
estava tendo com a menina práticas discriminatórias. Todavia, ao agir de acordo com
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as aprendizagens que construiu por intermédio de sua religião acabou desenvolvendo
práticas discriminatórias para com a referida aluna.
Dando continuidade à entrevista eu perguntei à educadora qual confissão
evangélica professava e ela me respondeu que a Assembleia de Deus, e que se
orientava muito pela pregação bíblica do pastor Silas Malafaia, que assistia a muitos
cultos proferidos por ele, assim como a alguns DVDs onde o referido pastor fazia
pregações sobre alguns temas. Imediatamente eu perguntei a Elisa se ela já havia
assistido

a

alguma

pregação

do

referido

pastor

sobre

a

questão

da

homossexualidade, ela respondeu:
Olha Denize, eu já assisti alguns cultos com o pastor Silas Malafaia
presencialmente. Como eu te disse, eu gosto muito dele e quando sei que ele
vai fazer uma pregação e, eu posso, eu vou assisti-lo, mas sobre a pregação
contra a homossexualidade eu vi num DVD que eu comprei. Nesse DVD ele
coloca a posição pessoal dele em relação ao homossexualismo, a posição
científica e posição religiosa, e a posição dele e a religiosa são contra o
homossexualismo. Por isso é que eu tento modificar o comportamento dos
alunos que apresentam a homossexualidade, pois o pastor disse que o
homossexualismo é um comportamento que é apreendido e que pode ser
corrigido por um outro modelo de educação. Assim, os homossexuais podem
deixar de ser homossexuais e voltarem a ser normais. Como nós evangélicos
acreditamos que devemos levar para a ação aquilo que acreditamos, eu tenho
como obrigação moral, enquanto evangélica e educadora que eu sou, tentar
modificar o comportamento dos meus alunos que demonstram um
comportamento homossexual, já que a homossexualidade é condenada pela
bíblia e a bíblia é a palavra de Deus.

Aparentemente, a confissão evangélica da qual Elisa faz parte pode parecer
sem importância. Todavia, não é, pois está enredada nos próprias formas de
subjetivação que ela faz parte e nas maneiras como ela pratica a escola. O
posicionamento da professora e as atitudes empreendidas por ela, segundo sua
narrativa, estão baseados no que um líder de sua religião acredita. Segundo o Pastor
Silas Malafia (2005):
Quero primeiro falar da homossexualidade e quero dizer logo de primeira mão
que nós evangélicos amamos todos os homossexuais, a bem da verdade a
bíblia nos ensina a amar todas as pessoas independentes do que elas são, ou
do que elas praticam ou de suas atitudes, mas existe uma distância fenomenal
entre amar uma pessoa e concordar com as suas práticas. Nós amamos todos
os tipos de pessoas até bandido, nós amamos porque a Bíblia manda amar ao
próximo, manda amar todo o tipo de pessoa, nós amamos todas as pessoas,
mas concordar com suas práticas e aceitar suas atitudes aí já é uma outra
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questão, portanto, nós amamos os homossexuais, mas não aceitamos ou
concordamos com a prática da homossexualidade, [...] quero dizer também
que nós evangélicos não temos preconceito em relação à homossexualidade,
preconceito é quando você firma um conceito embaixo da ignorância e sem
domínio de conhecimento. Eu não tenho preconceito em relação à
homossexualidade, eu tenho é conceito formado e conceito firmado na base
do conhecimento [...], nós não temos preconceito, nós temos um conceito
firmado sobre a questão da homossexualidade. [...] O que me causa espanto é
que o Conselho Federal de Psicologia baixou resolução proibindo que os
psicólogos realizem qualquer tratamento em homossexual que queira mudar a
sua preferência sexual, é a ciência a serviço do desserviço. [...]
Homossexualidade é um homem ou uma mulher por determinação genética ou
homossexual por preferência, aprendida ou imposta. [...] A homossexualidade
acima de tudo é uma questão comportamental. O ser humano é um ser social
e vive de modelos de imitação. Imita moda, imita corte de cabelo, imita cor de
roupa, imita carros, o ser humano vive de modelos de imitação. Os psicólogos
e os psiquiatras, eles são unânimes em dizer que mais importante que a
determinação genética para uma criança decidir a sua preferência sexual, a
maneira que ela é criada é mais importante do que a determinação genética,
se homem ou mulher para preferência sexual. Porque a homossexualidade é
uma questão de comportamento, e se é uma questão de comportamento,
homossexuais podem deixar de ser homossexuais e virarem heterossexuais.
É inacreditável, a própria sociedade admite que um viciado em bebida, é uma
questão comportamental, pode ser tratado e deixar de ser viciado em bebida.
A própria sociedade e a ciência concordam que um viciado em drogas, é uma
questão comportamental, pode ser tratado e deixar de ser viciado em droga,
mas não quer pela pressão de mídia toque em nada de homossexuais. Se o
indivíduo pode deixar de ser alcoólatra, se o indivíduo pode deixar de ser
cheirador de cocaína porque é uma questão comportamental, o indivíduo
também pode deixar de ser homossexual e mudar sua preferência. [...] A
verdade é que querem mudar as leis, querem mudar os valores da sociedade
porque um grupo da sociedade tem uma prática. Imagine se toda a prática
deturpada, pecaminosa, imoral, tem uma grande parcela da sociedade
praticando, então nós vamos legalizar, olha legaliza a cocaína porque tem
gente cheirando cocaína que dá de pau, legaliza o crack porque tem gente
usando que dá de pau, daqui a pouco vai vir alguém dizendo legaliza a
pedofilia porque tem gente praticando isso [...]. Onde vai parar a sociedade se
ela legalizar tudo? [...] Um erro moral nunca pode ser um direito civil, porque
se essa sociedade legalizar todas as aberrações, ela auto se destrói. Porque o
ser humano precisa de limite. [...] Como é que nos podemos apoiar uma
prática que não tem nem respaldo na ciência e uma prática que é uma
questão de comportamento. Se alguém que ser homossexual problema dele, é
questão dele, quer ser prostituta é questão dela, agora não vamos legalizar
toda essa imoralidade, porque um erro moral não pode ser um direito civil
34
[...] .

Ao assistirmos ao referido DVD vemos uma igreja lotada de fiéis, onde
possivelmente estão presentes professoras e professores, e quando não estão
presentes, esses profissionais têm a possibilidade de assistir ao referido discurso pela
34

Palestra de Silas Malafaia, proferida no culto da Escola Bíblica Dominical da Penha e reproduzida no DVD
“Homossexualismo, Aborto e Células Tronco”. Gravadora: Alliança Produções. Ano de Produção 2005.
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mídia e são influenciados na maneira de ver a homossexualidade e, provavelmente
também, na maneira pela qual lidarão com os homossexuais. No discurso proferido
pelo referido pastor percebemos que estão presentes procedimentos de controle,
coerção e interdição, como preconizados por Foucault (1996). E assim, através do
discurso, vemos tal manifestação na medida em que a homossexualidade é
demonstrada como uma prática deturpada, pecaminosa e imoral. Desta forma, vemos
o fomento de um regime de verdade, uma política geral de verdade se materializando
a partir do discurso pronunciado, afinal de contas a palavra do Pastor Silas Malafaia
passa a ser valorizada no alcance da verdade (FOUCAULT, 1996, 2006); já que no
espaço de sua igreja ele é a pessoa autorizada a dizer o que conta como verdadeiro,
porque é significado como representante de Deus.
Assim, a professora Elisa, movida pelas aprendizagens obtidas por via de sua
religião, tenta modificar o comportamento da aluna Karina, já que esse pode ser
modificado, conforme dito pelo pastor já citado. Mais uma vez, percebo que as ideias
de Elisa se chocam com as minhas. Do mesmo modo que Márcia, ela busca a
adequação à norma e eu luto pelos direitos de todos serem o que são e o que querem
ser. Para mim, a ação da professora desrespeita os direitos da aluna de ser quem é e
como é. Ela não percebe que acaba levando questões de sua fé privada para o
interior de uma escola pública e desenvolve práticas de discriminação e perseguição
contra a referida estudante.
Torres (2010) diz que o debate sobre identidade de gênero e orientação sexual
já chegou às escolas, seja por meio de políticas públicas, pelas ações sociais, pela
militância geral e pela academia. Todavia, isso ainda não foi suficiente para
modificações das práticas homofóbicas dentro dessas instituições e que, apesar de
alguns religiosos apoiarem os direitos dos homossexuais, muitos líderes religiosos
desenvolvem discursos contra esses direitos, são contra o uso de preservativos,
contra a união civil entre pessoas do mesmo sexo, e etc. Esses discursos levam ao
recrudescimento da prática de algumas professoras e alguns professores religiosos
em relação às suas alunas e alunos homossexuais, o que sinaliza que a escola não
tem sido capaz de respeitar o princípio da laicidade do Estado e dos direitos
democráticos de seus educandos com orientações homossexuais. Entendo que um
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Estado laico é aquele que não apoia nenhuma religião específica. Conforme a
Constituição Brasileira de 1988:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I − estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público;
[...]
III − criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Assim, de acordo com a citação, é possível entender que o Estado brasileiro
não pode manter com nenhuma religião relação de dependência ou aliança, o que
evidencia que não se pode ter, numa escola pública subvencionada pelo Estado,
proselitismo religioso por parte dos professores. Em relação a essa questão, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 enfatiza, em seu art. 33, que “o
ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do
cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo”. Entendo que a professora Elisa se move a partir de
sua religião. Contudo, como o espaço da escola público é laico, percebo que esse tipo
de proselitismo não deveria ocorrer. O que se pode depreender dessa reflexão é que,
no cotidiano da Escola Estadual de Ensino Fundamental República, há currículos
praticados para além das normas curriculares oficiais e que estes atuam na
constituição de todos os estudantes e formam aprendizagens sobre o que é ser
homossexual e como esses são tratados.
As narrativas das professoras Márcia e Elisa, já apresentadas nessa tese, e
algumas atitudes dessas profissionais dentro de uma escola da rede pública de ensino
para com algumas alunas e alunos, dão indícios desse proselitismo religioso, o que
fere o princípio da laicidade do Estado, assim como os direitos fundamentais da
cidadania brasileira e dos direitos humanos. Muitas vezes, as atitudes das referidas
educadoras provenientes das aprendizagens obtidas por meio da fé religiosa, como
elas próprias alegaram, desrespeitam o direito constitucional dos brasileiros no que se
refere a não discriminação, vejamos:
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

Portanto, para que se possa permitir a dignidade da pessoa humana, é
necessário o repúdio a toda e qualquer forma de discriminação. Embora saibamos
disso, sabemos também que nas múltiplas formas cotidianas que as relações sociais
assumem, a supressão completa da discriminação aparece mais como utopia e
projeto do que como realidade vivenciada. Ainda assim, entendo que as referidas
educadoras, por atuarem dentro de uma escola pública subvencionada pelo Estado,
teriam como uma de suas obrigações colocar a salvo as crianças e adolescentes de
toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. Porém, são elas as primeiras a praticarem atos de discriminação contra
algumas alunas e alguns alunos devido a um comportamento que elas associam à
homossexualidade e aos interditos a essa forma de orientação sexual que emerge da
Bíblia, norma orientadora de suas crenças, valores e ações. Essas educadoras
acreditam que a homossexualidade é doença ou pecado, e atuam com os alunos
homossexuais (ou com aqueles que creem que sejam) a partir de suas próprias
crenças pessoais, seguindo as aprendizagens que obtiveram por meio de suas
religiões, não entendendo a homossexualidade como diferença e como expressão da
diversidade humana.
Por outro lado, ao basearem suas ações nos preceitos da Bíblia, as professoras
em questão também agridem o princípio da laicidade do Estado.
O Estado se tornou laico, vale dizer tornou-se equidistante dos cultos
religiosos em assumir um deles como religião oficial. A modernidade vai se
distanciando cada vez mais do cujus regio, ejus religio. A laicidade, ao
condizer com a liberdade de expressão, de consciência e de culto, não pode
conviver com um Estado portador de uma confissão. Por outro lado, o Estado
laico não adota a religião da irreligião ou da antirreligiosidade. Ao respeitar
todos os cultos e não adotar nenhum, o Estado libera as igrejas de um
controle no que toca à especificidade do religioso e se libera do controle
religioso. Isso quer dizer, ao mesmo tempo, o deslocamento do religioso do
estatal para o privado e a assunção da laicidade como um conceito referido ao
poder de Estado (CURY, 2004, p. 183).
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A laicização do Estado foi proclamada para retirar o monopólio da verdade da
Igreja no processo de construção moderna da sociedade democrática. A laicidade é
um princípio da construção da democracia, e pode ser entendida como um dos
elementos necessários à construção de uma “democracia de alta intensidade”, com
participação “cidadã” nos processos decisórios em todas as esferas da vida social.
Estabelecendo um diálogo com Boaventura de Sousa Santos (2003),
argumento que em nosso país a democracia é de baixa intensidade, pois esta se dá
na distinção entre democracia como ideal e democracia como prática. Os ideais
democráticos devem atender a todos, contudo, na realidade brasileira são os
interesses da elite que realmente se materializam na prática e os sistemas políticos
são usados para garantir esses benefícios. Porém, em nome da democracia, tal
situação não deveria ocorrer, pois ela como sistema político deveria garantir o
interesse de todos.
A democracia em uma sociedade não pode, portanto, ser apenas um sistema
político estatal, ela só pode ser real se os seus princípios se incorporam à
lógica da vida cotidiana de indivíduos e grupos sociais em interação na
sociedade. Ela seria, portanto, um sistema de vida no qual a organização e a
regulamentação dos processos de integração social (HABERMANS, 1980)
fossem fundamentados no princípio da liberdade, entendida como o direito à
autodeterminação. É um sistema de vida, um modo cotidiano de efetivação
das interações interpessoais que guia e orienta o conjunto das atividades de
uma determinada comunidade (OLIVEIRA, 2009b, p. 26).

Portanto, para que uma sociedade seja realmente democrática é imperativa a
socialização dos meios da decisão política, como também é necessária a
democratização de todos os sistemas de autoridade presentes na sociedade.
Somente assim é possível criarem-se as condições para que a democracia seja
efetiva, onde todos os sujeitos possam participar em todas as esferas da sociedade
de modo autônomo nos processos de decisões. Dessa forma, a edificação da
democracia não se dá somente a partir dos discursos, é necessária uma efetiva
prática política na organização desta. Nesta constituição, é necessária a criação de
organismos e maneiras de interação onde se possa estabelecer uma ação e um
diálogo na resolução das agitações estruturais e conjunturais presentes no tecido
social. Tão somente assim podemos cooperar para a edificação de uma democracia
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social que extrapole a esfera do Estado e se enraíze nas práticas cotidianas da
existência social.
Porém, como temos na realidade brasileira uma democracia de baixa
intensidade, vemos a existência da opressão de alguns grupos subalternizados, como
mulheres, negros, pessoas sem escolarização, os homossexuais e outros, por isso se
desenvolvem critérios de hierarquia no tratamento dado a esses grupos. A hierarquia
é o resultado amontoado das desigualdades das relações entre as formas dominantes
e as formas dominadas presentes no campo social. Como diz Santos, A. C. (2003, p.
337) existem evidências históricas da hierarquia oprimindo homens e mulheres
homossexuais ao longo dos séculos. “Desde os tempos do Tribunal da Santa
Inquisição até hoje, são conhecidos inúmeros casos de perseguição, tortura e morte
com base na orientação sexual, o que ainda é legalmente permitido em muitos
países”.
É com base nessa hierarquia que as alunas e os alunos com orientação
homossexual, ou aquelas e aqueles que são considerados como homossexuais,
passam a ser discriminados por algumas professoras e alguns professores no interior
da escola por mim observada, o que vai influenciado na formação das identidades de
todos os estudantes, como já foi visto e bastante discutido nessa tese.
Contudo, nós educadores, voltados à construção dessa democracia social na
qual a diversidade seja respeitada, precisamos envidar esforços para possibilitar que
a democracia se teça no interior da escola e, assim, é necessário combater por meio
de práticas efetivas a instauração do preconceito no coração das instituições
escolares. De acordo com Oliveira (2009b, p. 27):
Enquanto educadores, contribuir com a construção da democracia implica em
combater, por meio de práticas reais, as diferentes formas de expressão do
sistema de dominação social na escola, os mecanismos de legitimação dos
quais o sistema se serve, bem como os mecanismos de exercícios do poder
presentes na escola. Por outro lado, é preciso, ainda, lutar pela abertura e
ampliação de espaços de discussão, denunciar técnicas de manipulação e de
subordinação e, sobretudo, revalorizar a ação voltada para o entendimento
democrático, em oposição à ação estratégica que busca a satisfação, a
qualquer preço, de interesses pessoais ou setoriais imediatos.
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Posso enfatizar que, na continuidade de minhas observações na Escola
Estadual de Ensino Fundamental República, percebi uma prática democrática
ocorrendo, exercício esse que procurou combater as discriminações e preconceitos
que ocorriam na referida escola contra as alunos e os alunos já citados nesse trabalho
e que se torna importante que eu dê visibilidade nesse momento. Na semana
seguinte, após o episódio ocorrido durante a aula de educação física entre Karina e a
professora Elisa, Lúcia, a mestra de educação física, veio me procurar. Era a hora da
entrada e as turmas estavam se formando quando a referida professora me interpelou
e disse que gostaria de falar comigo. Esperamos as alunas e alunos irem para suas
salas de aula e então iniciamos a conversa. A professora Lúcia me disse:
Olha, eu assisti aquela palestra que você deu sobre avaliação escolar e
exclusão e sei que sua pesquisa é sobre exclusão escolar. Você viu na
semana passada a exclusão se materializando na prática, o que a professora
Elisa está fazendo com a aquela aluna Karina é uma forma de exclusão. Eu fui
para casa superchateada com o aconteceu com a menina. Na hora nem tive
reação, só deixei ela continuar jogando com os meninos, mas não consegui
fazer mais nada. Depois fiquei me perguntando como é que uma professora
pode se intrometer assim na aula de outra colega sem pedir licença e sair
dando ordem na aluna, naquele momento a menina estava na minha aula sob
minha responsabilidade. Sabe, naquele dia eu nem consegui dormir direito, já
não é a primeira vez que eu a vejo implicando com a Karina, toda hora fica
chamando ela de Maria-homem, sapatão, mas na minha aula foi a primeira
vez e eu não consegui fazer nada para proteger a menina. Só porque ela
gosta de esporte. Então ela também deve me achar uma Maria-homem, a mim
e a todas as mulheres esportistas.

Nesse instante, eu argumentei que ela não devia se sentir culpada, pois às
vezes diante de algumas situações não conseguimos ter reação nenhuma, afinal de
contas não foi ela quem tinha feito a aluna passar pela situação de exposição à qual
foi submetida na frente de todos. Ela me interpelou e alegou enfaticamente:
Não fui eu que expus a Karina, mas de certa forma eu permiti a exposição
dela, eu deveria ter agido de alguma forma, isso ficou martelando a minha
cabeça a semana toda e o fim de semana também. Aí eu tive uma ideia e
queria ver contigo o que você acha. Eu fiquei pensando que eu posso
desenvolver um projeto sobre a aceitação das diferenças, as pessoas têm
dificuldade com isso, a maioria dos professores quer que os alunos sejam
iguais e eles são todos diferentes, foi quando eu me lembrei que você na sua
palestra falou mais ou menos sobre isso. Por isso queria ver o que você acha
da minha ideia? Se está boa? Se você acha que está faltando algo? Preciso
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da sua opinião, pois eu quero levar essa ideia para a coordenação e fico com
receio de não estar boa.

Eu respondi que sim, que poderia escutar a ideia dela, que poderíamos trocar,
que eu ia gostar muito de poder ajudá-la e pensar juntamente com ela. Em seguida,
Lúcia passou a me narrar sua intenção. Ela disse que gostaria de fazer algumas aulas
teóricas com todos os seus alunos onde ela mostraria imagens de esportistas
mulheres e homens de várias modalidades de esporte, de bailarinas e bailarinos e de
atletas mulheres e homens com algum tipo de deficiência que tiveram uma carreira de
sucesso independentemente de sua orientação sexual. Pessoas que foram
respeitadas nacionalmente e internacionalmente pela habilidade que possuíam. Além
das imagens e das biografias que seriam mostradas e contadas por ela e também
pesquisadas pelos estudantes, igualmente passaria alguns filmes que retratavam as
carreiras e vidas de alguns desses atletas e bailarinos.
Após ela me expor sua ideia, eu disse que a havia achado bastante
interessante e a estimulei a apresentar para a coordenação, e foi o que a professora
fez, pois no mês de setembro de 2009 ela já estava colocando o projeto em prática.
Os alunos da professora Lúcia pesquisaram, assistiram a filmes, a imagens e ouviram
histórias

de

atletas,

bailarinas

e

bailarinos

e

de

atletas

deficientes

que

independentemente de sua orientação sexual tiveram uma carreira de sucesso, onde
eram respeitados. Nas suas aulas práticas ela parou de separar as meninas dos
meninos, e essas passaram a ser mistas, assim como os jogos de vôlei, queimado,
basquete e as aulas de dança que ela passou a ministrar. Meninas e meninos
passaram a respeitar as diferenças de ritmos e habilidades para que pudessem jogar
coletivamente e todos juntos.
Foi bonito ver o que a professora Lúcia desenvolveu naquele projeto, várias
vezes quando um menino reclamava do desempenho de uma das meninas, ou
quando uma das meninas fazia crítica alegando que um dos meninos não sabia
dançar, ela entrava em cena e mais uma vez os lembrava das histórias que havia
contado; e o respeito voltava a imperar, pois outros alunos intercediam também e
ficavam do lado de quem estava sendo discriminado. Não vi mais Karina ser
estigmatizada em público por gostar de jogar vôlei com os meninos. Posso afirmar
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que o projeto da professora de Educação Física era emancipatório e modificou a
rotina da escola.
A prática de Lúcia se tratou também de uma artesania de um apostador de
nossa época que acreditou que podia fazer com que as diferenças pudessem ser
respeitadas, e onde alunas e alunos não fossem discriminados pelos seus
comportamentos, gostos, interesses ou habilidades. Assim, posso levantar como pista
que sem se dar conta da dimensão de sua ação, essa professora possibilitou a
construção de um novo tipo de saber, ou seja, de um novo tipo de solidariedade entre
ela e suas alunas e alunos, premissa básica do exercício de uma ecologia dos
saberes. Levanto como pista também, que as ações de Lúcia provavelmente
proporcionaram que as demais professoras e professores da escola pudessem ter
acesso a esse novo saber solidário, pois puderam visualizar concretamente a uma
nova solidariedade que se estabeleceu entre essas alunas e alunos.
As preocupações que suscitam os exercícios de ecologia de saberes são
partilhadas por diversos grupos sociais que, em dado contexto, convergem na
ideia de que as suas aspirações e os seus interesses só podem ser
perseguidos com êxito em articulação com outros grupos sociais, e, portanto
com os saberes de outros grupos sociais. A ecologia de saberes é a dimensão
epistemológica de uma solidariedade de tipo novo entre atores ou grupos
sociais e, portanto, com os saberes dos outros grupos sociais. É uma
solidariedade internamente diversa em que cada grupo apenas se mobiliza por
razões próprias e autônomas de mobilização, mas, por outro lado, entende
que as ações coletivas que podem transformar essas razões em resultados
práticos extravasam do que é possível levar a cabo por um só ator ou grupo
social. A ecologia dos saberes sinaliza a passagem de uma política de
movimentos sociais para uma política de intermovimentos sociais (SANTOS,
2010, p. 546).

Fazendo novamente uma relação entre o projeto desenvolvido pela professora
Lúcia com a ecologia dos saberes, percebo a prática dessa educadora como
democrática, com caráter emancipatório, e como uma aposta por um mundo melhor,
na qual lutou por uma sociedade mais justa onde os jovens, meninas e meninos não
sejam discriminados por seus comportamentos, gostos, habilidades e orientações
sexuais. Afinal, como afirma Santos (2010), a emancipação social é todo ato que tem
como alvo desnaturalizar a opressão que se pratica contra alguém ou contra algum
grupo social.
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A partir das histórias narradas ao longo desta tese, tecidas a partir daquilo que
observei e vivenciei na Escola Estadual de Ensino Fundamental República, podemos
perceber algumas práticas emancipatórias que influenciam nas tessituras identitárias
de todas as alunas e alunos ao lado de práticas excludentes e homofóbicas que
igualmente interferem nas constituições identitárias dos mesmos. Todos esses
discentes teceram aprendizagens, a partir das ações e discursos proferidos por suas
professoras e professores, em relação à sexualidade e aos modos de suas
manifestações.
Assim, foi necessário dar visibilidade a algumas dessas práticas para
percebermos que na tessitura das identidades de todos os estudantes estão
presentes aprendizagens emancipatórias e processos de subjetivações que podem
ser entendidos como aprendizagens regulatórias. Em muitas das histórias aqui
narradas o sofrimento foi um alinhavo permanente das tessituras identitárias de
alguns estudantes, tendo-se transformado, para alguns, em potência e para outros,
apenas causado dor. Em minha maneira de lutar por e apostar na construção de um
mundo melhor, considero que nos/dos/com os cotidianos das escolas, práticas tecidas
por fios coloridos, múltiplos, podem ser desenvolvidas, no sentido do respeito à
diferença, entendida como constituinte dos sujeitos, minimizando ou mesmo fazendo
desaparecer práticas homofóbicas para que não se cause mais dor.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: EXCLUSÃO HOMOFÓBICA ─ PRÁTICA
DA DISCRIMINAÇÃO

A ação política de democratização da
escola contribuiria, assim, à democratização da sociedade, na
medida em que representaria a ampliação das possibilidades
individuais e coletivas de desenvolvimento de ações
compatíveis com a liberdade de agir e de pensar, com o
respeito da pluralidade e reconhecimento do direito à
diferença, equalizando as possibilidades de participação nas
decisões de interesse coletivo.
Inês Barbosa de Oliveira

A preocupação norteadora desta tese foi investigar como os procedimentos de
exclusão se desenvolvem na escola e como eles interferem, a partir de processos de
subjetivações, nas tessituras identitárias dos sujeitos. Ao longo dos cinco capítulos,
foram efetivadas discussões teóricas, apresentadas pistas e sinais de como esses
processos se materializam e como eles vão interferindo nas tessituras identitárias das
alunas e alunos com orientação homossexual ou não, afetando todas as alunas e
alunos, os que sofrem os procedimentos de discriminação e perseguição, e aqueles
que os praticam e assistem.
Trabalhei com o referencial teórico/metodológico/epistemológico da pesquisa
nos/dos/com os cotidianos, apresentado no primeiro capítulo desta tese, na medida
em que entendi que só a pesquisa nos/dos/com os cotidianos poderia me ajudar com
a complexidade do meu tema de pesquisa.
No segundo capítulo, desenvolvi uma discussão teórico-empírica sobre os
processos de exclusão. Foi importante também fazer uma discussão sobre a política
educacional da rede Faetec, assim como sobre suas políticas e práticas de inclusão,
pois obtive evidências, pela maneira como elas vêm sendo constituídas, que em
muitas circunstâncias essas não favorecem o respeito à diversidade ou a constituição
de um ambiente democrático na escola, já que, no transcorrer desta tese, observei e
registrei práticas homofóbicas por parte de alguns docentes e discentes. Entendo que
a ampliação da democracia abrange uma ação contra práticas homofóbicas, e
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possibilita que as alunas e alunos com orientação homossexual exerçam seu direito à
diferença e possam ser o que querem ou gostariam de ser.
A partir de tudo o que foi pesquisado em relação à política e às práticas
educacionais da referida rede e, mais precisamente, da escola pesquisada, posso
enfatizar que realmente existia uma tensão entre a política educacional instituída e
algumas práticas docentes efetivadas no cotidiano da escola.
O discurso que se apresenta na formulação dos textos da legislação
educacional, que é concebido muitas vezes como único, não é único. Ele é um dos
muitos que participam dos embates na academia, na reflexão educacional, nos
eventos da área e nas práticas cotidianas. Segundo Oliveira (2009a), estes embates
acontecem de maneira silenciosa e pode se perceber seus desdobramentos em
muitas práticas escolares que transgridem às normas prescritas e as transformam de
acordo com os interesses, conhecimentos, valores e possibilidades locais.
Essa transgressão também estava presente na Escola Estadual de Ensino
Fundamental República, evidenciando que a política oficial de inclusão da rede sofre
mudanças, subversões e transformações ao dialogar com discursos e práticas dos
professores envolvidos com o cotidiano da escola. Não porque esse seja um problema
presente nessa escola, mas sim porque existe um grande distanciamento entre o que
é produzido como norma legal, em busca de se modelar as ações, e as convicções e
possibilidades nas quais se inscrevem as práticas efetivamente desenvolvidas nos
espaços dos cotidianos das escolas.
Os sujeitospraticantes da vida cotidiana, a partir do que está previsto e
proposto, reconstroem as regras, desenvolvendo suas práticas de acordo com as
suas necessidades locais e suas possibilidades. Portanto, as maneiras de fazer
desses sujeitospraticantes são tecidas a partir de fios que constituem múltiplas redes
de ações concretas, que não são e não poderiam ser uma execução de uma ordem
imposta preestabelecida.
Como diz Oliveira (2008b), as tessituras das práticas sociais se dão a partir de
redes onde estão presentes os usos e táticas dos praticantes que implantam na
estrutura social suas aprendizagens e criatividades. Essas são plurais e modificadoras
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das regras, redefinindo as relações entre o poder instituído e a vida cotidiana,
supostamente a ele submetida.
As análises aqui elaboradas me levam igualmente a pensar que as políticas
educacionais propostas não podem ser pensadas a partir de diálogos autoritários com
os

cotidianos

nas/das

escolas,

onde

supostamente

são

efetivadas

pelos

sujeitospraticantes da vida cotidiana, cujos objetivos, fontes epistemológicas, modos
de fazer, necessidades e possibilidades conduzem suas ações e não as orientações e
determinações legais (OLIVEIRA, 2009).
Em outro sentido, após analisar o material da pesquisa, considero importante
também que as professoras e os professores possam perceber a importância de
saber lidar com as manifestações da diferença. Para isso, é necessário nos
colocarmos numa atitude de curiosidade, de diálogo, de compreensão e, acima de
tudo, questionar os nossos próprios padrões de conhecimento e de valores, a fim de
que possamos entender o outro e trabalharmos com esse outro como legítimo outro
(MATURANA, 1999), como parte de uma ação política de democratização do espaço
escolar. Esta é uma parte de uma luta árdua e importante a se fazer se temos como
meta o respeito à diferença e à pluralidade humana como condição de construção de
uma sociedade democrática.
Assim, torna-se importante saber que a luta é difícil e bastante longa. Não
adianta simplesmente apontar o que falta nas escolas para que se desenvolvam
práticas democráticas emancipatórias, é preciso lutar, é preciso que encontremos
caminhos possíveis para a tessitura de ações emancipatórias. Toda conquista
democrática é o resultado de lutas que foram travadas contra os poderes instituídos e
suas formas de legitimação.
Posso argumentar que, de certa forma, minha pesquisa na Escola Estadual de
Ensino Fundamental República acabou sendo tecida como uma ação democrática e
emancipatória, pois a partir do que eu pesquisava e da troca com a escola, algumas
professoras e alguns professores passaram a prestar mais atenção em suas práticas,
avaliando se eram causadores de exclusão. O projeto pedagógico desenvolvido pela
professora Lúcia em prol das aceitações das diferenças e já discutido nesta tese é um
exemplo. A partir de uma situação concreta de preconceito e discriminação contra a
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aluna Karina, a professora, incomodada com a situação, entrelaçou os fios de uma
palestra que eu havia dado na escola sobre a questão da exclusão e desenvolveu um
projeto que acabou afetando muitas professoras e professores da escola. Assim,
posso afirmar que essa professora lutou em seu cotidiano por mais democracia e
emancipação.
Contudo, não havia somente práticas emancipatórias nos/dos/com os
cotidianos da escola pesquisada. As observações evidenciaram também a presença
da homofobia na Escola Estadual de Ensino Fundamental República, o que de certa
forma, ratificou que a política de inclusão da Faetec não se efetivava no cotidiano das
escolas como a rede acreditava que ocorria. Possuindo uma Divisão de Inclusão e
Diversidade (Divin), a proximidade e o diálogo dos gestores da rede com suas escolas
eram necessários, para possibilitar aos seus estudantes, às suas professoras e seus
professores conhecimentos sobre sexualidade e gênero, para que os ajudassem a
compreender a diversidade presente nas escolas.
É importante salientar que o processo de tessitura de uma cultura inclusiva na
Fundação de Apoio à Escola Técnica deve prosseguir em sua ação de maior
democratização de sua política e de suas práticas inclusivas, para que possa ajudar
aos profissionais e estudantes que habitam os cotidianos das suas escolas a,
crescentemente, respeitar a diversidade humana e superar os preconceitos.
O respeito à diversidade deve estar presente também na disposição dos
espaços escolares, pois eles podem ser organizados de maneira que proporcionem
exclusões. Foi o que percebi na constituição de alguns espaços da escola pesquisada
que, a partir da estruturação e definição e funções de alguns de seus ambientes
proporcionava exclusões. Assim, para compreender melhor a organização do referido
espaço, no terceiro capítulo desta tese, necessitei conversar com pessoas que
vivenciaram a história do local, para além daquilo que parecia verdadeiro nas
observações cotidianas. Minha presença mergulhada no campo de pesquisa me
possibilitou entender que um espaço que possuía mecanismos de regulação, que
produzia exclusão, também seria um espaço potencialmente emancipatório, com
poder de transformação, conforme afirma Oliveira (2003).
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No quarto e no quinto capítulo, investiguei teórica e empiricamente como se
constitui a tessitura identitária tanto das alunas e dos alunos com orientação
homossexual que passam por processos de exclusão quanto daqueles que as
praticam ou presenciam. Assim, foi necessário contar histórias de dois jovens e de
duas crianças que vivenciaram práticas homofóbicas na escola por parte de outras
alunas e alunos e de algumas professoras e professores.
Foi importante perceber que a homofobia no interior da escola está vinculada,
notadamente, aos valores, crenças e aprendizagens tecidas sobre o que é a
homossexualidade. Algumas dessas aprendizagens são obtidas por via de um
discurso médico que considera a homossexualidade uma doença, e outros, por meio
da preleção religiosa que a concebe com pecado. Determinadas professoras e
professores,

influenciados

por

essas

aprendizagens,

desenvolvem

práticas

homofóbicas contra alunas e alunos com orientação homossexual ou contra
estudantes que consideravam que eram homossexuais.
Em minha maneira de ver, lutar e apostar na transformação do mundo em um
mundo melhor, considero que tais práticas se constituem como provocadoras e
perpetuadoras do sofrimento. Para superá-las, é necessário que continuemos
trabalhando e desenvolvendo uma pedagogia da aposta (SANTOS, 2010)
nos/dos/com os cotidianos das escolas pela tessitura de práticas democráticas
emancipatórias no qual todas as alunas e alunos possam ser o que são e gostariam
de ser.
A pedagogia da aposta deve investir num projeto de educação popular em que
a diferença seja percebida como direito e como necessária para a transformação de
uma sociedade que se apresenta como iníqua. Como uma apostadora de nossa
época, acredito que devemos privilegiar as ações que nos/dos/com os cotidianos de
nossas escolas possam ser traduzidas em melhorias aqui e agora na vida das alunas
e alunos que são vítimas de homofobia, e, portanto, vítimas de processos
excludentes.
Como diz Santos (2010), a aposta privilegia a ação imediata, pois acredita na
urgência da transformação do mundo, sob pena de mais tarde ser demasiado tarde.
Assim, por acreditar que práticas democráticas de cunho emancipatório possam ser

232

tecidas nos/dos/com os cotidianos de nossas escolas, espero que elas também
possam ser vistas como sinais de possibilidade de emancipação social.
O projeto desenvolvido pela professora Lúcia, como já mencionado e analisado
por mim nessas considerações finais, deu sinais de que suas alunas e alunos
participaram de uma prática de emancipação social. Algumas dessas alunas e alunos,
ao participarem dessa prática emancipatória, talvez tenham tecido aprendizagens
potencialmente democráticas de aceitação da diferença, o que possivelmente os
levará a ter uma ação no mundo de não discriminação, o que pode ser entendido
como sinal de transformações mais amplas. Talvez a argumentação que eu faça
possa ser vista como utopia, mas o que é viver ser tem a utopia de vida, sem ter uma
utopia pela qual lutar?
Por apostar na transformação do mundo em um mundo melhor, acredito e luto
para que as práticas homofóbicas possam ser erradicadas nos/dos/com os cotidianos
de nossas escolas como uma ação que tem como propósito desnaturalizar a opressão
contra alunas e alunos com orientação homossexual, ou contra aqueles estudantes
que não possuem os comportamentos presentes dentro dos padrões tidos como os
“normais”. Essa é uma luta que pratico: a tessitura de um mundo melhor e mais justo.
Percebi, também, que o ideário homofóbico surge de diferentes maneiras, bem
como ideias e propostas para a sua superação. Ele está presente no interior da escola
por mim pesquisada apresentando-se através de práticas excludentes regulatórias.
Dessa forma, foi necessário dar visibilidade a essas práticas para potencializar o
combate a elas. Só assim poderemos de fato pensar na promoção de uma
política/prática educacional emancipatória de cunho democrático que realmente seja
inclusiva, na qual todas as alunas e alunos tenham o direito de ser diferentes e
possam ser aquilo que são ou gostariam de ser.
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