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APRESENTAÇÃO 

Este livro traz os resultados do projeto Antropologia, Gênero e Edu-
cação, que foi financiado pelo edital de apoio a Núcleos de pesquisa 

consolidados em rede, em Santa Catarina (Edital n.º 006/2012 PRONEM/
FAPESC/CNPq). 

Trata-se de um caro projeto para a rede de pesquisadoras vincula-
das ao NIGS – Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades – que 
foi desenvolvido por quatro equipes de pesquisa vinculadas à UFSC, UFFS,  
UNIPLAC e UNISUL. Ao envolver estas quatro universidades catarinenses, 
sediadas em diferentes regiões do Estado, buscamos integrar as regiões Oes-
te (Chapecó, UFFS), Sul (Tubarão, UNISUL) e Serrana (Lages, UNIPLAC)  
nas pesquisas desenvolvidas há mais de duas décadas pela equipe do NIGS-
-UFSC, em Florianópolis. Além desta articulação entre interior e capital do 
Estado, o Projeto permitiu uma articulação maior em rede nacional e inter-
nacional de pesquisadoras/es e estudantes participantes das quatro equi-
pes com outros núcleos de pesquisa brasileiros e estrangeiros que atuam 
há vários anos em rede com o NIGS. Destacamos, em particular, o intenso 
diálogo que o Projeto proporcionou com colegas Ibero-americanos vincu-
lados à rede LIESS (Laboratório Ibero-americano de Estudios sobre Sexua-
lidad y Sociedad) e com núcleos de gênero de universidades das regiões 
nordeste e norte do Brasil, criados por doutoras/es egressas/os da UFSC. 
Também destacamos a participação de uma dezena de pós-doutorandas/os  
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vinculadas/os aos Projetos REUNI/CAPES e PNPD/CAPES entre os anos 
de 2011 e 2016, que desenvolveram importantes pesquisas no campo da 
Antropologia, Gênero e Educação, cujos resultados estão sendo publicados 
em outro livro desta mesma coleção.

Este livro traz resultados das pesquisas de Graduação e Mestrado 
desenvolvidas em torno das temáticas de Educação, Gênero e Sexualidade. 
São pesquisas que receberam apoio financeiro do Projeto Guarda-Chuva 
PRONEM/FAPESC/CNPq que, além de contribuir com recursos para o de-
senvolvimento da rede, também contaram com outros recursos financei-
ros, oriundos de projetos em desenvolvimento nas diferentes instituições.

Com foco na escola como principal espaço de produção e reprodução 
de conhecimento e valores, o livro tem 11 capítulos, escritos por graduadas e 
mestres das quatro equipes, em parceria com suas orientadoras. 

A formação de estudantes e professoras/es e violências de gênero, 
homo-lesbo-transfobia e racismo no espaço escolar são os dois grandes ei-
xos temáticos do livro.

Iniciamos com um primeiro capítulo de Tânia Welter e Miriam Pillar 
Grossi que relata como o projeto PRONEM FAPESC/CNPq Antropologia, 
Gênero e Educação em Santa Catarina foi pensado, produzido e desenvol-
vido ao longo de quase uma década de pesquisas do NIGS/UFSC sobre a 
temática da Educação em Santa Catarina.

No eixo “formação de estudantes e professoras/es”, temos alguns 
capítulos com resultados de experiências de formação científica e para a 
docência, com artigos envolvendo estudantes e docentes.

O capítulo II traz reflexões sobre experiências de ensino em Ciências 
Sociais na educação básica em Chapecó e foi escrito em parceria de Tânia 
Welter com Tarcisio Brighenti, professor do Ensino Médio da região que 
atuou na interface do projeto PIBID/CAPES desenvolvido na UFFS entre 
2012 e 2014.

No capítulo III, Tânia Welter, Rafael Fernando Lewer e Maria Alice  
Canzi Ames compartilham reflexões sobre os desafios e experiências do 
projeto de iniciação científica no Ensino Médio desenvolvido na UFFS.

Adriana Zomer de Moraes e Tânia Mara Cruz analisam, no capítulo 
IV, os cursos de Engenharias e como neles se reproduzem e se constroem 
espaços sexistas e divididos por gênero.
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Finalizando este primeiro eixo, Daniel Machado da Conceição e  
Miriam Pillar Grossi discutem, no capítulo V, um tema de grande atuali-
dade: a relação de jovens atletas com a escola. Com resultados de TCC em 
Ciências Sociais defendido na UFSC, o texto aborda a situação específica de 
jovens jogadores de futebol de um clube de futebol da primeira divisão e as 
complexas relações destes com a escola que frequentam.

O segundo eixo contém uma série de artigos sobre as temáticas da 
violência de gênero e homo-lesbo-transfobia na escola.

O capítulo VI traz os resultados de pesquisa de graduação em Ciên-
cias Sociais na UFSC de Emilia Haline Dutra, na qual a autora, em parce-
ria com sua orientadora, reflete sobre violências de gênero e feminismo 
lésbico. A investigação foi desenvolvida no quadro das oficinas do Projeto 
Papo Sério, que tinham como objetivo problematizar com estudantes de 
escolas públicas do Ensino Fundamental as temáticas de gênero, sexuali-
dade e violências.

Gabriela Jesualdo da Silva e Tânia Mara Cruz abordam este tema 
pungente no capítulo VII, refletindo sobre o peso da heteronormatividade 
no espaço escolar, com foco importante para a presença de professoras e 
estudantes trans no campo educacional.

Violências contra pessoas LGBT é também o objeto dos capítulos se-
guintes. No capítulo VIII, temos resultados da pesquisa de Clecí Terezinha 
Lima de Lins e Mareli Eliane Graupe em escolas do Planalto Serrano, visan-
do à diminuição de preconceitos, discriminações e violências homo-lesbo-
-transfóbicas.

O capítulo IX também problematiza a temática da homossexualida-
de na escola, através da percepção de orientadoras educacionais, contribui-
ção de Lucia Aulete Burigo Sousa e Mareli Eliane Graupe.

Lino Gabriel Nascimento dos Santos e Miriam Pillar Grossi conti-
nuam neste tema, abordando, no capítulo X, a heteronormatividade e o 
racismo no espaço escolar. O texto aponta para a importância da presença, 
na escola, de sujeitos/as – professoras/es e estudantes – que são vistos e 
se colocam como “marginais” aos modelos sociais dominantes. Aqui o foco 
da reflexão é sobre o lugar da moda como dispositivo de reconhecimento 
identitário para estudantes “fora da norma” no espaço escolar.
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Por fim, no tema das violências, Lúcia Helena Matteucci e Mareli 
Eliane Graupe relatam, no capítulo XI, como se deram as audiências pú-
blicas sobre violências contra mulheres em diferentes bairros da cidade de 
Lages, a partir de uma perspectiva da Educação.

Além das autoras e autores aqui presentes, muitas outras pessoas 
participaram direta ou indiretamente da edição deste livro. Agradecemos, 
em particular, à fotógrafa Andrea Eichenberger, pela linda foto que ilustra 
a capa deste livro. Nossa gratidão à Gerusa Bondan, que, além da excelente 
revisão dos artigos, foi quem fez as intermediações para a publicação deste 
livro pela Editora Mulheres, unindo nosso afeto por Zahidé Muzart, que, 
infelizmente, já não está mais entre nós. Na pessoa da coordenadora de 
projetos, Tatiana de Aguiar, agradecemos aos técnicos e técnicas da FA-
PESC pelo apoio na gestão e finalização do projeto. 

Os artigos aqui publicados ilustram os principais temas e objetos 
de estudo desenvolvidos no projeto. Em sua maioria, as pesquisas foram 
desenvolvidas no espaço escolar e tiveram como objetivo entender os com-
plexos processos de formação e (re)produção de valores sociais no campo 
da Educação. Esperamos que os resultados das investigações aqui apresen-
tadas inspirem novas pesquisas e representem àquelas/es que procuram 
transformar a Educação brasileira.

Miriam Pillar Grossi e Tânia Welter
Maio de 2017
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Capítulo 1

PRESTANDO CONTAS DO  
PROJETO PRONEM FAPESC/CNPq 
ANTROPOLOGIA, GÊNERO E  
EDUCAÇÃO EM SANTA CATARINA

Tânia Welter1

Miriam Pillar Grossi2

Apresentamos, neste capítulo, os resultados do projeto de pesqui-
sa Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina, realizado entre 
2013 e 2016 no âmbito do Programa de Apoio a Núcleos Emergentes 
(PRONEM), com recursos da Fundação de Amparo de Santa Catarina  
(FAPESC), com recursos no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais). O projeto teve como objetivo principal estudar como questões 
de gênero e sexualidade se manifestam no dia a dia das escolas públicas 
e sobre como estas questões foram incorporadas pelas políticas públicas 

1  Doutora em Antropologia Social, pesquisadora coordenadora do Projeto “Antropologia, Gê-
nero e Educação em Santa Catarina” (FAPESC/CNPq). Contato: taniawelter@yahoo.com.br.

2  Doutora em Antropologia, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenadora do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), pesquisadora 
coordenadora do Projeto “Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina” (FAPESC/
CNPq). Contato: miriamgrossi@gmail.com.
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educacionais no Estado de Santa Catarina. Para o desenvolvimento deste 
projeto, foram articulados os campos teóricos da Antropologia, Educação, 
Psicologia e dos Estudos de Gênero. Tivemos como meta contribuir para 
a discussão e construção de políticas públicas educacionais que objetivam 
a promoção da igualdade, da equidade e do respeito à diversidade. Parti-
ciparam da execução do projeto quatro equipes de pesquisa vinculadas à 
UFSC, UFFS, UNIPLAC e UNISUL, envolvendo 143 pesquisadoras/es e es-
tudantes de Graduação (cursos de Antropologia, Ciências Sociais, Cinema, 
Direito, Educação, Engenharias, História, Jornalismo, Letras, Museologia, 
Psicologia, Serviço Social) e de cursos de Pós-Graduação em Antropologia 
(UFSC), Educação (UNIPLAC e UNISUL) e Interdisciplinar em Ciências  
Humanas (UFSC).3

Iniciamos este projeto fundamentadas em estudos anteriores sobre 
dois grandes campos ligados à Educação em Santa Catarina: sobre a for-
ma como as questões de gênero e sexualidade eram abordadas em escolas 
públicas e sobre as políticas de formação de professoras/es em gênero e 
diversidade. 

a)  Pesquisas sobre questões de gênero e sexualidade nas escolas de San-
ta Catarina
Em duas pesquisas anteriores, a primeira intitulada “Representa-

ções sobre Iniciação Sexual e Homossexualidade em escolas de Santa Ca-
tarina” (GROSSI, FERNANDES, CARDOZO, 2009) e a segunda “Gênero e 
Ensino Religioso em Santa Catarina” (DICKIE, GROSSI, WELTER, 2008), 
realizadas em escolas públicas de várias regiões do Estado, havíamos cons-
tatado que pouco se abordava, nas escolas de Santa Catarina, as temáti-
cas de gênero e sexualidade. Na primeira, havíamos observado a situação 
de crianças que não se enquadram nos modelos de identidade de gênero 
e orientação sexual hegemônicos e percebido o quanto a escola ignorava 
conflitos e sofrimentos decorrentes de preconceitos, discriminações e vio-
lências de gênero homo-lesbo-transfóbicas. Na segunda, percebemos a im-
portância da disciplina de Ensino Religioso na vida escolar de crianças e  

3 Lista completa de pesquisadores, pesquisadoras e consultoras no final do texto.
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adolescentes de 5ª a 8ª séries (onde a disciplina é oferecida de forma quase que  
obrigatória) na abordagem de temáticas relativas a gênero, violências e fa-
mília no interior das escolas. Em ambas as pesquisas, havíamos escutado 
e constatado o quanto faltava, e era demandado pelas professoras e aos 
professores da rede pública do Estado, formação teórica nestas temáticas.

b)  Formação de professoras/es em gênero e diversidade
A partir destas pesquisas e das demandas que dela resultaram, ini-

ciamos, já em 2007, uma nova linha de investigação diretamente articulada 
com projetos de extensão de intervenção junto à estudantes e de formação 
de professoras/es de escolas públicas. Dando continuidade a experiências 
esporádicas de formação de movimentos sociais, criamos, em 2007, o pro-
jeto de extensão Papo Sério, que visava à oferta de oficinas sobre gênero, 
sexualidade e violência em escolas no entorno da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Estimuladas pelas políticas públicas sobre diversidade na 
escola, iniciadas no Governo Lula (2003-2010), passamos a oferecer, desde 
2009, o curso de formação à distância, direcionado a professoras e profes-
sores do ensino público – Gênero e Diversidade na Escola –, mais conheci-
do como GDE. Estas duas ações de formação no campo de estudos de gêne-
ro e sexualidade estiveram diretamente articuladas com nossas pesquisas 
na área de Educação. Por um lado, elas levaram ao campo da Educação os 
resultados de pesquisas que já havíamos desenvolvido nas áreas de gênero, 
sexualidade, violências e diversidade ao espaço escolar, e, por outro, permi-
tiram um novo conjunto de reflexões e análises sobre o impacto destas ex-
periências nas práticas e vivências nas escolas públicas de Santa Catarina.

Foi, portanto, pelo desenvolvimento de pesquisas e de ações concre-
tas junto a escolas catarinenses, que formulamos a proposta, submetida, 
em setembro de 2012, ao Edital PRONEM-FAPESC-CNPq, cujos principais 
resultados numéricos são apresentados neste capítulo. 

1 O CONTEXTO DA PESQUISA

Ao propor este projeto de pesquisa, estávamos vivendo, nos anos 
2010, um momento (hoje já histórico) de grande investimento público 
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federal na construção de políticas públicas de gênero e diversidade, em 
particular de projetos de formação de professores na área de Gênero e Di-
versidade, como o curso de formação à distância GDE. Estas políticas pú-
blicas surgiram de demandas de movimentos sociais, formuladas em uma 
série de Conferências Nacionais (Políticas para Mulheres, Educação, LGBT, 
Étnico-Raciais, Direitos Humanos), e se tornaram um dos cartões de visita 
do então governo Lula (2003-2010). Estas políticas tinham como pressu-
posto que a escola é um dos espaços onde crianças, jovens e adultos devem 
aprender a respeitar os outros na igualdade e na diferença e aprender o 
significado da democracia e do exercício da cidadania, de forma articulada 
com os movimentos organizados da sociedade civil que lutam em defesa 
do respeito às diferenças de gênero, às relações étnico-raciais, à religião, à 
classe social, às orientações sexuais. Documentos oficiais afirmavam que, 
na escola contemporânea, professoras/es são desafiados cotidianamente a 
lidar com estudantes de diferentes grupos étnicos, culturais, de comunida-
des de crenças, orientações sexuais e identidades de gênero e que o enfren-
tamento destas diversidades, através da elaboração de políticas públicas e 
atuação em escolas com professoras/es e estudantes, deveria ser um dos 
principais objetivos da então existente SECADI – Secretaria de Alfabetiza-
ção, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC). Todavia, ao 
finalizar o projeto, em julho de 2016, seu objeto de investigação tornou-se 
“histórico”, uma vez que, após o impeachment da Presidenta Dilma Rous-
seff, foram extinguidas muitas das políticas públicas e secretarias de Es-
tado que desenvolviam ações nas áreas de gênero, questões étnico-raciais, 
deficiência e questões LGBT.4 Nossa pesquisa, feita no “calor da hora”, tor-
nou-se, portanto, uma pesquisa importante para compreender um período 
“de ouro” na construção de uma sociedade em luta contra desigualdades e 
discriminações no Brasil. 

4  LGBT é a sigla oficial do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais.



Prestando contas do Projeto Pronem FAPESC/CNPq  
Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina

17

2  FINANCIAMENTOS

Este projeto consolidou um campo de investigação desenvolvido 
por mais de uma década pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Subjeti-
vidades (NIGS), da UFSC, no qual participaram, em rede, pesquisadores 
da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), da Universidade do Sul 
de Santa Catarina (UNISUL) e da Universidade do Planalto Catarinense 
(UNIPLAC) e, para o desenvolvimento deste projeto PRONEM-FAPESC-
-CNPq, articulamos recursos de diferentes instituições e agências de fi-
nanciamento, a saber:

a)  Ministério da Educação, através da linha de financiamento PROEXT- 
MEC de apoio ao desenvolvimento de projetos de extensão junto à 
comunidade, que apoiou, em 2011 e 2015, o Projeto Papo Sério com 
recursos de bolsas para alunas/os de Graduação e recursos de custeio 
para o desenvolvimento de oficinas e viagens para apresentação de 
resultados.

b)  Ministério de Educação, através da SECADI e FNDE, que financia-
ram o curso de formação de professores GDE (curso a distância em 
Gênero e Diversidade na Escola) em duas edições: como curso de 
aperfeiçoamento – nos anos de 2009 e 2012/2013, bem como em 
uma edição como curso de especialização (2015/2016).

c)  UFSC, por meio de recursos de extensão dos editais PROEX,  
PROBOLSAS, PROSOCIAL, que apoiaram as atividades do Projeto 
Papo Sério através de bolsas, recursos de custeio e capital, em dife-
rentes editais lançados entre 2001 e 2015 e do Programa de Bolsas 
Permanência da PRAE (em vigor entre 2008 e 2013).

d)  CAPES – através do projeto PNPD – Plano Nacional de Pós-Graduação 
–, com bolsas de Pós-Doutorado desenvolvido entre 2011 e 2016 e de 
bolsas do Projeto REUNI (2011/2012), desenvolvidas no quadro da 
grande linha de pesquisa intitulada Antropologia, Gênero e Educação 
(ambos recursos financiados pelo Ministério da Educação – MEC).

e)  CNPq – por meio de bolsas para estudantes de Graduação, de Inicia-
ção Científica (PIBIC), Iniciação à Docência (PIBID) e de Iniciação 
Científica de Ensino Médio (PIBIC-EM), assim como bolsa PQ nível 
1 B da coordenadora deste projeto.
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f)  PPGAS (Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social) e 
PPGICH (Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 
Humanas) da UFSC. Também contribuíram para o desenvolvimento 
de diferentes ações do Projeto mestrandos e doutorandas bolsistas do 
CNPq e CAPES vinculados/as aos dois Programas de Pós-Graduação.

g)  SPM – Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da Re-
pública nos Governos Lula e Dilma (2003 a 2016) – através de dois 
editais de apoio institucional a núcleos de pesquisa sobre mulher e 
gênero (2010 e 2012), que contribuíram para a realização de Jorna-
das de Estudos, recursos de custeio e publicações; de edital de apoio 
a pesquisas e ações para inserção de mulheres no campo das enge-
nharias (2013) e de edital para avaliação do Prêmio Construindo a 
Igualdade de Gênero (2015).
Avaliamos, portanto, que só foi possível levar a cabo os objetivos do 

projeto PRONEM FAPESC/CNPq graças a esta articulação em rede de dife-
rentes projetos de pesquisa, extensão e formação, permitindo atingir um 
universo de centenas de estudantes universitários e do ensino básico e pro-
fessoras/es de Santa Catarina em toda a rede pública de ensino do Estado.

3  OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina foi 
proposto e desenvolvido em torno dos seguintes objetivos: 

a)  Acompanhar a segunda edição do curso de aperfeiçoamento em Gê-
nero e Diversidade na Escola – GDE, nos anos de 2012 e 2013, e re-
fletir sobre o processo de formação de professoras/es acompanhan-
do as turmas em seis diferentes polos do estado de Santa Catarina. 

b)  Refletir sobre os dados etnográficos recolhidos em diários de campo 
das oficinas de gênero, sexualidade, violência e prevenção realizadas 
pelo NIGS entre 2007 e 2011. 

c)  Analisar as quatro primeiras e acompanhar as próximas três edições 
do Concurso de Cartazes contra a Lesbo-Transfobia-Homofobia nas 
Escolas, comparando texto e imagens produzidas por estudantes nas 
diferentes edições.
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d)  Recolher documentos e fazer entrevistas com formuladores de po-
líticas públicas para Educação e Gênero em Santa Catarina a fim 
de conhecer as prioridades estatais nestes campos de formação de 
professores. 

e)  Acompanhar processos eleitorais municipal, estadual e nacional vi-
sando conhecer as prioridades levantadas por diferentes candidatos, 
partidos políticos e segmentos da sociedade civil no que diz respeito 
às políticas públicas para a diversidade no campo da Educação. 

f)  Propor cursos de curta duração sobre gênero e feminismo para pro-
fessores de escolas públicas de Florianópolis e Chapecó. 

g)  Formar licenciados/as em Ciências Sociais para atuarem no ensino 
de Sociologia no Ensino Médio. 

h)  Dar continuidade às pesquisas sobre Ensino Religioso e Iniciação Se-
xual nas escolas de Santa Catarina com publicação de artigos e atua-
lização de dados de pesquisas anteriores.

i)  Acompanhar a implantação da lei municipal de Florianópolis de 
obrigatoriedade de ensino de gênero nas escolas públicas.
Todas as ações propostas foram realizadas conforme previsto. To-

davia, o número de atividades de formação e extensão e de pesquisas 
finalizadas e resultados divulgados e publicados superaram em muito o 
esperado quando da formulação do projeto. Listamos, a seguir, alguns 
dos resultados obtidos.

4 RESULTADOS 

4.1  Pesquisadoras/es envolvidas/os no projeto

O projeto, desenvolvido entre agosto de 2013 e agosto de 2016, in-
tegrou, em rede, estudantes e pesquisadoras/es de quatro equipes de in-
vestigação: Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) da 
UFSC, Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 5 Universidade do Sul 

5  Devido ao afastamento da professora Tânia Welter da UFFS e sua integração à equipe da 
UFSC em 2014, foi integrada uma nova professora do quadro na coordenação local do proje-
to, a professora Maria Alice Canzi Ames.
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de Santa Catarina (UNISUL) e o Núcleo de Estudos sobre Gênero, Educa-
ção e Cidadania na América Latina (GECAL), da Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC), criado após o início do projeto.

Devido à dinâmica de formação de estudantes de Graduação, Mes-
trado, Doutorado e Pós-Doutorado, entraram em todos os semestres no-
vas/os pesquisadoras/es na rede do projeto. Também foram integrados no 
circuito pesquisadores e pesquisadoras de outras instituições brasileiras e 
estrangeiras que foram a Santa Catarina ministrar cursos, oficinas e outras 
atividades de formação para as quatro equipes. Destacamos, em particular, 
a integração ao projeto de pesquisadores Ibero-Americanos participantes 
da rede LIESS (Laboratorio Ibero-Americano para el Estudio Sociohistorico 
sobre Sexualidad), sediada na Universidade Pablo Olavides – UPO (Sevilha 
– Espanha), com recursos de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado da Espanha.

Assim, foram envolvidas diretamente nas atividades do projeto cen-
to e quarenta (140) pesquisadoras (professoras universitárias, da Educação 
Básica, doutoras e estudantes do Ensino Médio, Graduação e Pós-Gradua-
ção) e consultoras, vinculadas, no Brasil, à UFSC (Florianópolis), UNIPLAC 
(Lages), UNISUL (Tubarão), UFFS (Chapecó), UEM (Maringá), UFBA  
(Bahia), UnB (Brasília), FCC (São Paulo), UFRN (Natal), UNICAMP (Campi-
nas), UFSCAR (São Carlos), UDESC (Florianópolis), e, no exterior, as insti-
tuições da França (Université de Paris VIII, Université de Lille III, EHESS), 
Argentina (UBA), Espanha (UPO, Universidad de Sevilla, Universidad de 
Granada), Itália (Universidad de Bologna) e Japão (Osaka University). 

4.2 Atividades de integração em rede e formação das equipes  
 envolvidas

Um dos principais objetivos do projeto foi articular em rede as equi-
pes das universidades do interior de Santa Catarina, entre elas e com a 
UFSC, através do polo irradiador que representou o NIGS na formulação 
e execução do projeto. Dentro deste objetivo, buscamos integrar tanto as 
pesquisas individuais desenvolvidas por membros das equipes nas áreas de 
Gênero, Sexualidade e Educação, quanto estimular novas pesquisas sobre 
atividades de extensão e formação de estudantes e professoras/es. 
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4.3 Formação de estudantes e pesquisadores/as das equipes

•Seminários e cursos de formação e integração da rede
Foram realizados 10 Seminários de Estudos envolvendo as equi-

pes vinculadas ao projeto: quatro em Florianópolis (Centro de Formação 
ASSEFAZ), dois em Chapecó (UFFS), um na UNIPLAC (em Lages), um na 
UNISUL (em Tubarão) e duas oficinas fora do Estado de Santa Catarina.  
A primeira, na FURG, em Rio Grande (no Rio Grande do Sul), realizada 
antes do Encontro da ABEH, no qual participaram estudantes das 4 (qua-
tro) equipes envolvidas no projeto em abril de 2014 e uma em Pipa (no Rio 
Grande do Norte), em atividade envolvendo as redes internacional LIESS 
e nacional PROCAD, realizada após a 29ª Reunião Brasileira de Antropolo-
gia, em agosto de 2014.

Foram realizados os seguintes seminários e eventos de formação, 
envolvendo pesquisadoras e pesquisadores de todas as equipes do projeto:

•Jornadas Internacionais envolvendo a rede do projeto
 » Jornada internacional NIGS: trabalho de campo, ética e se-

xualidades, no Centro de Treinamento da Assefaz, em Florianópo-
lis, em 12 e 13 de setembro de 2013. 

 » Jornadas Internacionais: Políticas Públicas, Diversidades em 
Gênero e Educação: Pipa (RN), em agosto de 2014. 

•Encontros envolvendo a rede Estadual
 » I Encontro de Formação do Projeto “Antropologia, Gênero e 

Educação em Santa Catarina”, (FAPESC-CNPq), no Centro de Trei-
namento da Assefaz, em Florianópolis, em 06 de novembro de 2013. 

 » II Encontro de formação do projeto “Antropologia, Gênero e 
Educação em SC” (PRONEM-FAPESC), UFFS, Chapecó, em 11 de 
dezembro de 2013.

 » III Encontro: Dialogando sobre diversidade e educação,  
(UNIPLAC), Lages, em 11 de novembro de 2013.

 » IV Encontro: “Formação docente em foco: projetos PIBID da 
UFFS de Chapecó”, (UFFS), Chapecó, em 12 de dezembro de 2013.
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 » V Encontro: Roda de diálogos: “Estágios e a formação de pro-
fessores: aproximando as relações entre escola e universida-
de”, (UFFS), Chapecó, em 08 de julho de 2015.

 » Jornada Gênero, Antropologia e Educação. Tema: Desafios da 
formação de professoras/es e estudantes no Centro de Treinamento 
da Assefaz, em Florianópolis, em 25 de junho de 2015.

 » I Seminário Regional Educação, Gênero e Sexualidades,  
(UNIPLAC), Lages, em 11 e 12 de março de 2015.

 » II Seminário Regional Educação, Gênero e Sexualidades,  
(UNIPLAC), Lages, em 8 de março de 2016.

 » Jornada FAPESC. Florianópolis, em 20 de abril de 2016, com a pre-
sença de todas as equipes, consultoras externas, das pró-reitorias 
das quatro instituições da direção científica da FAPESC. 

Vários foram os cursos para a formação da equipe que fizemos com 
professores estrangeiros em visita à UFSC. O primeiro foi com a Professora 
Marie-Hélène Sam Bourcier, da Université de Lille II (França), em junho 
de 2014. O segundo, com Rafael Cáceres Feria, da Universidad Pablo de 
Olavides (Espanha), em agosto de 2014. E o terceiro com o professor Mario 
Pecheny, da Universidad de Buenos Aires (Argentina), em maio de 2015. 
Os cursos foram realizados na UFSC, com a participação de estudantes da 
UNISUL, UNIPLAC e UFFS. Rafael Cáceres Feria ministrou palestras e fez 
oficinas com estudantes em Tubarão, Lages e Chapecó.

•Atividades de formação 
Com o professor Rafael Cáceres Feria (Universidad Pablo de Olavide,  

Sevilla, Espanha), nos dias 18 a 23 de agosto de 2014 na UNIPLAC,  
UNISUL, UFFS e UFSC.

•Disciplinas
Foram ministradas, em 6 semestres (2013.2; 2014.1; 2014.2; 

2015.1; 2015.2; 2016.1), 18 disciplinas de Graduação e 20 disciplinas de 
Pós-Graduação nas quatro instituições envolvidas no projeto.

•Conferências e palestras
Foi realizada uma série de palestras e conferências com professores 

brasileiros em visita às universidades envolvidas no projeto. Recebemos os 
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professores Richard Miskolci, da UFSCAR; Ellen Fensterseifer Woortmann, 
da UnB; Felipe Bruno Martins Fernandes, da UFBA; Iara Aparecida Beleli, 
da UNICAMP; Elisete Schwade, da UFRN; Sandra Gouretti Unbehaum, da 
FCC; Isadora Vier Machado, da UEM; e Roque de Barros Laraia, da UnB.

•Mesa redonda 
“As políticas educacionais no Brasil e os desafios para lidar 

com as questões de gênero, raciais e diversidade sexual”, com Sandra 
Gouretti Unbehaum (FCC), em 10 de junho de 2015 na sala Silvio Coelho 
dos Santos (UFSC).

Diálogos: gênero e mundo rural, com Ellen Fensterseifer Woort-
mann (UnB), em 03 de julho de 2015, no auditório CFH (UFSC).

•Grupos de estudo
Realizamos, regularmente, durante 2015, um Grupo de Estudos 

Avançados em Antropologia, Gênero e Educação envolvendo as/os se-
guintes professoras/es pesquisadoras/es, pesquisadoras da UFSC, UDESC 
e UFRN: Tânia Welter, Miriam Pillar Grossi, Amurabi Pereira de Oliveira, 
Pedro Rosas Magrini, Angélica Silvana Pereira, Juliane di Paula Queiroz 
Odinino, Regina Ingrid Bragagnolo e Marisa Naspolini.

Na Universidade do Planalto Catarinense, Lages, foi criado e estru-
turado o Grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América La-
tina (GECAL), em Lages, coordenado pela professora Mareli Eliane Graupe. 
Entre 2013 e 2016, foram realizados encontros semanais para formação, 
planejamento e orientação de estudantes de Graduação e Pós-Graduação.

A formação de estudantes de Graduação e Pós-Graduação, e profis-
sionais da educação do NIGS ocorreu, também, nos encontros semanais de 
diferentes grupos de estudos, que foram realizados na UFSC durante todo 
o período do projeto, com os seguintes temas: Gênero e Ciências (2013.1 
e 2014.1 – coordenados por Caterina Rea e Vinícius Kauê Ferreira); Gênero 
e Educação (2013.1 e 2013.2 – coordenados por Arianna Sala); Gênero e Se-
xualidades (2014.1 e 2014.2 – coordenados por Arianna Sala e Marisa Nas-
polini); GENIGS (2015.1 – coordenado por Tânia Welter e Marisa Naspolini). 

Na UNISUL, o Grupo Educação, Infância e Gênero (GEDIG) realizou 
reuniões regulares de estudo e formação de sua equipe.
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Em 2015, foram realizados dois minicursos sobre gênero e educação 
para estudantes das licenciaturas na UNIPLAC, visando à redução de vio-
lências nas escolas.

Entre agosto de 2012 e dezembro de 2013, foi realizado acompa-
nhamento, orientação e formação de trinta estudantes de Licenciatura em 
Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul (campus Chape-
có), grande parte bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência 
em Ciências Sociais. A formação ocorreu através de encontros semanais 
do PIBID Ciências Sociais; na orientação, planejamento, realização e ava-
liação de ações pedagógicas realizadas na disciplina de Sociologia/Ciên-
cias Sociais no Ensino Médio na EEB Marechal Bormann; na orientação e 
leitura dos registros individuais (relatórios semanais, mensais e anuais); 
acompanhamento de elaboração de artigos, pôster, comunicação em 
eventos por parte das e dos estudantes; orientação de pesquisa etnográ-
fica e trabalho escrito sobre processos educacionais; organização e reali-
zação do projeto de intercâmbio de mais de uma centena de estudantes e 
docentes de escolas públicas de Chapecó e de Abelardo Luz, e intercâmbio 
entre estudantes da Licenciatura em Ciências Sociais da UFFS – campus 
de Chapecó e de Erechim.

•Formação e treinamento de professoras/es
A principal atividade neste eixo foi a realização do curso de formação 

de professoras/es GDE, formação que também gerou uma série de publica-
ções com resultado de pesquisas feitas nos cursos e como material didático 
(livros e jogos).

Duas edições do GDE foram realizadas durante o período 2012/2016. 
Uma no formato aperfeiçoamento (2012/2013), com 200 horas de forma-
ção, no período de 4 (quatro) meses, e outra no formato especialização, 
com 420 horas no período de 24 meses (2015/2016). Nestas duas edições 
do GDE, o público-alvo foi profissionais das redes públicas municipais,  
estaduais e federais de ensino dos municípios da Concórdia, Florianópo-
lis, Itapema, Laguna, Palmitos, Praia Grande, Pouso Redondo e de outros 
municípios perto destes polos, para os quais afluíram professoras/es inte-
ressadas/os nesta capacitação. As formações em GDE foram realizadas em 
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parceria com UAB (Universidade Aberta do Brasil), através dos polos de 
ensino a distância da UFSC, e permitiram articulação com profissionais, 
ONGs e instituições de todas as regiões de Santa Catarina.  

Em Florianópolis, foram realizadas duas edições dos Cursos de Curta 
Duração em Gênero e Feminismo pelo Instituto de Gênero da UFSC: 4ª 
edição, realizada de 17 a 21 de março de 2014 com 40 horas de duração e 
150 inscritos e 5ª edição, realizada de 28 a 30 de setembro de 2015 com 30 
horas de duração e 256 inscritos.

No âmbito das microrregiões do Estado, as equipes da UNISUL, 
UNIPLAC e UFFS proporcionaram formações localizadas para professoras/
es das cidades de Tubarão, Orleans, Grão Pará, Pedras Brancas, Lages, São 
Joaquim, Bom Retiro e Chapecó.

A UNISUL, sob a coordenação da professora Tânia Maria Cruz, reali-
zou vários Cursos de Curta Duração, direcionados a professoras e gestoras 
escolares. Em 2013, foi ministrado o curso “Diversidade Sexual na Escola”, 
com 8 (oito) horas/aula, para um público de 60 gestoras e 20 auxiliares de 
gestão das escolas municipais de Educação Básica de Tubarão. Em 2014, 
um novo curso de formação, de 12 horas, foi ministrado para três turmas 
de professoras e diretoras da rede pública municipal de Tubarão, atingindo 
um público de cerca de 50 participantes. Em 2014 e 2015, foi realizado 
o curso “Relações de Gênero”, com 72 horas/aula, que contou com parti-
cipação de 13 profissionais da educação. A equipe da UNISUL, composta 
por Adriana Zomer de Moraes e Gabriela Silva, também ministrou oficinas 
para estudantes e professoras da educação básica e superior, profissionais 
de indústrias de Tubarão, Orleans, Grão Pará, Pedras Brancas. Além destas 
atividades, a equipe de Tubarão organizou o VI Simpósio sobre Formação 
de Professores – SIMFOP, UNISUL, em Tubarão, de 28 a 30 de maio de 
2014, e o VII Simpósio sobre Formação de Professores – SIMFOP, UNISUL, 
em Tubarão, de 10 a 12 de junho de 2015.

Na UNIPLAC, em Lages, foram realizados dois Cursos de extensão. 
O primeiro, intitulado: “Educação, gênero e diversidade”, em outubro e no-
vembro de 2013, com participação de Mareli Eliane Graupe, Geraldo Au-
gusto Locks e Tânia Welter. E o segundo, “Enfrentamento às violências de 
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gênero”, realizado no dia 08 de março de 2016. A partir da solicitação de 
gestoras de escolas, foram realizadas, nos anos de 2014 e 2015, trinta e 
sete (37) palestras sobre gênero, educação, sexualidades, direitos huma-
nos e enfrentamento de violências nos municípios de Lages, São Joaquim e 
Bom Retiro, para professoras/es da educação básica, estudantes e famílias.

A equipe do NIGS realizou dois cursos de formação para professoras 
da rede pública, o Curso de Formação Continuada para professores sobre 
Gênero, Sexualidade, Homo-Lesbo-Transfobia nas escolas, em outubro e 
novembro de 2013, no qual participaram 24 professores e profissionais da 
educação básica e 10 alunos de Graduação; e o Curso de Formação para 
docentes e técnicos-administrativos da UFSC, em outubro e novembro de 
2013. Também pela equipe do NIGS, foram realizadas formações em gê-
nero e Antropologia para professoras/es em diferentes estados do Brasil 
(Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul), em parceria com a ONG GEEMPA no projeto 
do MEC de correção de fluxo de alfabetização.

•Atividades de formação de estudantes do Ensino Básico
Ao longo dos 3 (três) anos do projeto, foram realizadas pela equipe 

do NIGS-UFSC 160 oficinas para estudantes do Ensino Fundamental e Mé-
dio de 40 escolas da Grande Florianópolis.

Na UFFS, foi realizado acompanhamento semanal e orientação de 
dez estudantes de Ensino Médio (PIBIC-EM), bolsistas do Programa de Ini-
ciação Científica Júnior – PIBIC-EM – Projeto Antropologia, Educação e 
Diversidade (PIBIC-EM/CNPq), pelas professoras Maria Alice Canzi Ames 
e Tânia Welter. Participaram das atividades de orientação estudantes de li-
cenciatura e bolsistas do PIBID Ciências Sociais da UFFS, campus Chapecó.

•Concursos de cartazes contra a homofobia-lesbofobia-transfobia 
Uma das principais atividades de formação de estudantes do Ensino 

Básico foi o desenvolvimento do Concurso de Cartazes contra a homofobia, 
lesbofobia, transfobia e heterossexismo nas escolas, nos anos de 2013, 2014 
e 2015. Esta atividade envolveu 88 escolas e, aproximadamente, 4.000  
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estudantes das redes públicas de ensino da Grande Florianópolis nos anos 
de 2013, 2014 e 2015.6

Na quinta edição do Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfo-
bia, Homofobia e Heterossexismo nas escolas, realizada em junho de 2013, 
foram inscritos 326 cartazes, produzidos por 1200 estudantes, de 33 esco-
las, orientados por 46 professoras e professores da rede pública de ensino 
de Santa Catarina. 

Na sexta edição do Concurso de Cartazes sobre Transfobia, Lesbofobia, 
Homofobia e Heterossexismo nas escolas, realizada em junho de 2014, fo-
ram produzidos 135 cartazes, sendo que participaram, aproximadamente, 
1200 estudantes, de 20 escolas, 27 professoras e professores.

Na sétima edição do Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfo-
bia, Homofobia e Heterossexismo nas escolas – Tema “Violências e discrimi-
nações devem ser combatidas da educação infantil e básica à educação de 
jovens e adultos”, realizada em outubro de 2015, foram produzidos 291 
cartazes e participaram, aproximadamente, 1600 estudantes, de 35 esco-
las, 47 professores e professoras. 

•Organização do X e XI Seminário Internacional Fazendo Gênero 
O X Seminário Internacional Fazendo Gênero foi realizado em Flo-

rianópolis, entre 16 e 20 de setembro de 2013, com a participação de cinco 
mil pessoas.7 Vinte e duas pesquisadoras vinculadas ao projeto atuaram na 
organização deste evento nas seguintes comissões de organização: Aces-
sibilidade; Alimentação, alojamento, lazer e transporte; Atividades Cultu-
rais; Crianças no FG; Comunicação; Minicursos e oficinas; Tradução.

Embora não estivesse previsto neste projeto, registramos a partici-
pação, durante o último ano do projeto, de 24 pesquisadoras na coordena-
ção geral e comissão organizadora do XI Seminário Internacional Fazendo 
Gênero e do 13th Women’s Worlds Congress, que será realizado entre 30 de 

6  Os editais, informações e repercussões sobre os três concursos podem ser encontrados em: 
<http://nigs.ufsc.br/concurso-de-cartazes/ http://concursonigs.paginas.ufsc.br/>.

7  Outras informações e repercussões deste evento podem ser encontradas em: <www.fazendo-
genero.ufsc.br/10>.
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julho e 4 de agosto de 2017 na Universidade Federal de Santa Catarina8 em 
torno da temática que norteará o encontro: “Transformações, Conexões, 
Deslocamentos”.

•Pesquisas realizadas
a)  Pesquisas coletivas
 O projeto permitiu a articulação das quatro equipes em alguns gran-

des projetos coletivos de pesquisa que tiveram como foco a análi-
se do impacto de políticas públicas e a abordagem das questões de 
gênero e sexualidade no campo educacional de Santa Catarina. No 
quadro destas pesquisas coletivas, foram articulados projetos de-
senvolvidos também com apoio financeiro de outras agências (Edi-
tal Gênero CNPq, Edital PROEXT-MEC, Edital GDE-SECADI, Edital 
SPM-apoio a núcleos, Edital SPM Avaliação do Prêmio Igualdade de 
Gênero, Edital CAPES-PNPD, Edital SPM-CNPq Mulheres nas Enge-
nharias, Edital CAPES-PIBID, Edital CNPq-PIBIC-EM).
Destacamos a realização da pesquisa Avaliação do Prêmio Construin-

do a Igualdade de Gênero no Brasil, realizada em parceria entre a equipe do 
NIGS e GECAL, em resposta a edital da Secretaria de Políticas para Mu-
lheres. Esta pesquisa visou ao estudo do impacto desta política pública no 
campo do Ensino e Ciências em escolas de Ensino Médio e Universidades e 
os resultados propostos mostram a importância deste programa, criado em 
2005 e desenvolvido de forma ininterrupta por 10 anos. 

b)  Pesquisas individuais
O projeto apoiou a realização de 17 (dezessete) trabalhos de conclu-

são de curso (nos cursos de Ciências Sociais, Serviço Social e Antropolo-
gia), 6 (seis) dissertações de Mestrado em Antropologia e em Educação, 4 
(quatro) teses de Doutorado em Ciências Humanas, a realização de 8 (oito) 
estágios de Pós-Doutorado, além de mais de 30 projetos de iniciação cien-
tífica, iniciação à docência e extensão.9

8  Maiores informações sobre os dois eventos, ver: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/wwc2017>.

9  Em anexo, todos os trabalhos defendidos no período do projeto.
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As pesquisas finalizadas abordaram as seguintes temáticas: questões 
de gênero e sexualidade em escolas públicas de Santa Catarina, formação 
de professoras na temática da diversidade, desenvolvimento de metodo-
logias inovadoras de ensino, reconhecimento do uso do nome social por 
pessoas travestis, transexuais e transgêneros no campo da Educação, mo-
vimentos feministas e LGBT, políticas públicas. Destacamos que a gran-
de maioria destas pesquisas foi realizada com o apoio de bolsas CAPES e 
CNPq de Iniciação à Docência, Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado e  
Pós-Doutorado.

O projeto também permitiu a formação de aproximadamente 50 es-
tudantes de Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado que ainda 
não finalizaram seus projetos de pesquisa junto às quatro instituições, mas 
participaram de inúmeras atividades de formação como membros das equi-
pes envolvidas na rede. 

c)  Apoio à divulgação de resultados de pesquisas das equipes
Importante investimento de recursos do projeto foi feito no apoio 

à participação de pesquisadoras e pesquisadores para apresentação de re-
sultados de pesquisas em congressos regionais, nacionais e internacionais. 

Privilegiamos o envio de estudantes das quatro equipes em alguns 
grandes eventos do campo dos estudos de gênero e sexualidade, estimu-
lando, assim, a integração dos mesmos em atividades desenvolvidas pelo 
projeto. Destacamos a significativa participação da equipe nos seguintes 
encontros nacionais: a) Seminários da ABEH – Associação Brasileira dos 
Estudos de Homocultura, realizado em abril de 2014, em Rio Grande (RS); 
b) 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em julho de 2014, em 
Natal (RN); c) duas edições do Seminário Nacional Enlaçando Sexualida-
des, realizados em maio de 2014 e em maio de 2015, em Salvador (BA); d) 
Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica, realizado 
em julho de 2015, em São Leopoldo (RS).

Demos um apoio significativo, também, à participação de estudantes 
em eventos internacionais: a) 12th Women’s World Conference, realizada em 
agosto de 2014, em Hyderabad (Índia); b) Segundo Congreso Internacional 
sobre Estúdios de Diversidade Sexual en Iberoamérica, Represión, Resistencia e 
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Cotidianidades, realizado em novembro de 2014, em Cuenca (Equador); c) 
IX Reunión de Antropologia del Mercosur (RAM), realizada em novembro de 
2015, em Montevidéu (Uruguai).

Foram apresentados 15 trabalhos em eventos no exterior por pro-
fessoras da equipe: Miriam Pillar Grossi (Japão, França, Índia, Equador, 
Tailândia, Portugal, Croácia, México); Mareli Eliane Graupe (Equador, 
Costa Rica, Argentina); Tânia Welter (Equador) e Tânia Mara Cruz (Por-
tugal) e de 14 trabalhos pelos pós-doutorandos, doutorandos e mestran-
dos Crishna Mirella de Andrade Corrêa (Índia), Pedro Rosas Magrini (Uru-
guai), Marie-Anne Stival Pereira e Leal Lozano (Uruguai), Maurício Pereira 
Gomes (Índia), Melissa de Oliveira (Equador, Uruguai), Marcos Sardá 
Vieira (México), Jimena Maria Massa (Argentina, Uruguai), Izabela Liz  
Schlindwein (Espanha, Alemanha), Anna Carolina Horstmann Amorim 
(França), Jefferson Virgilio (Uruguai e Portugal). Além destes congressos, 
os resultados das pesquisas desenvolvidas pela equipe do projeto foram 
regularmente apresentados em eventos nas universidade envolvidas. Estes 
foram sempre divulgados no portal do NIGS,10 em materiais do Boletim 
Semanal da UFSC,11 nas divulgações oficiais da UNIPLAC12 e do GECAL, 
nas divulgações oficiais da UFFS13 e do PIBID Ciências Sociais,14 nas divul-
gações oficiais da UNISUL15 e do GEDIG.16

5 CONCLUSÕES – RESULTADOS MAIS RELEVANTES

Dentre os inúmeros resultados do projeto, destacamos alguns dos 
principais êxitos.

10  Disponível em: <www.nigs. paginas.ufsc. br>.

11  Disponível em: <www.ufsc.br>.

12  Disponível em: <www.uniplaclages.edu.br>.

13  Disponível em: <www.uffs.edu.br>.

14  Disponível em: <pibidsociologiachapeco.blogspot.com.br>.

15  Disponível em: <www.unisul.br>.

16  Disponível em: <gedigunisul.blogspot.com.br>.
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a)  Realização de pesquisas individuais e coletivas de professoras e estu-
dantes de Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação e Pós-Doutora-
do das quatro instituições de ensino.

b)  Consolidação da parceria das quatro instituições de Ensino Superior, 
grupos de pesquisa e pesquisadoras, bem como ampliação exponen-
cial das atividades de cooperação entre instituições e equipes de pes-
quisa sediadas em Santa Catarina.

c)  Ampliação das parcerias entre pesquisadoras/es e instituições do 
Brasil e do exterior.

d)  Organização, realização e participação em eventos (locais, regionais, 
nacionais e internacionais) no Brasil e no exterior, e equipes forma-
das por professoras universitárias, da Educação Básica, doutoras e 
estudantes do Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação das quatro 
instituições. Importante ressaltar que diversas pesquisadoras tive-
ram sua primeira experiência de participação em evento e de viagem 
a partir deste apoio.

d)  Realização de inúmeras formações para estudantes e profissionais, 
especialmente em Educação.

e)  Publicação de trabalhos científicos em revistas, periódicos, anais de 
eventos, livros. 

g)  Produção de vídeo-aulas com conferências e vídeos-relatórios com 
entrevistas e imagens das atividades realizadas pela equipe.

h)  Devolução dos resultados à sociedade através da formação qualifi-
cada, diversificada e comprometida das equipes, o que possibilitou 
a realização de atividades de pesquisa e extensão, apoio a projetos 
e movimentos para reconhecimento do uso do nome social por pes-
soas travestis, transexuais e transgêneros, pela implementação de 
políticas públicas para mulheres e LGBTs. Foram elaboradas carti-
lhas contra a violência nos trotes universitários, de prevenção às 
violências na escola, guia de orientações sobre acessibilidade. Inte-
grantes participam de conselhos municipais, estaduais e nacionais 
da mulher, LGBT e deficientes. 
Finalizamos, assim, o projeto PRONEM FAPESC/CNPq com a 

convicção de que avançamos significativamente na produção de dados e  
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análises sobre como questões de gênero e sexualidade têm sido desenvol-
vidas na última década no Estado de Santa Catarina. Sem dúvida, o senti-
mento que temos no término deste projeto é de termos cumprido as metas 
da FAPESC, de interiorização da produção científica em Santa Catarina, 
através da consolidação de redes de colaboração científica no Estado. Tam-
bém consideramos que o projeto teve forte impacto na formação de nú-
mero significativo de pesquisadoras e pesquisadores de ponta nas áreas de 
gênero e sexualidade.
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Capítulo 2

REFLEXÕES SOBRE EXPERIÊNCIAS  
DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM CHAPECÓ,  
SANTA CATARINA 1
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INTRODUÇÃO

A literatura apresenta reflexões sobre dificuldades enfrentadas na 
disciplina de Sociologia/Ciências Sociais,4 oferecida nos anos finais da edu-
cação básica no Brasil. São recorrentes os discursos de docentes e estudan-
tes sobre o desinteresse ou dificuldade de compreensão dos componentes 
curriculares desta disciplina.5 Preocupados com isto, integrantes do Proje-
to de Iniciação à Docência em Ciências Sociais da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS) criaram e testaram, entre 2012 e 2014, metodologias 
de ensino em Ciências Sociais inovadoras para a educação básica. Este tra-
balho descreve as metodologias utilizadas, e, ao mesmo tempo, procura re-
fletir sobre elas, que continuam passando por processo de aprimoramento 
e adequação a seu público-alvo. 

1 PROJETO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

1.1 Dados gerais

O projeto de iniciação à docência em Ciências Sociais realizado na 
Escola de Educação Básica Marechal Bormann (Chapecó, estado de Santa 
Catarina) entre 2012 e 2014 foi aprovado em edital público da Universida-
de Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó,6 promovido pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
do Ministério da Educação (MEC) do Brasil. Entre 2012 e 2014, atuaram 
como bolsistas do projeto dezessete pessoas: uma professora da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul,7 o professor de Sociologia da Escola de  

4  Embora a disciplina oferecida na educação básica do Brasil seja intitulada “Sociologia”, consi-
deramos que o conteúdo programático previsto contempla as três áreas das Ciências Sociais 
– Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Desta forma, optamos por utilizar esta nomen-
clatura quando nos referirmos a ela.

5  Ver, por exemplo, Caridá (2009) e Trinãnes (2011).

6 Editais n.º 187/188/UFFS/2012 e 135/UFFS/2013.

7  Coordenadora do projeto: Tânia Welter.
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Educação Básica Marechal Bormann8 e quatorze estudantes da Licenciatu-
ra em Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus 
Chapecó.9 

Segundo normativas e legislação vigente, o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) financia a formação de licen-
ciandos de cursos presenciais através de bolsas de iniciação à docência.10 O 
programa objetiva, também, promover a articulação entre a educação supe-
rior, a escola e os sistemas estaduais e municipais, antecipar o vínculo entre 
estudantes do Ensino Superior e instituições de ensino da educação básica, 
incentivar estudantes a seguir a carreira do magistério na educação básica, 
criar e fortalecer projetos que visem à melhoria da educação pública. 

Seguindo esta orientação nacional, o Projeto de Iniciação à Docência 
em Ciências Sociais realizado em Chapecó11 criou estratégias para incen-
tivar, qualificar e inserir estudantes de licenciatura em Ciências Sociais 
da Universidade Federal da Fronteira Sul12 na escola básica, além de pro-
mover diálogo e parceria entre profissionais e estudantes da educação 
superior e básica. Para tanto, foram realizadas atividades semanais de 
planejamento, estudo, avaliação, reflexão e produção coletiva sobre o 
cotidiano escolar, o ensino de Ciências Sociais na educação básica, pro-
cessos de ensino-aprendizagem e atuação efetiva na Escola de Educação 
Básica Marechal Bormann. 

8  Supervisor do projeto: Tarcisio Brighenti.

9 Bolsistas de iniciação à docência (ID): Ana Paula Wizniewski, Camila Pelegrini, Dionata Luis 
Plens da Luz, Junior Kloh, Ivanir Fátima Be, Leida Gottardo Boff, Leandra Batista de Aze-
vedo, Jussara da Silva, Maico Junior Magri, Patricia Schons, Rafaela Cardoso da Fonseca, 
Rafael Fernando Lewer, Sandra Naysinger Mariano, Tais Andreia Aguirre Camargo.

10  Para maiores informações, ver http://portal.mec.gov.br/pibid. 

11  Para conhecer outros dados sobre este projeto, ver Welter (2014) e pibidsociologiachapeco.
blogspot.com.br.

12  O curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 
foi implantado em 2010 com o nome Licenciatura em Sociologia. A nova nomenclatura 
(Ciências Sociais) buscou aproximar o curso das diretrizes nacionais para o Ensino Médio 
que propõem que a disciplina de Sociologia ministrada no Ensino Médio aborde conteúdos 
da Sociologia, da Ciência Política e da Antropologia (MORAES, 2010), além de se afastar da 
dissociação recorrente entre as figuras do “sociólogo” (bacharel e pesquisador) e do “profes-
sor de Sociologia” (licenciado e docente). Para maiores informações, ver Projeto Pedagógico 
do Curso de Graduação em Ciências Sociais – Licenciatura da UFFS (2010).
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1.2 O ensino de Sociologia/Ciências Sociais na educação básica13

Observando o histórico da educação no Brasil, constatamos que a 
Sociologia é uma “disciplina conjuntural” na educação básica (BARBOSA e 
MENDONÇA, 2007), que alterna períodos de presença e ausência, deter-
minados por contextos históricos específicos e legislações educacionais.14 
Isso não se verifica em outras disciplinas escolares consolidadas. 

A disciplina de Sociologia, assim como outras, é regulamentada pela 
legislação educacional brasileira, especialmente pela Lei 9.394, que estabe-
leceu as diretrizes e bases da educação brasileira (BRASIL, 1996). Nesta, há 
previsão de obrigatoriedade dos conteúdos das disciplinas de Sociologia e 
Filosofia necessários para o exercício da cidadania, não necessariamente na 
forma de disciplina, o que gera interpretações variadas em todo o país sobre 
como e o que trabalhar no que concerne à Sociologia e Filosofia em âmbito 
escolar. Essa situação foi alterada somente em 2008, com a regulamenta-
ção da Lei número 11.684, que tornou obrigatória a oferta das disciplinas 
de Filosofia e Sociologia nos três anos do Ensino Médio nas redes públicas 
e privadas do país, com igual tratamento em relação às outras disciplinas.15 

Essa lei veio atender às reivindicações e expectativas de numerosos 
cientistas sociais, mas colocou o desafio e a responsabilidade histórica, 
política e pedagógica de ensinar a disciplina a estudantes (BOAS, 2009). 
Além disso, constatou-se que não havia profissionais da educação habilita-
dos para atender à enorme demanda que se apresentou, sendo a disciplina 
assumida recorrentemente por profissionais não habilitados, muitas vezes 
em acordos temporários de trabalho e assumindo cargas horárias, turmas 
e escolas em número maior do que o indicado, fato que compromete sobre-
maneira a qualidade do ensino.

13  Este item, aqui modificado, foi publicado em Welter e Brighenti (2014). 

14  Em Silva (2010), podemos encontrar uma descrição criteriosa e refletida sobre o processo 
histórico da disciplina de Sociologia na educação básica brasileira.

15  Diferente de outros estados da federação, a rede pública estadual de ensino de Santa Catarina 
foi pioneira na inclusão e obrigatoriedade do ensino de Sociologia na educação básica (SAN-
TA CATARINA, 2004). Estas disciplinas do núcleo comum tinham duas aulas por semana nos 
três anos do Ensino Médio.
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A criação do curso de licenciatura em Ciências Sociais na UFFS foi 
fundamental na transformação deste quadro na região do oeste de Santa 
Catarina, especialmente pelo investimento na formação de profissionais 
habilitados para a docência. O Programa de Iniciação à Docência em Ciên-
cias Sociais (PIBID/CAPES/UFFS) se somou a esta iniciativa, pois oportu-
nizou e incentivou a inserção e atuação de estudantes de Ensino Superior 
na educação básica da rede pública durante sua formação.

1.3 Perspectivas teórico-metodológicas

São recorrentes as afirmações de que a instituição escolar, na con-
temporaneidade, passa por uma crise de sentidos e significados, onde a 
escola não consegue ensinar e estudantes não conseguem aprender (MEN-
DONÇA, 2011). Observamos que o processo de estranhamento16 presente, 
também, no trabalho docente, faz com que se perca o controle sobre os 
resultados do trabalho, gerando conflitos, angústias e obstáculos que ini-
ciam, muitas vezes, ainda no planejamento. É recorrente o relato de pro-
fissionais da educação sobre as exigências, por parte das instituições, do 
desenvolvimento de competências e intensificação do trabalho, que, geral-
mente, é precarizado e mal pago. Estas reivindicações causam angústias, 
desconforto e baixa autoestima, além de uma sensação de incapacidade de 
atender a estas exigências. 

À escola, local de trabalho destes profissionais, coube, historicamen-
te, a guarda e a responsabilidade social pela transmissão de conhecimentos 
e aos profissionais da educação coube a condução e mediação desse proces-
so. Seria destes o papel de promover a mediação17 entre sentidos indivi-
duais e os significados sociais, entre os conteúdos curriculares e os interes-
ses dos estudantes? A sobrecarga, o estranhamento, a falta ou fragilidade de 

16  A ideia de estranhamento está baseada na categoria marxista de alienação (objetivação da pro-
dução), é promovida pelo sistema capitalista e indica falta de identificação do e da professora 
com o resultado da sua atuação no processo de produção (MENDONÇA, 2011).

17  Mediação é o uso de diferentes e possíveis maneiras de traduzir o conhecimento, tornando-o 
compreensível e interessante para estudantes (MORAES e GUIMARÃES, 2010).
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formação docente especializada18 são alguns elementos responsáveis pelas 
ausências ou falhas nesta mediação. A partir deste processo, a escola tem 
se tornado um espaço de crise de sentidos e significados, no qual o es-
tranhamento domina os sujeitos históricos, transformando-os em seres 
distantes. Nesse processo, o papel histórico da escola tem sido colocado 
em xeque. Os sujeitos reconhecem o objetivo da escola, mas afirmam que 
ele não se concretiza. 

Observamos este processo nas escolas de Chapecó e nos pergunta-
mos: como contribuir para a retomada da função social da escola idealizada 
por estudantes e profissionais? Como promover a mediação entre os senti-
dos individuais e os significados sociais, entre os conteúdos escolares e as 
necessidades de estudantes? A disciplina de Ciências Sociais pode contri-
buir para esse processo?

Concordamos que a superação da crise na escola contemporânea, a 
retomada de sua função social de produzir e socializar conhecimentos pas-
sa por uma mudança na direção dos trabalhos e na participação consciente 
e intencional de sujeitos sociais envolvidos. Diversos trabalhos e as orien-
tações curriculares nacionais insistem que a disciplina de Ciências Sociais 
e o método sociológico podem auxiliar nesse processo, desenvolvendo, nas 
disciplinas da educação básica, capacidades para compreensão, reflexão crí-
tica e inserção ativa de estudantes no mundo em que vivem.19

Além disso, podem auxiliar na retomada da função social da escola e 
promover a mediação por meio da seleção e reflexão sobre conteúdos cultu-
rais ou fatos locais que permitam aos estudantes assimilar conhecimentos, 
desenvolver capacidades para compreender o mundo em que vivem, pro-
mover conscientização e abrir brechas para desconstrução e estranhamento 
das relações (MENDONÇA, 2011, p. 348).20 É fundamental que se leve em 
conta e valorize o conhecimento de todas as pessoas envolvidas no proces-
so, que estas participem de forma autoral das reflexões e que as categorias 
das Ciências Sociais se tornem ferramentas de análise.

18  Muitas realizadas em cursos a distância ou semipresenciais sem incentivo à pesquisa.

19  Sobre esta reflexão, ver, por exemplo, Mendonça (2011); Moraes e Guimarães (2010); Silva 
(2010); Silva (2005).

20  Desconstrução, desnaturalização e estranhamento são princípios epistemológicos do ensino na 
educação básica (MORAES e GUIMARÃES, 2010).
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A disciplina de Ciências Sociais, embora tenha surgido do Positivis-
mo, deve promover uma reflexão crítica das relações sociais e servir como 
ferramenta para proporcionar a estudantes de Ensino Médio o desenvol-
vimento da capacidade de abstração (BRASIL, 2006; MORAES e GUIMA-
RÃES, 2010). Para tanto, a docente, mediadora do conhecimento,21 deve 
problematizar os conteúdos, objetivando a desnaturalização e reflexão crí-
tica destes. Esse movimento deve ocorrer por meio de um diálogo interdis-
ciplinar com outras áreas do conhecimento, sejam elas humanas, naturais, 
literatura, artes, cinema e outras. 

Mais do que mediar, consideramos fundamental que a docente deve 
assumir o papel de problematizadora no processo educacional, em uma 
relação dialógica entre docentes, estudantes e conhecimentos (FREITAS  
et al., 2008). Esse método busca dar significado ao saber acadêmico, desen-
volver habilidades para desnaturalizar o conhecimento produzido e elaborar 
reflexões autorais. Além dos princípios epistemológicos (desnaturalização 
e estranhamento) e metodológicos (conceitos, teorias e temas), considera-
mos que a disciplina e a/o docente de Ciências Sociais devem ter a pesquisa 
como pressuposto epistemológico e princípio transversal de sua formação 
e atuação profissional (MORAES e GUIMARÃES, 2010). O conhecimento 
neste campo é, antes de tudo, um exercício de autoconhecimento sistemá-
tico, rigoroso e intersubjetivo. “Ir além do que é imediatamente visível e 
aceito como natural é um dos objetivos de se trabalhar a pesquisa socioló-
gica no Ensino Médio” (MORAES e GUIMARÃES, 2010, p. 54).

Entendemos que a formação escolar em Ciências Sociais, interdis-
ciplinar em sua base, será muito mais eficiente e promoverá mais sentido 
se utilizar estratégias e recursos diversificados. O uso de linguagens cêni-
cas, artes plásticas, música, poesia, desenho, dança, brincadeiras pode ser 
uma interessante estratégia para ensinar e, ao mesmo tempo, proporcionar 
aulas mais prazerosas (BARBOSA, 2000; VECCHIETTI, 2011). A ludicida-
de em sala de aula pode ser agente facilitador e integrador da aprendiza-
gem, melhorar a conduta e autoestima, estimular a criatividade, extravasar  

21  Seguindo a proposta da “guerrilha de linguagem” (CALDAS-COULTHARD, 2013) e consi-
derando que a maioria das profissionais da educação são mulheres, vamos utilizar, a partir 
daqui, o artigo feminino para nos referir a homens e mulheres. 
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angústias e paixões, alegrias e tristezas, agressividade e passividade (RO-
LOFF, 2010). Além disso, o uso de recursos e estratégias diversificadas em 
sala de aula pode fazer com que mais pessoas sejam seduzidas (DUBET, 
1997) ou envolvidas nos conteúdos curriculares. Assim, variar as formas 
de ensinar pode contribuir e ampliar o alcance do aprendizado. 

Ao iniciar o Projeto de Iniciação à Docência das Ciências Sociais, 
constatamos que a proposta de incentivar, qualificar e inserir licenciandos 
e licenciandas em Ciências Sociais na escola era algo novo para as institui-
ções e pessoas envolvidas. Dessa forma, optou-se coletivamente pelo risco 
de “aprender fazendo” e por uma metodologia pós-construtivista que con-
sidera que todas as pessoas aprendem, ensinam e são responsáveis pelo 
processo e resultados (FREIRE, 1987), que o conhecimento é construído na 
relação entre as pessoas (GROSSI, 2012),22 que a formação teórico-meto-
dológica e a pesquisa são fundamentais na formação docente, assim como 
a experiência prática (DUBET, 1997). O grupo do PIBID optou por realizar 
reuniões semanais na universidade com objetivo de estudar, planejar e ava-
liar coletivamente as atividades, estratégia que permitiu corrigir, qualifi-
car, ampliar e aperfeiçoar as ações educativas propostas. 

Optou-se, também, por oportunizar e estimular o protagonismo de 
estudantes (da Graduação e Ensino Médio) para contribuir em sua trans-
formação, empoderamento e emancipação. 

2 METODOLOGIAS DE ENSINO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

2.1  Gincana sociológica

Com objetivo de promover espaços de ensino-aprendizagem de 
conteúdos teóricos das Ciências Sociais na educação básica utilizando  

22  Entrevista sobre “O método pós-construtivista” com Esther Pillar Grossi publicada em 
GEEMPA, 2012. Disponivel em: <http://geempadc.blogspot.de/2012/03/esther-pillar-gros-
si-o-metodo-pos.html>.
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estratégias lúdicas, foi proposta e realizada a Gincana Sociológica.23 Esta 
atividade foi realizada na escola durante quatro semanas e teve quatro 
etapas. Todas as tarefas foram elaboradas de modo a que estudantes do 
primeiro ano do Ensino Médio matutino tivessem contato com conceitos 
e referências teóricas das Ciências Sociais. Na primeira etapa, ocorreu a 
apresentação das regras da gincana, formação das equipes, definição dos 
nomes e gritos de guerra, bem como atividades de integração. Através de 
sorteio, cada equipe recebeu nome para a equipe24 e preparou uma forma 
de apresentação da mesma. 

Na segunda etapa, as equipes foram desafiadas a responder questões 
sobre conteúdos sociológicos realizando tarefas lúdicas e desportivas como 
corrida do ovo, corrida da corda, formação de estrela, entre outras.

Na terceira etapa, a temática central foi gênero e sexualidade. Foram 
criados espaços para que estudantes tivessem contato e refletissem sobre 
os conceitos através da produção de textos, peças teatrais e paródias.25 

A quarta e última etapa foi utilizada para revisão de conteúdo, ava-
liação final e premiação. As tarefas objetivaram retomar os conteúdos apre-
sentados durante a gincana utilizando a brincadeira “Torta na Cara”. Nesta 
etapa, ocorreu, também, a premiação de todas as equipes. 

Uma aluna de 15 anos afirmou que a gincana possibilitou uma ex-
periência que será guardada pelo resto da sua vida. “Aqui aprendemos a 
vencer o preconceito e descobrimos que é possível estudar e se divertir ao 
mesmo tempo”, afirmou.

Para a coordenação do Projeto, esta foi uma oportunidade de ter mais 
contato com conteúdos e teóricos das Ciências Sociais; ter contato mais 
próximo com estudantes e profissionais da educação atuantes da escola; 
experiência de coordenar atividades; oportunidade de trabalho coletivo.

23  A atividade foi proposta e coordenada pelos/as bolsistas Rafael Fernando Lewer, Dionata Luis 
Plens da Luz, Ivanir Fátima Be, Maico Júnior Magri e Sandra Naysinger Mariano, com orien-
tação e supervisão de Tânia Welter e Tarcisio Brighenti. Para maiores informações e reflexões 
sobre esta atividade, ver o pibidsociologiachapeco.blogspot.com.br e Mariano et al. (2014).

24  Os nomes foram escolhidos pela coordenação dentre os teóricos clássicos das Ciências Sociais 
como Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, Pierre Bourdieu e José de Souza Martins. 

25  Para conhecer uma reflexão sobre esta etapa, ver Mariano et al. (2014).
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2.2 Dinâmica da Fábrica Capitalista

A “Dinâmica da Fábrica Capitalista” foi proposta e realizada diversas 
vezes com o objetivo de introduzir e refletir sobre conceitos da Sociologia 
como mais-valia, trabalho, modo de produção capitalista e exploração.26

A dinâmica iniciou com a divisão do grupo em equipes. A coorde-
nação assumiu o papel de proprietária e gerente de uma fábrica fictícia e 
atuou no controle e supervisão da produção. Estudantes atuaram como 
operários da fábrica. O objetivo é que estudantes experimentassem uma si-
tuação de produção em série de um objeto, inclusive a pressão para acelerar 
ou aumentar a produção. Após esta atividade, a coordenação levou o grupo 
a uma reflexão sobre esta experiência, utilizando o quadro para descrever 
os custos de produção (matéria-prima), as despesas trabalhistas e demais 
custos. Aos poucos, a categoria mais-valia, na perspectiva marxista como 
trabalho não pago e os processos de exploração vivenciados no sistema ca-
pitalista por trabalhadores em geral foi aparecendo e se tornando concreta 
no discurso de estudantes. 

Diversos estudantes manifestaram – oralmente – indignação e sen-
timento de exploração e angústia com as ameaças de demissão e pressão 
para acelerar e aumentar a produção. Este sentimento foi um importante 
retorno para a coordenação da atividade, licenciandos em Ciências Sociais. 
A conclusão foi a de que, se a dinâmica possibilitou que estudantes de En-
sino Médio se sentissem explorados no processo de produção capitalista, é 
porque foram envolvidos e afetados por ela. 

Os estudantes que participaram do Projeto também avaliaram as 
atividades que o constituíram. “Com a dinâmica, podemos notar que o tra-
balho, hoje em dia, acontece de forma ‘injusta’, onde o patrão e o governo 
recebem muito e o trabalhador recebe pouco”. “Nós, como trabalhadores, 
nos sentimos explorados e injustiçados”. “Podemos perceber também que 
é preciso ser capacitado e estar preparado para coisas boas e coisas más”. 

26  A atividade foi proposta e coordenada primeiramente por Dionata Luis Plens da Luz, Junior 
Kloh e Sandra Naysinger Mariano, com orientação e supervisão de Tânia Welter e Tarcisio 
Brighenti. Para maiores informações e reflexões sobre esta atividade, ver o portal: pibidsocio-
logiachapeco.blogspot.com.br.
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“A dinâmica foi boa, porque, de uma forma simples, nos ensinou coisas 
fundamentais para o mercado de trabalho”. As avaliações explicitam que 
atividades lúdicas e experienciais podem ser formas interessantes e mo-
tivadoras para promover o encontro entre o conhecimento científico e as 
experiências das pessoas e, ao mesmo tempo, envolvê-las nas atividades.

2.3 Aprendendo sobre modos de produção capitalista com origami

Como estratégia de ensino, optou-se por apresentar e vivenciar a 
categoria “modos de produção” através da fábrica fictícia “Origami Gioco 
Inferno e Paradiso”.27

Para realizar esta atividade, a turma foi dividida em três grandes 
grupos, cada um representando um modo de produção: Equipe 01. Modo 
de Produção de Núcleo Familiar. Este modo é constituído pelas pessoas 
do núcleo familiar – adultos, jovens e crianças. Neste modo de produção, 
a coordenação do processo está na figura paterna. É o pai que recebe os 
materiais para montagem do produto, vai coordenar e administrar a renda 
da produção, embora a família tenha conhecimento sobre todo o processo 
de produção. De forma alegórica, foi a figura paterna que administrou e 
coordenou a produção dos origamis. Equipe 02. Modo de Produção Taylo-
rista/Fordista. Neste modelo, a produção ocorre em escalas. Já não exis-
te mais família, todos são funcionários, recebem salários e atuam numa 
produção em série com condições precarizadas de trabalho. O trabalho 
é dividido, cada pessoa faz uma pequena parte do processo de produção, 
não tendo domínio ou controle sobre ele. Para experenciar este modo de 
produção, foi criada uma fábrica fictícia de origamis onde cada integrante 
desta equipe ficou responsável por parte da produção, ou seja, a produção 
ocorreu em série, ao mesmo tempo, sem deixar acumular material na es-
teira. Equipe 03. Modo de Produção Toyotista. Neste modo de produção, o 
trabalho também é dividido e cada pessoa é responsável por uma pequena 
parte do processo produtivo. A diferença em relação ao modo de produção 

27  A atividade foi proposta e coordenada por Rafael Fernando Lewer, com orientação e supervi-
são de Tânia Welter e Tarcisio Brighenti. Outras informações sobre esta atividade podem ser 
encontradas no portal: pibidsociologiachapeco.blogspot.com.br.
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fordista é que, aqui, há diversificação da produção. Este modelo é também 
chamado de capitalismo humanista, pois prevê algumas formas de melho-
rar a qualidade de trabalho das pessoas. Nesta atividade, cada integrante 
da equipe ficou responsável por uma dobra do origami, com a diferença de 
que o mesmo deveria ser com qualidade e os produtos eram diferentes. Isto 
fez com que fosse necessário dividir a equipe em duas e produzir produtos 
diferentes ao mesmo tempo. 

 Conhecer e refletir sobre os modos de produção por meio da utili-
zação do concreto e a ludicidade permitiu a estudantes participantes vi-
venciar as dificuldades de produção e compreender as diferenças entre os 
modos de produção apresentados.

Após esta atividade, e para aprofundar o conteúdo, foi exibido e de-
batido o documentário “Carne e Osso” (2011), que mostra e reflete sobre as 
dificuldades de homens e mulheres trabalhadores e o cotidiano da produção 
de carnes no Brasil. Além disto, foi indicada a leitura de um texto didático. 

Como avaliação das atividades, foi solicitado que os estudantes iden-
tificassem, no Documentário, qual era o modo de produção representado e 
produzissem um texto argumentando sua afirmação com base na dinâmica 
realizada e no texto lido. 

Ao final das atividades, constatou-se que o aprendizado de estudan-
tes participantes foi bastante significativo e que o uso de diferenciadas 
metodologias de ensino facilitou o entendimento de categorias socioló-
gicas complexas como modo de produção, exploração, produção em série,  
mais-valia. Observou-se que o aprendizado foi facilitado com uso de recur-
sos lúdicos, visuais e dinâmicas, sendo que foi mais eficaz quando estudan-
tes se identificaram com os conteúdos propostos.

A “Oficina Novos Olhares” foi inspirada no pressuposto de que o fil-
me e a fotografia podem ser importantes ferramentas para o ensino dos 
conteúdos sociológicos. A atividade foi realizada em diversas etapas e utili-
zou, também, as dependências da universidade.28 

28  A atividade foi proposta e coordenada por Leandra Batista de Azevedo e Leida Gottardo Boff, 
com orientação e supervisão de Tânia Welter e Tarcisio Brighenti. A oficina de fotografia foi 
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O Projeto iniciou com a exibição, reflexão coletiva e produção tex-
tual individual sobre o filme “As Melhores Coisas do Mundo” (2010).  
O filme foi escolhido por apresentar diversificadas organizações familiares, 
cotidiano escolar, crises na adolescência e fatos marcantes na vida de estu-
dantes – como a separação de casais, amor, sexualidade, primeira relação 
sexual, drogas lícitas e ilícitas, traição, homossexualidade, relação homoa-
fetiva, depressão, suicídio, redes sociais. Em seguida, estudantes foram 
convidados a participar de uma oficina de fotografia nas dependências da 
universidade, com objetivo de oportunizar a expressão e reflexão sobre fa-
tos cotidianos, utilizando, como recurso, a produção de imagens. 

O filme e a fotografia foram utilizados como mediadores entre fatos 
concretos e categorias teóricas das Ciências Sociais como preconceito, dis-
criminação e etnocentrismo. Esta atividade despertou em algumas pessoas 
o desejo para aprofundar conteúdos desta disciplina; em outras, para supe-
rar o senso comum. 

2.5 Pesquisa

A pesquisa foi incorporada pelo Projeto PIBID Ciências Sociais como 
um princípio transversal do ensino. Em diferentes momentos foram esti-
muladas e realizadas formações científicas e experiências iniciais de pes-
quisa. Foram realizadas pesquisas sobre drogas lícitas, drogas ilícitas e 
culturas. Enquanto estudantes de Ensino Médio tiveram a oportunidade 
de elaborar uma proposta ou realizar uma pesquisa, estudantes da licencia-
tura desenvolveram habilidades de orientação ao explicar sobre métodos, 
técnicas, indicar referências teóricas, temáticas e metodológicas.

2.6 Gênero e sexualidade

As formações em gênero e sexualidade realizadas durante o Proje-
to PIBID estimularam diversas bolsistas de iniciação à docência a elaborar 
projetos e realizar pesquisas, produzir artigos e comunicações em eventos, 

realizada pelo professor Leonardo Rafael Santos Leitão (UFFS). Para maiores informações e 
reflexões sobre esta atividade, ver pibidsociologiachapeco.blogspot.com.br.
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participar de projetos de extensão e formações específicas, realizar ativi-
dades de formação e aulas de estágio curricular com estudantes de Ensino 
Médio.29 A partir da iniciativa de bolsistas PIBID Ciências Sociais, foram 
planejadas, realizadas e avaliadas coletivamente as seguintes atividades 
– envolvendo especialmente as problemáticas de gênero e sexualidade: 
“Projeto Relações Afetivas na Escola”, “Projeto Conquistas e Direitos das 
Mulheres”, Terceira etapa da “Gincana Sociológica” e “Oficina Gênero e Se-
xualidade”. As categorias de papel de gênero, identidade de gênero, orien-
tação sexual, movimento feminista e diversidade sexual foram centrais 
nestas atividades. 

O “Projeto Relações Afetivas na Escola” tinha como objetivo levar 
estudantes de Ensino Médio a refletir sobre afetividade e contribuir na 
desconstrução de modelos heteronormativos e discriminatórios no espaço 
escolar.30 

O Projeto ocorreu em três etapas. Na primeira etapa, foram apresen-
tadas e refletidas as categorias de preconceito e discriminação tendo como 
base o livro “Não Vi e Não Gostei” (QUEIROZ, 2005). Em um segundo mo-
mento, foram produzidas cenas teatrais sobre uma situação proposta de 
conflito dentro de um relacionamento afetivo. A pergunta a ser respondida 
em cena era: qual seria a reação da professora, gestora ou especialista em 
educação ao encontrar dois ou duas estudantes andando de mãos dadas 
fora da sala de aula? A cena teatral foi tão intensa, que, na semana seguinte, 
foi realizada uma oficina e produção de Podcast sobre os temas preconcei-
tos e discriminações.31 O projeto foi avaliado de forma positiva pelas pes-
soas envolvidas. Estas afirmaram que a oficina proporcionou espaço para  

29  É o caso, por exemplo, de Leandra Batista de Azevedo, que passou a realizar diversas ativida-
des de formação em Gênero na escola, participar de projeto de extensão da universidade, ela-
borar artigos, fazer comunicação em eventos e elaborar um projeto de Trabalho de Conclusão 
de Curso em Ciências Sociais a partir de sua participação no Projeto de Iniciação à Docência 
em Ciências Sociais. 

30  Este projeto foi planejado e coordenado por Ana Paula Wizniewski e Ivanir Fátima Be e su-
pervisionado pelo Professor Tarcisio Brighenti. Para maiores detalhes sobre este Projeto, ver  
Wizniewski et al. (2014). 

31  Esta oficina foi coordenada pelo Professor Leonardo Rafael Santos Leitão e o podcast produ-
zido pode ser encontrado em: <http://mais.uol.com.br/view/wfddeah1li97/bate-papo-sobre-
-preconceito-em-sala-de-aula-04024E98356EDCB94326?types=A&>. Acesso em: jul. 2016.



Reflexões sobre experiências de ensino em Ciências Sociais  
na Educação Básica em Chapecó, Santa Catarina

53

reflexões aprofundadas sobre ações de discriminação e ideias preconcei-
tuosas interseccionando gênero, classe social, religião e geração.

A aula sobre “Conquistas e Direitos das Mulheres”, por sua vez, ob-
jetivava proporcionar às estudantes de Ensino Médio um espaço de reflexão 
sobre as conquistas e direitos das mulheres e o contato com informações his-
tóricas sobre os diversos movimentos feministas.32 O conteúdo foi dialogado 
com estudantes a partir de diversas estratégias de ensino. Primeiramente, 
foi realizada uma aula expositiva e dialogada com apoio de material audiovi-
sual (vídeo e slides). Posteriormente, foi feita uma produção textual a partir 
de questões em comum. Promoveu-se, em seguida, uma reflexão coletiva so-
bre as conquistas históricas das mulheres no Brasil. E, por fim, apreciação e 
discussão do material audiovisual sobre o dia internacional da Mulher.

A “Oficina Gênero e Sexualidade” objetivava estimular estudantes 
de Ensino Médio a refletir sobre questões de gênero e sexualidade em sala 
de aula.33 Esta oficina foi realizada em quatro módulos, visando, primei-
ramente, à audição dos conhecimentos prévios e, depois, à apresentação 
e reflexão sobre as teorias de gênero e sexualidade, instrumentalizando as 
e os jovens estudantes para pensar sobre as experiências vividas. Foram 
utilizados recursos didáticos diversos, como “dispositivos”, artes cênicas, 
artes visuais, aulas expositivas e debates.

Avaliando os impactos sobre as pessoas e instituições dos projetos 
envolvendo as temáticas de gênero e sexualidade, observamos que os mes-
mos proporcionaram: a) experiências de atuação docente em formações em 
gênero e sexualidade às pessoas que coordenaram as atividades; b) à escola, 
oportunidade de formação diferenciada sobre gênero e sexualidade para 
estudantes e profissionais da educação; c) aos/às estudantes que participa-
ram, um espaço para expressar opiniões, esclarecer dúvidas, participar de 
debates e produzir novos saberes. 

A partir disso, é possível concluir que, mais do que espaço para dis-
ciplinamento e homogeneização, “a escola é um espaço importante para  

32  A aula foi planejada e executada por Ana Paula Wizniewski.

33  Este projeto foi planejado e coordenado por Leandra Batista Azevedo e Patricia Schons e 
supervisionado pelo Professor Tarcisio Brighenti. Para maiores detalhes sobre este Projeto, 
ver Azevedo et al. (2014).
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troca de conhecimentos, reflexões, problematizações, estímulo para re-
lações tolerantes e respeito às diferenças, inclusive de gênero e sexuais” 
(AZEVEDO e WELTER, 2014, p. 14).

2.7 Dinâmica Corpo Cultural 

A dinâmica “Corpo Cultural”, que abordou o tema diversidade cultu-
ral, objetivou explicitar a presença de qualquer diversidade a partir das pes-
soas envolvidas, provocar reflexão e estimular o respeito às diferenças.34

A coordenação apresentou a proposta da dinâmica ao grupo antes de 
iniciar a atividade. Na sequência, as pessoas foram desafiadas (motivadas) 
a compor um “Corpo Cultural”: 1) primeiramente, solicita-se uma pessoa 
voluntária para deitar num pedaço de papel craft e outra para desenhar o 
contorno de seu corpo (tamanho natural); 2) este procedimento deve ser 
repetido, ou seja, o mesmo corpo ser contornado duas vezes; 3) solicita-se 
a cada participante que escolha e recorte uma parte do corpo desenhado, 
de forma a todos terem uma parte deste; 4) as pessoas são encaminha-
das para uma reflexão pessoal a respeito de sua trajetória familiar e indivi-
dual a partir de questões norteadoras que são formuladas de forma oral.35  
Deve-se solicitar que as pessoas sigam as orientações e respondam silencio-
samente, de forma escrita ou desenhada no papel recortado; 5) Após todas 
as questões respondidas, solicita-se que o grupo sente em círculo e cada par-
ticipante socialize as respostas contando sua trajetória individual. No final 
de cada apresentação, a produção individual deve ser colada no segundo 
corpo desenhado. Aos poucos, o corpo que estava no formato de desenho 
vai sendo completado com textos, desenhos e, de certa forma, de “vida”.  
A diversidade vai sendo explicitada na forma oral e visual, ao mesmo 
tempo; 6) Sugere-se, ao final, que se faça uma reflexão sobre o conjunto 
do corpo: o que ele explicita? Como podemos utilizar esta imagem para  

34  Esta atividade deve ser adaptada ao contexto, temática e grupo, ter no máximo 20 pessoas, e 
pode durar até 90 minutos.

35  As questões norteadoras devem estar adaptadas à idade dos participantes, ao contexto e 
tempo de duração da atividade, podendo ser direcionadas e aprofundadas a partir das condi-
ções de sua realização.
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pensar a coletividade – na escola, na comunidade, na família, no país? 
Quais são as diversidades conhecidas e que foram explicitadas na ativida-
de? Como elas se manifestam nas relações sociais? Como elas são perce-
bidas pelas pessoas?

2.8 Mediações pedagógicas e lúdicas

A primeira atividade realizada na escola pelo Projeto PIBID Ciências 
Sociais da Universidade Federal da Fronteira Sul com objetivo de estimular 
estudantes de Ensino Médio a produzir e socializar habilidades artísticas 
dentro da escola foi chamada de “Esquenta Cultural”.36 O envolvimento de 
estudantes antes e durante as apresentações artísticas no espaço coletivo 
da escola surpreendeu a todas as pessoas envolvidas. O envolvimento de 
um estudante surdo numa apresentação em vídeo foi outro ponto alto do 
“Esquenta Cultural” que envolveu a questão da diversidade. 

A segunda atividade, intitulada “Sarau das Sociais”,37 foi realizada 
no saguão da EEB Marechal Bormann e marcou o encerramento das ativi-
dades do PIBID Ciências Sociais nesta escola. Em uma noite regada à mú-
sica, poesia, alegria e descontração, estudantes da universidade, do Ensino 
Médio, docentes da escola e da universidade, além de pessoas convidadas 
e profissionais da educação da escola puderam participar e se divertir com 
apresentações artísticas diversificadas, feitas por artistas locais, professo-
ras e estudantes. A participação espontânea de estudantes da escola for-
taleceu a proposta de integração entre universidade e educação básica, na 
mesma medida em que contemplou a diversidade musical brasileira. 

Após avaliação, considerou-se que projetos envolvendo atividades 
artístico-culturais como “Esquenta Cultural” e “Sarau das Sociais” deve-
riam ser priorizados no cotidiano escolar. Esta poderia ser uma forma de 

36  Esta atividade foi planejada e coordenada pelas bolsistas Ivanir Fátima Be, Taís Andreia 
Aguirre Camargo e Patrícia Schons, com orientação e supervisão de Tânia Welter e Tarcisio 
Brighenti. Uma descrição e reflexão da realização dessa atividade podem ser encontradas em 
Camargo et al. (2013). 

37  Esta atividade foi planejada e coordenada por Maico Junior Magri e Ivanir Fátima Be com 
orientação e supervisão de Tânia Welter e Tarcisio Brighenti. Outras informações sobre essa 
atividade podem ser encontradas em <pibidsociologiachapeco.blogspot.com.br>. Acesso em: 
jul. 2016. 
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tornar a escola um espaço mais prazeroso, oportunizar aos estudantes a 
produção e socialização de habilidades, estimular a criatividade, e, desta 
forma, contribuir e estimular seu protagonismo e emancipação (ADORNO, 
2011). Para Camargo et al. (2013), esta seria uma forma de resgatar a fun-
ção social da escola (MENDONÇA, 2011), reconhecida como transmissora 
e produtora de conhecimentos.

2.9 Teia da Cooperação

A “Teia da Cooperação”, realizada no ambiente externo da sala de 
aula, teve o objetivo de promover uma reflexão sobre a disciplina de Ciên-
cias Sociais utilizando a ludicidade.38 A dinâmica foi realizada em etapas: 
01. Estudantes de uma turma foram organizados em círculo; 02. Foi pro-
duzida uma teia entre as pessoas por meio da utilização de uma linha; 03. 
Refletiu-se sobre os aspectos positivos da disciplina de Ciências Sociais no 
processo ao esticar a linha e, os pontos negativos, ao recolher a linha. 

Após esta atividade, estudantes foram organizados em duplas, para 
refletir e produzir cartazes sobre o que mudariam na disciplina e como fa-
riam para efetuar essa mudança. 

2.10  Intercâmbio de jovens 

O objetivo do projeto “Intercâmbio de jovens” foi promover o conta-
to e troca de experiências entre estudantes de Ensino Médio e docentes de 
escolas rurais e urbanas de Santa Catarina, e ocorreu em dois momentos 
distintos.39 Primeiramente, estudantes e professores de Chapecó visitaram 
e dialogaram com estudantes de assentamentos rurais de Abelardo Luz. 
Em seguida, ocorreu o movimento inverso. Em ambos, foram realizadas 
atividades de preparação e avaliação. 

38  Atividade planejada e coordenada pelas bolsistas Camila Pelegrini, Ana Paula Wizniewski e 
Sandra Naysinger Mariano com orientação e supervisão de Tarcisio Brighenti e Tânia Welter.

39  Esta atividade foi descrita no artigo “Reflexões sobre os desafios e experiências do projeto de 
iniciação científica no Ensino Médio da UFFS, Santa Catarina”, publicado neste livro.
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Este intercâmbio possibilitou às pessoas envolvidas ampliar seus 
conhecimentos teóricos e metodológicos, conhecer novos espaços geográ-
ficos e realidades socioeconômicas e desmistificar ideias preconceituosas. 

A oficina “Sustentabilidade” teve o objetivo de promover a reflexão 
sobre este tema com estudantes de Ensino Médio, contribuir na sua forma-
ção e na preservação do meio ambiente.40 

A oficina foi realizada em três etapas e durou quatro semanas. No 
primeiro momento, foi feito contato com estudantes do Ensino Médio para 
apresentar a proposta da oficina. Neste dia, foi solicitado que estudantes 
contribuíssem trazendo utensílios descartáveis e em desuso como caixas 
de leite vazias, garrafas de plástico, rolos de papel higiênico, latas, vidro. 
A proposta foi reutilizar estes utensílios durante as atividades da oficina. 

No segundo momento, os utensílios e materiais descartados foram 
recebidos na escola e o grupo retomou as discussões sobre sustentabilida-
de. Na mesma ocasião foi apresentada a metodologia da oficina, exibido e 
debatido o documentário “Lixo Extraordinário” (2010). O objetivo foi vi-
sualizar e debater sobre diferentes formas de transformar o “lixo” em algo 
útil e artístico.

No terceiro momento, foi realizada uma oficina de confecção coletiva 
de outros utensílios. Ao final, foi feita uma avaliação da atividade. A suges-
tão das pessoas foi que a mesma continuasse, pois permitiu uma reflexão 
aprofundada sobre categorias teóricas como sistema capitalista, contexto 
urbano e sustentabilidade a partir de um exercício concreto.

3 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS

Das diversas experiências de organização ou participação em even-
tos acadêmicos realizadas, convém destacar os eventos “Debatendo sobre 
aquecimento global” e “Acessando a UFFS”. 

40  Este projeto foi proposto e coordenado por Patricia Schons com orientação e supervisão de 
Tarcisio Brighenti e Tânia Welter. Participaram desta oficina as estudantes do curso de En-
genharia Ambiental: Mylena Pierezan e Claudiane Gaiardom. Outras informações sobre essa 
atividade podem ser encontradas no portal: pibidsociologiachapeco.blogspot.com.br.
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O primeiro evento, realizado em conjunto com o PIBID Geografia, 
teve como objetivo apresentar e problematizar, com estudantes de Ensino 
Médio, diversas teorias sobre o aquecimento global e o papel da mídia na 
formação do senso comum da população.41 Estas reflexões foram realizadas 
após a exibição dos documentários: “Uma verdade inconveniente” (2006) e 
“A grande farsa do aquecimento global”42 (2007). Estes documentários foram 
escolhidos por apresentarem diferentes visões sobre aquecimento global e 
sobre as mudanças climáticas. Antes da atividade presencial, estudantes fo-
ram estimulados a produzir um texto com seus conhecimentos prévios sobre 
aquecimento global e efeito estufa. Após o evento, foi produzido outro texto, 
cuja meta era a reflexão sobre os conhecimentos adquiridos. 

Muitos estudantes de Ensino Médio relataram que foram sensibili-
zados com as informações dos documentários e do debate com estudantes e 
professores da universidade. Para a equipe do PIBID, atividades como estas 
promovem integração e trocas entre estudantes e professores da educação 
básica e do Ensino Superior, proporcionam contato dos primeiros com o 
cotidiano da universidade e com a comunidade acadêmica, ampliam a visão 
de todos e estimulam o aprofundamento dos conhecimentos científicos. 

O segundo evento, “Acessando a UFFS”, teve o objetivo de apresen-
tar a Universidade Federal da Fronteira Sul a estudantes de Ensino Médio e 
à comunidade interessada.43 Foram envolvidos na atividade estudantes de 
segundo e terceiro anos do Ensino Médio, além de acadêmicos e docentes 
da universidade.

Neste evento, estudantes do Ensino Médio tiveram oportunidade 
de conhecer as dependências da Universidade Federal da Fronteira Sul e 
grande parte dos cursos que são oferecidos no campus de Chapecó a par-
tir do depoimento de acadêmicos. Além disto, tiveram oportunidade de  

41  O evento foi realizado no auditório da Unidade Bom Pastor, Universidade Federal da Frontei-
ra Sul (UFFS) Chapecó e coordenado pelo professor do curso de Geografia, Andrey Luiz Binda 
(especialista em questões climáticas e ambientais).

42  O documentário The Great Global Warming Swindle foi produzido para o Channel 4 (Reino 
Unido), dirigido por Martin Durkin e foi ao ar em 8 de março de 2007.

43  Este evento foi proposto e coordenado por Ana Paula Wizniewski, Ivanir Fátima Bé, San-
dra Naysinger Mariano e Tânia Welter e contou com o apoio de Patrícia Schons e Tarcisio 
Brighenti.
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esclarecer dúvidas sobre formas de ingresso, acesso a bolsas e políticas de 
inclusão e permanência nesta universidade, de participação em projetos 
de ensino, pesquisa, extensão, mobilidade acadêmica e programas como 
Ciências Sem Fronteiras. 

Após avaliação, concluiu-se que esta pode ser uma forma de promo-
ver troca de experiências entre a comunidade universitária e estudantes 
e docentes da educação básica, além de uma experiência fundamental de 
organização e coordenação de um evento para acadêmicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos relatos e reflexões, foi possível concluir que, mais que 
um simples projeto de observação e intervenção docente, o Programa de 
Iniciação à Docência (PIBID) realizado na Universidade Federal da Fron-
teira Sul estimulou e oportunizou estudantes de Licenciatura em Ciências 
Sociais a desenvolver atividades práticas, criar e testar metodologias de 
ensino, realizar experiências de ensino e pesquisa, reflexões teórico-me-
todológicas, trabalho coletivo e formação docente qualificada e orientada.  
As atividades pedagógicas propostas, realizadas e coordenadas por bolsis-
tas de iniciação à docência no espaço escolar permitiram-lhes: a) estabele-
cer conexão entre teoria e prática; b) ter contato direto com estudantes e 
docentes de educação básica; c) coordenar atividades; d) exercitar o com-
pleto “fazer docente”, ou seja, planejar, executar e avaliar as atividades e 
e) confirmar a importância das Ciências Sociais enquanto disciplina a ser 
desenvolvida na educação básica.

Observamos, também, que, além de aproximar estudantes e profes-
soras, o PIBID Ciências Sociais da UFFS criou oportunidade para o profes-
sor de Sociologia no Ensino Médio sair da “solidão pedagógica”,44 repensar 
a prática, ampliar os conhecimentos científicos e as estratégias de ensino.

A partir da experiência realizada, foi possível constatar a importân-
cia da abertura da disciplina de Ciências Sociais e da escola na formação de 

44  Sobre esta ideia, ver Pelegrini et al. (2013). 
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jovens estudantes para observar, de forma crítica, as relações sociais. Ou 
seja, mais do que simples transmissão de conteúdos, esta disciplina pode 
ser espaço para reflexão e produção de conhecimentos, assim como de me-
diação entre conteúdos teóricos e as problemáticas vivenciadas por estu-
dantes. Já a escola, lugar de contradições e disputas, pode ser espaço para 
gerar esperança e contribuir na construção de novos sentidos e significados 
para as pessoas envolvidas.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva descrever e refletir sobre o projeto de iniciação 
científica no Ensino Médio “Antropologia, Educação e Diversidade” realiza-
do na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, entre feve-
reiro de 2013 e julho de 2014. Esse projeto de formação tinha o objetivo 
de introduzir estudantes de Ensino Médio de escolas públicas de Chapecó 
em atividades de iniciação científica no campo da Antropologia e da Edu-
cação. O Projeto foi coordenado por professoras do curso de Licenciatura 
em Ciências Sociais (UFFS),5 contou com a atuação de onze estudantes de 
Graduação, grande parte bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência em Ciências Sociais (PIBID/CAPES/UFFS)6 na coorde-
nação de atividades e orientação de pesquisas e envolveu dez estudantes 
(dois meninos e oito meninas de catorze a dezessete anos) de quatro esco-
las da rede pública de ensino de Chapecó, bolsistas de Iniciação Científica 
Junior (ICJ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq). 7 Além de estudantes de Ensino Médio, o Projeto envolveu 
familiares e profissionais da educação das quatro escolas e das instituições 
de Ensino Superior diretamente envolvidas, mas também de outras insti-
tuições de educação básica e Ensino Superior. 

A partir de experiência anterior e para driblar a pouca experiência 
da equipe de coordenação deste projeto inovador, optou-se por uma estra-
tégia de “aprender fazendo” e pelo método pós-construtivista que entende 
que o conhecimento é construído na interação entre as pessoas, onde todas 
ensinam, aprendem e são responsáveis pelo processo e resultados. 

5  Tânia Welter (entre fevereiro de 2013 a janeiro de 2014) e Maria Alice Canzi Ames (entre 
fevereiro de 2014 a julho de 2014).

6  Participaram do Projeto entre março de 2013 e julho de 2014 as seguintes estudantes de 
Ensino Superior: Ana Paula Wizniewski, Camila Pelegrini, Dionata Luis Plens da Luz, Ivanir 
Fátima Bê, Junior Kloh, Leandra Batista de Azevedo, Leida Gottardo Boff, Patricia Schons, 
Rafael Fernando Lewer, Sandra Naysinger Mariano e Taís Andréia Camargo Aguirre.

7  Participaram do Projeto entre março de 2013 e julho de 2014 as seguintes bolsistas: Aman-
da Haiduk, Eliane Portela, Eliza Vergínia Constansi, Guilherme Capelari, Laura Gabriela de 
Lima, Luana Possebon, Ketlin Schaefer, Maria Julia Todero, Matheus Lucas Garda e Ste-
phany Maggioni dos Santos.
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Embora o projeto tenha sido exitoso em sua proposta de oportuni-
zar formação científica de jovens, ser espaço para exercício de docência e 
orientação à pesquisa por parte de estudantes do Ensino Superior e profes-
soras, aproximar a universidade da educação básica e vice-versa, foi repleto 
de desafios e surpresas. É a respeito deste processo, exitoso e desafiador, 
que este texto irá se debruçar.

1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO  
 CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO (CNPq) 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o En-
sino Médio (PIBIC-EM) ou Iniciação Científica Júnior foi criado em 2003 
a partir de experiências em projetos exitosos de formação com estudan-
tes do Ensino Médio, profissionais e pesquisadores. O atual programa está 
orientado pela resolução normativa 017/2006 do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)8 e deve ser operaciona-
lizado pelas instituições de ensino e pesquisa (Universidades, Institutos 
de Pesquisa e Institutos Tecnológicos (CEFETs e IFs) que tiverem PIBIC.  
O CNPq orienta que cada instituição de ensino e pesquisa desenvolva pro-
gramas de educação científica que integrem os estudantes das escolas de 
nível médio, públicas do ensino regular, escolas militares, escolas técnicas 
ou escolas privadas de aplicação. Estas instituições são responsáveis pelo 
gerenciamento e caberá a elas pleitear bolsas para estudantes junto ao ór-
gão de fomento.

O objetivo geral do Programa é fortalecer o processo de dissemina-
ção das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, 
desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação cien-
tífica e tecnológica de estudantes de Ensino Médio. Para tanto, concede 
bolsas de Iniciação Científica Júnior (ICJ) para estudantes selecionados em 
edital público pela instituição de ensino ou pesquisa. As bolsas são pagas 
diretamente ao bolsista através de contas bancárias individuais abertas em  

8  Normas e regulamentos disponíveis em: <http://cnpq.br/pibic-ensino-medio>. Acesso em: 
16 mar. 2016.
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bancos e agências acordadas com o CNPq.9 Para ser bolsista ICJ é neces-
sário estar cursando o Ensino Médio em instituições que participem do 
programa e participar regularmente das atividades do Programa.10 A coor-
denação do Projeto é feita por profissional vinculado à referida instituição 
de ensino ou pesquisa. 

2 PROJETO ANTROPOLOGIA, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE –  
 INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO11

2.1 Dados gerais do Projeto

O projeto “Antropologia, Educação e Diversidade – Iniciação Científi-
ca no Ensino Médio”, submetido e aprovado em edital público (UFFS/2013), 
foi realizado de forma inovadora na Universidade Federal da Fronteira Sul, 
campus Chapecó,12 entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014 com recursos 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino 
Médio – PIBIC-EM, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq13 e apoio do Programa de Apoio a Núcleos Emergentes 
(PRONEM), da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Cata-
rina (FAPESC), através do projeto “Antropologia, Gênero e Educação em 
Santa Catarina”. 

Este projeto de iniciação científica júnior seguiu o que preconiza o 
CNPq, qual seja, fortalecer o processo de disseminação das informações 

9  O valor da bolsa ICJ nos anos de 2013 e 2014 foi de cem reais.

10  No edital de 2013, o tempo dedicado ao Projeto era de oito (8) horas semanais. 

11  Os dados para a elaboração deste texto foram obtidos no Relatório Final do Projeto (WELTER,  
AMES, LEWER, 2014) e em dados de pesquisa do projeto de iniciação científica “Das marcas 
que criam diferenças: trajetórias e experiências de estudantes com bolsa PIBIC-EM vincu-
ladas/os ao projeto Papo Sério (NIGS/UFSC/CNPq)”, realizado por Natan Schmitz Kremer, 
orientado por Miriam Pillar Grossi e coorientado por Tânia Welter. Agradecemos a Natan 
Schmitz Kremer pelo apoio. 

12  Este foi um dos seis projetos aprovados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade Federal da Fronteira Sul, sendo o único projeto realizado no campus de Chape-
có na primeira edição desta modalidade de iniciação científica. 

13 Em janeiro de 2014, o CNPq prorrogou o projeto até 31 de julho de 2014. 
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e conhecimentos científicos básicos, bem como desenvolver as atitudes, 
habilidades e valores necessários à educação científica de estudantes de 
ensino de escolas públicas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, 
município de Chapecó.

Os objetivos específicos do projeto eram: a) Contribuir para a forma-
ção de cidadãos plenos, conscientes e participativos; b) Incentivar talentos 
potenciais mediante a participação em atividades de educação científica;  
c) Promover o envolvimento de estudantes do Ensino Médio em atividades 
de pesquisa, ensino e extensão da UFFS; d) Criar oportunidade de forma-
ção científica e de participação de estudantes de Ensino Médio em eventos 
e formações; e) Promover a aproximação entre a Educação Básica e o Ensi-
no Superior e, em destaque, aproximação de estudantes de Ensino Médio 
com estudantes de Graduação e Pós-Graduação.

O projeto aprovado previu nove bolsas de iniciação científica júnior 
(ICJ/CNPq) com vagas para estudantes de Ensino Médio das seguintes es-
colas: Escola de Educação Básica Ernesto Bertaso, Escola de Educação Bási-
ca Marechal Bormann, Escola de Educação Básica Druziana Sartori. Estas 
escolas foram escolhidas pois a Universidade Federal da Fronteira Sul já 
desenvolvia atividades de estágio curricular supervisionado em Ciências 
Sociais (desde abril de 2012) e projeto de iniciação à docência em Ciências 
Sociais (PIBID) (desde agosto de 2012). Com a prorrogação do projeto, em 
janeiro de 2014, foi incorporada a Escola de Educação Básica Bom Pastor.  
A escolha desta escola seguiu o critério anterior, ou seja, nela eram realiza-
dos projetos acadêmicos.14

Para formação científica destes jovens estudantes de Chapecó, este 
projeto se propunha a: 01. Organizar grupos de estudos, oficinas, minicur-
sos, eventos científicos e cursos de formação; 02. Orientar as produções 
textuais; 03. Orientar e acompanhar o desenvolvimento de pesquisas em-
píricas; 04. Organizar viagens de estudos, intercâmbios, visita a espaços 

14  A seleção de bolsistas ICJ é de responsabilidade da coordenação de cada projeto. O número 
total de estudantes destas três escolas no ano de 2013 era 2.695. No mesmo ano, a EEB Bom 
Pastor tinha 2517. O total de estudantes matriculados nas quatro escolas, portanto, era de 
5.212. Estes números são importantes para verificar o impacto deste projeto com apenas 9 
vagas para bolsistas ICJ e o envolvimento das instituições escolares nele. 
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das universidades; 05. Orientar a organização e participação em eventos 
científicos, escolares e acadêmicos; 06. Criar e manter um espaço virtual 
(como blog) para comunicação interna; 07. Orientar a participação em cur-
sos de formação em artes e/ou língua estrangeira.

Os resultados esperados eram: 01. Superação do projeto-piloto; 02. 
Formação científica no campo da Antropologia e da Educação e desenvol-
vimento de potencialidades individuais de estudantes; 03. Aproximação 
entre universidade e escolas públicas estaduais de Chapecó. 

2.2 Perspectivas teórico-metodológicas 

A motivação para elaborar a proposta e a metodologia utilizadas 
neste Projeto foi inspirada no “Projeto Papo Sério”, principal projeto de 
extensão do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS),15 es-
pecialmente no subprojeto Iniciação Científica Júnior (PIBIC-EM) realizado 
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) entre 2010 e 2012.16 Este 
projeto envolveu dez estudantes de Ensino Médio (três meninas e sete me-
ninos com 14 a 17 anos) de cinco escolas públicas da Grande Florianópolis 
(SC), bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no 
Ensino Médio (PIBIC-EM/CNPq/NIGS/UFSC), grande parte pertencente às 
camadas populares (FONSECA, 1994). Esse projeto de formação objetivava 
introduzir estudantes de Ensino Médio em atividades de iniciação científica 
no campo da Antropologia e nos Estudos de Gênero.17

Partimos das seguintes premissas para realizar a formação científica 
destes jovens de Chapecó. A primeira é de que o processo requer treinamento,  

15  O NIGS realiza ações de ensino, pesquisa e extensão desde 1991, é coordenado pela professo-
ra Miriam Pillar Grossi, está vinculado ao Laboratório de Antropologia (LAS) e ao Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC). Maiores informações sobre o NIGS, ver <www.nigs.ufsc.br>. O projeto “Papo Sé-
rio” possui três subprojetos: Oficinas Papo Sério, Concurso de Cartazes sobre Homo-Lesbo-
-Transfobia e Heterossexismo nas Escolas e Iniciação Científica Júnior (PIBIC-EM). Maiores 
informações podem ser encontradas em Grossi, Welter e Silva (2012). Reflexões sobre esse 
projeto podem ser encontradas em Sala e Grossi (2013).

16  Coordenação geral: Miriam Pillar Grossi. Coordenação de atividades: Tânia Welter e Anelise 
Fróes da Silva. 

17  Para uma análise dos impactos deste Projeto entre estudantes de Santa Catarina, ver Kremer, 
Welter e Grossi (2014).
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dedicação e disciplina por parte das pessoas envolvidas, além de apoio es-
trutural e especializado por parte de uma instituição educacional. A segun-
da é de que o sucesso da formação tem uma relação direta com o método 
utilizado. Optou-se por uma metodologia pós-construtivista (GROSSI, 
2012)18 e pelo entendimento de que o conhecimento não é algo transmi-
tido de fora para dentro, mas construído na troca e interação entre as pes-
soas. Nesta metodologia coletiva, todas as pessoas aprendem e ensinam 
(FREIRE, 1987) e são corresponsáveis pelo processo. 

Considerou-se que as pessoas são sujeitos sociais (ORTNER, 2007), 
com formações sócio-culturais específicas, mas também agentes inseridas 
em teias de relações de afeto, solidariedade, poder e rivalidade. Não são 
agentes totalmente livres, nem para formular e atingir suas metas, nem 
para controlar suas relações, e atuam dentro de teias que compõem seus 
mundos sociais. Possuem desejos, intenções, objetivos e projetos em cons-
tantes disputas com outros sujeitos. 

2.3 Processo de seleção de bolsistas ICJ da UFFS 

O processo de seleção dos e das bolsistas ICJ da UFFS ocorreu em 
diversas etapas e seu planejamento e execução envolveu um número sig-
nificativo de pessoas e de tempo. Inicialmente foi feita a seleção de bolsis-
tas para o período de março de 2013 a janeiro de 2014. Posteriormente, o 
Projeto foi prorrogado até 31 de julho de 2014, sendo necessário fazer uma 
nova seleção em fevereiro de 2014. 

A primeira etapa de seleção foi realizada em março de 2013; em três 
etapas foram selecionados nove bolsistas ICJ. A comissão de seleção foi 
composta pela coordenadora e por estudantes de licenciatura em Ciências 
Sociais da UFFS. O grupo definiu os critérios para ser bolsista, elaborou e 
divulgou o edital e o projeto nas escolas de Chapecó, recebeu inscrições, 
entrevistou e selecionou bolsistas. O projeto e edital de seleção de bolsistas 
foram apresentados para as pessoas responsáveis pela gestão das escolas, 

18  Entrevista sobre “O método pós-construtivista” com Esther Pillar Grossi publicada em 
GEEMPA, 2012. Disponivel em: <http://geempadc.blogspot.de/2012/03/esther-pillar-gros-
si-o-metodo-pos.html>.
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professoras e estudantes de quarenta (40) turmas de Ensino Médio, turnos 
matutino e noturno19 da Escola de Educação Básica Ernesto Bertaso, Escola 
de Educação Básica Marechal Bormann, Escola de Educação Básica Druziana 
Sartori. Neste momento, o edital de seleção foi afixado em local público e 
entregue para cada estudante e profissional da educação das três escolas.20

A partir desta divulgação presencial envolvendo quase mil pessoas, 
recebemos a inscrição de quatorze (14) estudantes. Estes e estas estudan-
tes foram convocados por email e telefone para participar da segunda etapa 
(entrevista), a ser realizada nas dependências da universidade, para a qual 
deveriam vir munidos do boletim escolar de 2012. 

A comissão de seleção entrevistou as candidatas e candidatos e per-
guntou sobre seu interesse em participar do Projeto, notas e frequência 
escolar. Definimos também que se tentaria garantir a inclusão de pessoas 
com baixa renda familiar e com fenótipo negro ou indígena. Nesta etapa, 
compareceram oito (08) candidatas e todas foram selecionadas. Elas foram 
convocadas para vir à UFFS na semana seguinte, munidas de cópias dos 
documentos pessoais e histórico escolar. Nesta data preencheram o for-
mulário de bolsista de inscrição de estudante em atividades de pesquisa,21 
e para cumprir o primeiro requisito para ser bolsista ICJ do CNPq que era 
criar seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq. 

Posteriormente uma candidata desistiu, sendo inseridos no siste-
ma do CNPq apenas sete estudantes. Desta forma, a coordenação realizou 
nova divulgação e seleção de bolsistas para as vagas remanescentes para o 
período de março de 2013 e janeiro de 2014, quando foram selecionados 
dois bolsistas. 

A partir da notícia da prorrogação do projeto até julho de 2014, ocor-
reu a seleção de uma nova bolsista para substituir um bolsista que estava 
se afastando em função de atividades educacionais e profissionais. Nesta 
seleção foi incorporada a quarta escola do projeto, a Escola de Educação 
Básica Bom Pastor.

19  Como as atividades do projeto na universidade seriam realizadas no período vespertino, os/
as bolsistas deveriam frequentar a escola nos turnos matutino e noturno.

20  O edital informava sobre os critérios e as etapas de seleção do processo seletivo para bolsista 
PIBIC-EM.

21  Para esta etapa foi decisiva a participação dos e das bolsistas do PIBID Ciências Sociais.
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No momento de incorporação no projeto Antropologia, Educação 
e Diversidade, as/os bolsistas PIBIC-EM da UFFS eram estudantes do 
primeiro e segundo anos do Ensino Médio de escolas da rede pública de 
ensino do Estado de Santa Catarina de Chapecó, tinham de catorze a de-
zessete anos, a maioria era cristã, filhos e filhas de trabalhadores (autôno-
mos, indústria, setor bancário, servidor público, professoras)22 e nascidas 
em Chapecó. Embora fenotipicamente branca, algumas se reconheceram 
como descendentes de negros e índios. A maioria residia com pais e mães 
no período do projeto, mas alguns estavam morando com outros familiares 
consanguíneos (como avós, tias, madrinhas)23 ou sozinhos após violências 
domésticas em que o agressor era homem (pai ou padrasto). A maioria rea-
lizava atividades profissionais eventuais (babás) ou estava empregada, ge-
ralmente em empresas de prestação de serviços ou comércios. 

No aspecto religiosidade, o grupo era diverso: uma pessoa se afirmou 
ateia, a maioria se afirmou cristã e frequentadora de instituições religiosas 
como Igreja Católica, Assembléia de Deus e Igreja Universal; uma afirmou 
ser católica por tradição (STEIL, 2004)24 e frequentava religiões afro-brasi-
leiras (mais especificamente Umbanda) e outra frequentava a Igreja Teste-
munha de Jeová. O fenômeno de circulação entre diversas religiosidades e 
instituições religiosas foi também explicitado. 

Observamos que as atividades profissionais desenvolvidas, os even-
tos envolvendo violências domésticas e os vínculos religiosos estão direta-
mente relacionados ao desempenho escolar e ao abandono do projeto ICJ 
por parte dos bolsistas. 

22  Alguns se reconhecem como classe média baixa, com renda familiar de até 4 salários míni-
mos. Dados do grupo focal realizado por Natan Schmitz Kremer no dia 16 de julho de 2014 
nas dependências da UFFS, campus Chapecó.

23  Observamos aqui o fenômeno da circulação de crianças, jovens e adultos analisada por Fon-
seca e Brites (2006). Compartilhamos da ideia de que, mais do que estratégia de sobrevivên-
cia e cuidado, esta circulação dinamiza e amplia as redes de reciprocidade.

24  As pessoas não fizeram exatamente uma escolha pela religião, mas foram introduzidas dire-
tamente nas práticas realizadas na vida familiar e comunitária. Esta capacidade para englo-
bar o sujeito é uma das características observadas no “catolicismo tradicional” (STEIL, 2004). 
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•Organização das atividades e formação científica
Entendemos que o conhecimento é produzido na interação entre 

as pessoas e que estas são sensibilizadas e mobilizadas para este processo 
através de diversos recursos e estratégias. A partir desta compreensão, a 
coordenação do projeto PIBIC-EM realizou um planejamento inicial com 
atividades diversificadas que objetivavam desenvolver as habilidades e for-
mação científica como organização e participação em eventos, aulas, ofici-
nas, grupo de estudos, cursos, reuniões, realização de pesquisas, produção 
textual (relatórios, artigos, projetos, comunicações), viagens de estudos, 
participação em intercâmbio, entre outras. 

As oito horas de atividades semanais obrigatórias eram divididas em 
encontros presenciais e participação em eventos e atividades de leitura e 
produção textual. Durante todo o período do Projeto, todas as semanas 
foram realizados encontros semanais presenciais nos espaços da universi-
dade, escola ou casa das famílias de bolsistas para estudos, planejamento, 
avaliação e produções coletivas. Esta foi uma estratégia utilizada tanto para 
aproximar as/os jovens bolsistas da universidade, quanto para aproximar 
a universidade e o projeto ICJ das instituições escolares, dos profissionais 
da educação e das famílias. 

A formação científica das/os jovens estudantes (PIBIC-EM) foi rea-
lizada juntamente com a formação docente das estudantes de licenciatura 
e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência em 
Ciências Sociais (PIBID) da Universidade Federal da Fronteira Sul. Estes 
estudantes tiveram oportunidade de contribuir nesta formação científica, 
coordenar atividades e orientar projetos de pesquisa. A noção de que o pro-
jeto era coletivo, e todas as pessoas que participavam dele possuem sabe-
res, ensinam e aprendem, foi construída e repetida durante todo o tempo. 
Esta noção surpreendeu muitas pessoas. Perguntada sobre a relação entre 
estudantes de Graduação e do Ensino Médio, uma bolsista contou, surpre-
sa: “Porque daí eles (estudantes do Ensino Superior) trocavam ideias com a 
gente [...] de igual para igual”.25

25  Depoimento feito durante grupo focal no dia 16 de julho de 2014.



Reflexões sobre os desafios e experiências do Projeto de Iniciação  
Científica no Ensino Médio da UFFS, Santa Catarina

75

•Processo de seleção e primeiros passos como bolsistas ICJ
A participação no processo de seleção foi o primeiro desafio da for-

mação científica das/os estudantes de Ensino Médio e bolsistas ICJ. Muitos 
relataram que foi assustador ser entrevistado no espaço da universidade 
por um grupo de dez pessoas desconhecidas formado por estudantes e pro-
fessora do Ensino Superior, falar em público, vencer a timidez e ser ouvido. 
Este momento desafiador foi rapidamente superado pela maioria que pas-
sou a interagir e trocar conhecimentos com as pessoas “da universidade”. 

Na sequência, tiveram oportunidade de participar de uma oficina 
e criar seu próprio currículo lattes na Plataforma Lattes do CNPq.26 Esta 
atividade foi realizada em duplas, formadas por um estudante do Ensino 
Superior e outro do Ensino Médio. Algumas duplas enfrentaram dificulda-
des para realizar esta tarefa. Uma dificuldade era que muitos estudantes 
do Ensino Superior não tinham currículo lattes e não sabiam como fazê-lo. 
Em algumas situações, foi a/o bolsista de Ensino Médio com mais conhe-
cimentos da linguagem digital que auxiliou a/o estudante de Ensino Supe-
rior a resolver dificuldades e não vice-versa. Outra dificuldade encontrada 
foi que a formalização do currículo lattes não era possível para estudantes 
que não haviam concluído o Ensino Médio ou que tinham problemas com 
documentos. Assim, esta tarefa, que poderia ser realizada em poucos mi-
nutos, foi concluída após semanas de trabalho e investimento e resultou 
em enorme aprendizado para todas as pessoas e seu sucesso passou a ser 
motivo de orgulho para quem ensinou ou aprendeu. 

•Produção e reflexão
Uma enorme e diversificada produção textual foi realizada duran-

te todo o período. Foram realizadas inúmeras oficinas e investidas muitas 
horas de orientações para ensinar métodos científicos e aperfeiçoar produ-
ções textuais individuais e coletivas como resumo, fichamento, resenha, 
artigo, diário de campo, relatório ou projeto de pesquisa. As técnicas de 
plano de redação, mapa conceitual, mapa mental, exposição oral e visita à 
biblioteca foram utilizadas diversas vezes para desenvolver as habilidades e 

26  Requisito obrigatório para ser formalizado como bolsista do CNPq.
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capacidades individuais tanto de estudantes da educação básica, quanto do 

Ensino Superior. Este aprendizado foi amplamente reproduzido em outros 

espaços de formação, como estágio supervisionado e projeto PIBID. 

A apresentação e discussão de categorias teóricas e metodológi-

cas, especialmente da Antropologia e das Ciências Sociais, foi outro as-

pecto desta formação científica. Antes e durante esta formação foram 

realizadas dinâmicas ou oficinas de sensibilização. É o caso das dinâ-

micas Corpo Cultural, Tu me amas, A caixa. As categorias antropológi-

cas básicas como etnocentrismo, etnocentrismo invertido, preconceito, 

discriminação, relativismo, racismo, estereótipo, diversidade e introdu-

ção aos estudos de gênero e categorias do campo do gênero como sexo, 

sexualidade, papéis sexuais, identidade de gênero, orientação sexual, 

homo-lesbo-transfobia, feminismo, foram apresentadas e discutidas a 

partir de referenciais teóricos e com a participação de estudantes de 

Graduação de Ciências Sociais. Para conhecer estas categorias foram 

fundamentais os textos de Queiroz (1997), Grossi (2010), Schulman 

(2010), Rodrigues (2003) e Kremer (2013) e filmes como “As melhores 

coisas do mundo”, “Não quero voltar sozinho”, “Jeca e seu filho preto” e 

“Minha Vida em Cor de Rosa”. As categorias de rural, urbano, campesi-

nato, movimentos sociais rurais, políticas inclusivas, foram discutidas 

durante a realização do projeto de intercâmbio de jovens rurais e ur-

banos. Para esta discussão foi fundamental a participação na exibição 

e debate do documentário “Sem perder a ternura”27 com a presença do 

personagem principal, Dionata Plens da Luz.

•Produção de projeto de pesquisa
Para elaborar o projeto de pesquisa foram realizados inúmeros en-

contros, formações específicas e orientações individuais sobre etapas do 

27  O documentário apresenta e reflete sobre a experiência e drama vividos por um jovem mili-
tante do MST de 17 anos, que deixa a área rural, seus pais, amigos e o lugar em que sempre 
gostou de morar, para estudar num centro urbano, numa universidade federal localizada no 
município de Chapecó, estado de Santa Catarina. 
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projeto, tema, metodologia da pesquisa, referências e citações. Foram rea-
lizadas também dinâmicas para exercitar a curiosidade como “Caça ao te-
souro”. O processo foi longo, moroso e repleto de aprendizados. 

Observou-se que a sensibilização e envolvimento neste processo foi 
diferenciada entre as/os bolsistas. Se para uma bolsista de 15 anos este 
momento foi “muito legal” porque foi possível colocar “em prática” os con-
ceitos e teorias, para outra bolsista de 16 anos, que era muito participativa 
nos primeiros encontros, o PIBIC-EM “começou a ficar mais chato” quando 
se intensificou a produção escrita, e motivou-a a abandoná-lo. 

•Projeto: Mídias como ferramenta da educação
Com objetivo de proporcionar um espaço de conhecimento e discus-

são sobre mídias e de como utilizá-las na escola ou fora dela foi realizado o 
projeto “Mídias como ferramenta da educação”. Este projeto teve uma du-
ração de doze horas e três etapas. Na primeira delas foi realizada uma for-
mação sobre comunicação, apresentada a história do rádio, realizada uma 
reflexão sobre radionovela e, como atividade prática, cada participante 
produziu um anúncio publicitário sobre si mesmo. No segundo momento, 
foi realizada visita à Rádio Chapecó, onde ocorreu uma apresentação sobre 
equipamentos e funcionamento de uma rádio comercial. Neste momento, 
o diretor convidou a equipe para participar do programa de rádio que esta-
va sendo realizado. No terceiro momento, foi realizado um exercício sobre 
música e comunicação e gravado um Podcast com o tema “Livros”.28

•Intercâmbio escola urbana e escola rural
Em outro momento foi realizado um intercâmbio entre estudantes 

e profissionais da educação de escolas públicas de Chapecó (contexto ur-
bano) e Abelardo Luz (contexto rural de assentamento da reforma agrá-
ria) com a participação e apoio de bolsistas PIBIC-EM e PIBID Ciências 
Sociais. A realização deste intercâmbio ocorreu graças a um planejamento  

28  Esta gravação está disponivel em: <http://mais.uol.com.br/view/81sl0obyivrg/pibic--cien-
cias-sociais--podcast-livros-04020E1A3566C4B14326?types=A&>.
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detalhado, apoio financeiro e envolvimento de diversos profissionais e ins-
tituições. Em todas as etapas ocorreram momentos de preparação, reflexão 
e avaliação dos participantes. Uma das primeiras atividades preparatórias 
foi a exibição e debate do filme “Sem perder a ternura”. A primeira via-
gem foi feita de Chapecó para Abelardo Luz e o objetivo era conhecer e 
dialogar com a comunidade das escolas Escola de Educação Básica Semente 
da Conquista e Escola de Educação Básica Paulo Freire, localizadas em 
assentamentos rurais. Esta etapa envolveu quase setenta pessoas, entre 
estudantes e professoras/es da Escola de Educação Básica Marechal Bor-
mann, bolsistas e coordenadora dos projetos PIBIC-EM e PIBID Ciências 
Sociais. Este projeto foi realizado como atividade do projeto PIBID Ciências 
Sociais em parceria com as disciplinas de Filosofia e Sociologia da escola 
de Chapecó. Em Abelardo Luz foram realizados diálogos com estudantes, 
professores, direção e líderes do Movimento Sem Terra das escolas, visita à 
Rádio Comunitária “Terra Livre” e um lanche coletivo. 

A segunda etapa do projeto de intercâmbio ocorreu em julho do mes-
mo ano, com a visita, em Chapecó, de quarenta estudantes vinculados às 
escolas públicas rurais de Abelardo Luz – Escola de Educação Básica Se-
mente da Conquista e Escola de Educação Básica Paulo Freire. Como ativi-
dade preparatória, os estudantes de Chapecó foram estimulados a escrever 
cartas para estudantes de Abelardo Luz relatando e refletindo sobre a vida 
escolar e pessoal. Estas cartas foram entregues para estudantes escolhidos 
por sorteio. Num segundo momento, estes estudantes responderam às car-
tas e entregaram-nas diretamente ao interlocutor no encontro realizado na 
Escola de Educação Básica Marechal Bormann, em Chapecó. Esta atividade 
foi muito interessante e promoveu um intercâmbio de ideias e reflexões.

Estudantes de Abelardo Luz conheceram a estrutura física e a história 
da escola anfitriã, participaram de um passeio pela cidade, almoçaram no 
Restaurante Popular (conhecido como Bandejão), conheceram a unidade 
Bom Pastor e a nova sede da UFFS nas proximidades do município de Gua-
tambu. Na unidade Bom Pastor foram recebidos pelo então pró-reitor de 
pesquisa e pós-graduação, e na nova sede participaram de uma dinâmica 
de integração, avaliação e um lanche coletivo.
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•Estímulo a habilidades individuais
Para valorizar e estimular habilidades individuais, cada bolsista ICJ 

foi desafiado a ensinar algo que sabia ao grupo. A partir disto, foram pla-
nejadas e realizadas as seguintes atividades: aulas de inglês básico, oficina 
de produção de vela com laranja (atividade inspirada em conteúdos da Bio-
logia), oficina de técnica vocal, oficina de violão básico, oficina de Excel, 
oficina de transcrição de entrevistas, aula sobre tabela periódica, aula so-
bre períodos literários. Este processo foi de grande aprendizado para todas 
as pessoas envolvidas, pois, ao mesmo tempo em que o grupo teve acesso 
e aprendeu conteúdos novos, surgiram reflexões bastante aprofundadas 
sobre a necessidade de planejamento das atividades, sobre os desafios de 
coordenar e ensinar, sobre sucesso e insucesso do ensino.

•Participação e organização de eventos
Bolsistas foram estimulados e orientados a participar como ouvintes, 

autores ou organizadores de eventos acadêmicos, literários, artísticos. 
Foram encontros, seminários, conferências, palestras, semana acadêmica, 
formação, exibição e debates de filmes. Os temas destas atividades foram 
diversificados: mulheres, violências (especialmente doméstica, sexista, 
física, sexual), exploração e violência sexual infanto-juvenil, homofobia, 
diversidades, gênero, sexualidade, heterossexismo, heteronormatividade, 
identidade e experiência trans, homossexualidade, campesinato, produção 
transgênica, experiência de ser bolsista de iniciação científica no Ensino 
Médio, pesquisa em Ciências Sociais. A maioria dos eventos foi realizada 
nas dependências da Universidade Federal da Fronteira Sul (Chapecó), mas 
também em outras instituições de Chapecó ou Florianópolis. 

Nestes momentos, os jovens e as jovens cientistas tiveram oportu-
nidade de conhecer e dialogar com outras pessoas e pesquisadores (brasi-
leiros e estrangeiros) sobre temas correntes, apresentar reflexões próprias 
e produções individuais ou coletivas e conhecer outras instituições e cida-
des. Em um dos eventos, uma bolsista ICJ participou ativamente da dis-
cussão sobre violências e direitos das mulheres. Ao final, uma professora 
da universidade afirmou de forma provocativa “este debate não pode ficar 
nos muros da universidade, ele precisa ser levado para as escolas”. Apenas  
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neste momento a bolsista informou ao público e à professora sua condição 
de estudante de Ensino Médio e surpreendeu muitas pessoas. 

Em 2013 e 2014 foram realizados dois eventos para socializar os 
resultados do projeto de iniciação científica no Ensino Médio nas depen-
dências da Universidade Federal da Fronteira Sul. Para participar destes 
eventos, foram convidados outros estudantes, profissionais da educação, 
famílias e amigos das bolsistas ICJ, além dos estudantes e professores de 
Graduação e pró-reitora de pesquisa. Nos dois eventos foram apresenta-
das a equipe, as atividades e projetos realizados no projeto Antropologia, 
Educação e Diversidade – Iniciação Científica no Ensino Médio. Como 
forma de preparar estas apresentações, a coordenação promoveu encon-
tros onde estudantes da Graduação em Ciências Sociais apresentaram 
comunicações que fariam em eventos. Posteriormente, foram realizados 
encontros para treinar a apresentação dos trabalhos de bolsistas ICJ. Par-
ticipar dos eventos como autores e autoras serviu para estimular e treinar 
habilidades para produzir resumo, síntese, pôster, banner, apresentação 
visual (power point), além do desafio da comunicação oral para um públi-
co incerto e estranho, resultando em aprendizagens e progressos indivi-
duais e coletivos do grupo.

2.6 Projetos de Pesquisa 

Um dos objetivos principais do projeto Antropologia, Educação e Di-
versidade foi estimular e apoiar a elaboração e realização de uma pesquisa 
científica. Este processo foi iniciado após um trabalho intenso de sensibi-
lização e formação científica, orientação individual e coletiva, realização 
de leituras teóricas, temáticas e metodológicas, participação em formações 
específicas e em eventos públicos. 

As etapas de uma pesquisa científica foram apresentadas e exercita-
das semanalmente: definição do tema, delimitação do problema, objetivos 
(geral e específicos), hipótese, fundamentação teórica, temática e teórico-
-metodológica, instrumentos de pesquisa, cronograma, orçamento. Para 
cada etapa foram realizadas dinâmicas e oficinas específicas, além de orien-
tações individuais para cada projeto ou intenção de pesquisa. 
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Todos os bolsistas elaboraram propostas de pesquisa, mas apenas 
dois projetos, envolvendo três bolsistas, foram elaborados em sua tota-
lidade e a pesquisa realizada. A conclusão destes dois projetos e a reali-
zação das duas pesquisas, no entanto, foi algo muito significativo para 
o grupo e demonstração de superação dos obstáculos. A seguir descre-
vemos uma pequena síntese das intenções de pesquisa e dos projetos e 
pesquisa concluídos.

2.6.1 Intenções de pesquisa

1. Tema de pesquisa: Importância da família na vida dos estudantes 
da escola EEB Coronel Ernesto Bertaso.

2. Tema de pesquisa: O corpo feminino na visão das estudantes da 
EEB Marechal Bormann. Objetivos: Compreender como as estudantes do 
primeiro ano do Ensino Médio da EEB Marechal Bormann veem o corpo 
feminino. Metodologia: Qualitativa. Sujeitos da pesquisa: estudantes do 
primeiro ano do Ensino Médio da EEB Marechal Bormann.

Motivação para a pesquisa: Experiência de discriminações sofridas 
na escola e autoestima baixa em função do corpo ser considerado “fora do 
padrão de beleza”, além do contato diário com o desejo e esforço desespe-
rado de meninas em serem magras para atender a este padrão. Por que as 
pessoas querem ser aquilo que elas não conseguem ser?

3. Tema de pesquisa: Homofobia na EEB Marechal Bormann. 
4. Tema de pesquisa: A influência da música na vida das pessoas. 

Questões: Quais são os gostos musicais das pessoas? Estes gostos musicais 
tem uma relação com o uso de roupas e indumentárias específicas, voca-
bulário e até de comportamentos, como, por exemplo, se são mais ou me-
nos sociáveis? Qual é a influência da música na vida das pessoas? Pesquisa: 
qualitativa. Intenção: realizar entrevistas com as pessoas para conhecer 
seus gostos musicais, entendimentos sobre o mundo e qual a influência da 
música em suas vidas. 

5. Tema de pesquisa: A influência do rock na vida das pessoas. Ques-
tões: Qual é a influência da música na vida das pessoas? O que motiva as 
pessoas a escolher um estilo musical? Quais as consequências desta esco-
lha? Há diferença destas escolhas entre meninos e meninas?
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2.6.2 Projetos de pesquisa elaboradas e pesquisas realizadas

O projeto “Violências na escola na visão de estudantes – um estudo 
de caso” tinha como objetivo investigar se existem, como são praticadas e 
resolvidas as violências envolvendo estudantes. A constatação e indigna-
ção das estudantes diante das violências que ocorrem cotidianamente nos 
espaços escolares e a postura das profissionais da educação, que fingem que 
não veem, não discutem, não enfrentam e, muitas vezes, tentam apresen-
tar uma escola perfeita e sem conflitos foi o que motivou as estudantes a 
propor e desenvolver a pesquisa. Estas acreditavam que a pesquisa poderia 
fornecer dados empíricos, provocar uma reflexão e estimular a criação de 
políticas públicas para enfrentar estas violências.

A pesquisa, de cunho quali-quantitativo, foi realizada em novembro 
de 2013 em uma escola pública de Chapecó e utilizou, de forma combina-
da, entrevistas semiestruturadas e questionários com perguntas fechadas 
e abertas (MINAYO, 2002). A pesquisa envolveu 56 estudantes da oitava 
série e do primeiro ano do Ensino Médio da Escola de Educação Básica Dru-
ziana Sartori, com idades entre 13 e 18 anos.29 

Para Santos e Haiduk (2014), a violência é um tema complexo, amplo, 
abrange diversos aspectos e não há uma definição consensual entre os teóri-
cos (SEBENELLO, 2009). Este é um aspecto que foi observado nesta pesquisa.  
A partir dela foi possível conhecer as violências mais presentes e marcantes 
na vida dos estudantes. A violência fisica e verbal foram os tipos de violências 
mais citados por estudantes, sendo tanto agressor, quanto vítima, os estu-
dantes, especialmente entre 13 e 14 anos. Nenhum estudante se referiu a 
envolvimento com violência sexual ou psicológica ou que agressor ou vítima 
fossem professores/as ou outros/as profissional/nais da educação. 

Concluimos que todos os sujeitos envolvidos foram impactados por 
esta pesquisa. Para as pesquisadoras (estudantes de Ensino Médio), rea-
lizar esta pesquisa foi importante porque possibilitou aprender a elabo-
rar um projeto, a definir os instrumentais de coleta dos dados, conhecer as 

29  Os resultados desta pesquisa foram apresentados no evento “PIBIC-EM: uma experiência de 
iniciação científica no Ensino Médio” e no “Evento de encerramento PIBIC-EM 2014” reali-
zados em Chapecó, Universidade Federal da Fronteira Sul, em 2013 e 2014. Ver Santos et al. 
(2014); Santos e Haiduk (2014).
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questões éticas implicadas, coletar e analisar os dados. Para as professoras e 
estudantes de Graduação foi importante para conhecer mais a escola, para 
aprender sobre o tema e sobre processos de orientação para a pesquisa. A 
realização desta pesquisa possibilitou que a comunidade escolar, especial-
mente as pessoas diretamente envolvidas, é o caso dos estudantes, profes-
soras e diretoras, refletisse sobre o tema da violência, conhecesse a universi-
dade e reconhecesse a importância da iniciação científica na educação básica. 
O desejo é que a motivação para a realização desta pesquisa se concretize: 
contribuir e estimular a criação de projetos e políticas públicas que atuem 
na contramão das inúmeras violências praticadas dentro e fora das escolas.

O projeto “Processo de Ensino e Aprendizagem entre estudantes e 
professores da EEB Druziana Sartori na disciplina de Matemática” tinha 
o objetivo de investigar a respeito das dificuldades encontradas por estu-
dantes e docentes nos processos de ensino e aprendizagem da disciplina de 
Matemática. O estudante propôs o projeto pois queria entender por que 
muitos estudantes (meninos e meninas) não gostam ou não conseguem 
aprender os conteúdos da disciplina de Matemática na educação básica. 
Estudantes não gostam da disciplina porque docentes não conseguem en-
sinar? Estudantes não aprendem porque falta de material adequado, estí-
mulo, apoio de familiares?30

A pesquisa, de cunho quali-quantitativa (MANZINI, 2004), foi rea-
lizada na escola citada durante o mês de novembro de 2013 e utilizou um 
questionário com questões fechadas e abertas e um roteiro de entrevista 
semiestruturada. A pesquisa envolveu 70 estudantes do primeiro ano do 
Ensino Médio e uma professora da disciplina de Matemática da EEB Dru-
ziana Sartori, Chapecó/SC.31

Para Garda (2014), os processos de ensino e o aprendizado da dis-
ciplina de Matemática estão permeados pela diferença entre gêneros.  
Casagrande e Carvalho (2011) constataram que meninas e meninos têm 
desempenho semelhante nos primeiros anos da vida escolar inclusive em 

30  Para conhecer sobre esta problemática, ver Santos, J. A. et al. (2007).

31  Os resultados desta pesquisa foram apresentados no evento “PIBIC-EM: uma experiência de 
iniciação científica no Ensino Médio” realizado em Chapecó, Universidade Federal da Fron-
teira Sul, em 09 de dezembro de 2013 (GARDA, 2013).
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Matemática. Entretanto, em torno da 7ª série as meninas passam a de-
monstrar menos interesse pelos conteúdos dessa disciplina. Segundo as 
autoras, diversos fatores podem influenciar mudança de comportamento 
das alunas, dentre eles o menor estímulo oferecido por pais, mães e profes-
sores/as. O aprendizado de Matemática e de outras disciplinas depende da 
capacidade individual dos/as estudantes, porém também do esforço, em-
penho e dedicação por eles/as apresentados. Essas características são com-
plementares e contribuem para o bom desempenho de meninas e meninos. 

Embora tenha apresentado os dados totalizados, a análise não foi 
concluída. Garda (2014) observou que a falta de interesse de estudantes 
pela disciplina de Matemática é causada pela falta de apoio e estímulo dos 
pais, mães ou responsáveis; as professoras não conseguem lidar com a di-
versidade de estudantes em cada sala de aula; os cursos ministrados não 
conseguem atender à diversidade da sala de aula.

Dentre um leque ilimitado de temas, interessante observar que 
praticamente todas as intenções ou projetos de pesquisa realizados pelas 
bolsistas ICJ do projeto Antropologia, Educação e Diversidade abordam 
as questões de gênero e sexualidade. A motivação destas escolhas podem 
elucidar este ponto. Quando se estimula estudantes a refletir e ocorre a 
escuta de seus argumentos, se constata o quanto estão interessados em 
conhecer mais, realizar investigações e, com elas, contribuir com a reflexão 
das pessoas. É o caso de duas estudantes de quatorze anos, que realiza-
ram a pesquisa para promover a reflexão, denunciar e tentar “abrir os olhos 
das pessoas”, especialmente das profissionais da educação, que tentam re-
correntemente “tapar o sol com a peneira” referindo-se a uma escola que 
não existe. Mais do que qualquer coisa, o objetivo da pesquisa foi provocar 
mudanças nos processos educacionais. A ciência, neste caso, foi uma ferra-
menta utilizada em prol desta transformação. 

3 DESAFIOS, RESISTÊNCIAS, IMPACTOS 

3.1 Escola: espaço contraditório

As pesquisas e este projeto com jovens estudantes de escolas públi-
cas de Chapecó têm demonstrado que a instituição escolar de uma maneira 
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geral é permeada por conflitos e contradições. Ao mesmo tempo que é o es-
paço da diversidade por excelência, se observa maior investimento na nor-
matização, desconsideração e desvalorização das diferenças.32 Observa-se  
que esta instituição costuma fazer maior investimento no reforço das as-
simetrias, na estimulação de valores hegemônicos, repressões, opressões 
e violências do que na reflexão e diálogo. Desta forma, ela se distancia de 
sua “função social” (MENDONÇA, 2011), que é a socialização e a produção 
de conhecimento, e tende a reproduzir padrões sociais assimétricos e legi-
timar relações de poder historicamente estabelecidas, estimular práticas 
discriminatórias, promover a “autoculpabilização” e o sofrimento. 

Também neste projeto, os relatos e denúncias sobre violências se-
xistas, homo-lesbo-trans-gordo-fóbicas intersecionadas (CRENSHAW, 
2002)33 com questões étnicas, raciais, de classe, vínculos e crenças religio-
sas, contextos, famílias, promovidas ou silenciadas por estudantes e pro-
fissionais da educação no contexto escolar foram recorrentes. Estudantes 
relatam que estas violências em ambiente escolar causam graves danos 
e “profundas sequelas” nas suas vidas, geram traumas, sentimentos de 
medo e insegurança, além de sentimento de insatisfação, baixa autoestima 
e insucesso escolar. Muitas vezes, estes traumas limitam esses jovens e os 
impossibilitam de visualizar alternativas de superar ou fugir de tais vio-
lências. As violências realizadas, silenciadas e consentidas nas escolas são 
formas de educar (SALA e GROSSI, 2013), interferem nas expectativas de 
sucesso e rendimento escolar,34 geram desinteresse pela escola; produzem 
abandono e evasão, tumultuam o processo de configuração e expressão 
identitária e podem levar estudantes a tentativas de suicídio.35 

32  Ver, por exemplo, Welter (2015).

33  Crenshaw (2002) sugere o uso do conceito de interseccionalidade, a fim de capturar os aspec-
tos estruturais e dinâmicos da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. A partir 
desse uso, pode-se pensar como o racismo, sexismo e homofobia criam desigualdades que 
posicionam social e politicamente alguns grupos. 

34  Sobre isto, ver Carvalho (2008), Carrara et al. (2009), Teixeira-Filho, Rondini e Bessa (2011), 
Junqueira (2009).

35  Para Bento (2011), estudantes que são submetidos à “pedagogia do insulto” (JUNQUEIRA, 
2009) não evadem da escola, são “expulsos”.
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Tais dificuldades tendem a ser ainda maiores em pessoas com iden-
tidade ou expressão de gênero não hegemônicos, pobres, analfabe-
tos, negros, indígenas, tiverem alguma deficiência, forem soroposi-
tivos e não puderem (ou não quiserem) manter um estilo de vida 
jovem e dentro dos padrões de beleza estabelecidas (WELTER, 2015,  
p. 503).36

Estimular a prática científica, a formação e reflexão sobre estas si-
tuações podem ser formas eficazes para entender os processos violentos e 
estimular a criação de alternativas. 

 
 famílias tradicionais

Alguns aspectos foram determinantes no processo de sensibilização 
e comprometimento das pessoas com o Projeto. Como foi orientado por 
uma perspectiva pós-construtivista, coletivo e processual, todas as ações 
foram planejadas, realizadas e avaliadas coletivamente e periodicamente. 
A cada acerto uma vitória coletiva; a cada falha, um diálogo para a re-sensi-
bilização e re-comprometimento era necessária.

Algumas pessoas foram seduzidas (DUBET, 1997) para o projeto 
imediatamente, outras não. Uma bolsista, por exemplo, relatou que desco-
briu que o Projeto seria realizado e ficou dois meses procurando a direção 
da escola para saber informações. Ela própria nos auxiliou na divulgação 
do Projeto na escola. Algumas pessoas conseguiram se empoderar e ins-
trumentalizar-se a partir do acesso ao conhecimento teórico-metodológico 
apresentado e refletido nas atividades do projeto ou apoiadas por ele. Estas 
pessoas se dispuseram e realizaram posteriormente formações com cole-
gas, familiares e profissionais da educação. 

Algumas estudantes demoraram a serem “seduzidas”. Outras não 
conseguiram superar a formação conservadora e explicitavam desconforto 
ao ter contato com determinados conceitos e teorias. Gênero e sexualidade 

36  Sobre estas reflexões, ver também Graupe e Grossi (2014), Schulman (2010), Borillo (2009), 
Fernandes (2011).
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foram as temáticas de maior impacto e desestabilização e são lembradas 
até este momento como as responsáveis por conflitos no grupo. 

A coordenação optou por diversificar ao máximo as atividades no 
contato e produção do conhecimento como dinâmicas, passeios, lanches, 
visita a museus, viagens, exercícios, participação em eventos, entre outras 
estratégias. Foram utilizadas estratégias para promover integração, desen-
volvimento de habilidades individuais, criar práticas de leitura e de refle-
xão, vencer a timidez e o individualismo, realizar produção textual autoral. 
Os relatos dos/as bolsistas nos indicam que acertamos na escolha da meto-
dologia de ouvir, valorizar e empoderar os e as bolsistas. Perguntado sobre 
o impacto do projeto em sua vida, um bolsista afirmou que ele “trouxe um 
mundo novo [...] Novas pessoas, novos hábitos, novos conhecimentos, [...] 
trouxe uma fonte de conhecimento novo e um portal para outros mun-
dos”. Este jovem, mesmo tendo se afastado do projeto por razões familia-
res e econômicas, se tornou autodidata e passou a frequentar a biblioteca 
da universidade, onde era encontrado muitas vezes lendo livros diversos, 
alguns com certa complexidade para sua idade e formação escolar. Pergun-
tado sobre o que mais gostava no projeto, afirmou: “eu classifico gostar de 
alguma coisa como conseguir fazer. Então eu gosto de tudo”. Esta afirma-
ção – eu gosto, porque consigo fazer – nos indica que projeto foi exitoso e 
feliz em suas escolhas.37

Muitas famílias e profissionais da educação se somaram à formação 
destes jovens cientistas. A realização de encontros e reuniões na casa e nas 
escolas dos/as bolsistas foram estratégias utilizadas para facilitar a apro-
ximação e compromisso das famílias e profissionais. O contrário também 
ocorreu. Diversas famílias e profissionais das escolas compareceram em 
atividades realizadas na universidade. Esses movimentos e redes de apoio 
foram fundamentais para corrigir dificuldades específicas e fortalecer a 
formação das estudantes.

Duas jovens bolsistas foram muito prejudicadas em suas formações 
científicas pela educação conservadora que receberam. A primeira é uma 
jovem brilhante que rapidamente se mostrou seduzida e comprometida 
com a formação científica e as atividades do projeto. Num determinado 

37  Depoimentos feitos durante grupo focal realizado no dia 16 de julho de 2014.
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momento simplesmente não compareceu mais às atividades. Apesar de  
todos os esforços da coordenação e colegas da escola e do Projeto, não foi 
possível reverter a ordem da mãe. Ela havia exigido que a filha abandonasse 
todas as atividades extra-escolares com objetivo de afastá-la do namorado 
que não pertencia a mesma religião que ela. A segunda jovem foi obriga-
da a abandonar o projeto por razões bastante semelhantes à outra jovem.  
A motivação da mãe, no entanto, foi um suposto relacionamento homoafe-
tivo da jovem. Nos dois casos, a punição está fundamentada nas questões 
de gênero e sexualidade. 

3.3 Impactos da formação teórico-metodológica

Interessante observar o impacto da formação teórica entre bolsistas 
ICJ. Diversas bolsistas relataram com satisfação que as leituras, reflexões 
coletivas e participação em formações e eventos realizadas no projeto pos-
sibilitaram “abrir os olhos” e instrumentalizaram-nas para compreender 
muitos aspectos e experiências que viviam. 

Uma bolsista de 15 anos, por exemplo, contou que sua professora e 
colegas de escola ficaram muito impressionados com seu domínio sobre os 
conceitos antropológicos de preconceito e discriminação. Foi a partir deste 
momento que esta professora e colegas souberam da existência do projeto 
PIBIC-EM na Universidade Federal da Fronteira Sul.38

Outra bolsista contou que insistiu que sua colega de 14 anos partici-
passe do evento sobre violências que seria realizado na universidade. Seu 
objetivo era empoderar esta jovem para que acabasse com o relacionamen-
to violento que mantinha com um homem. Contou que neste evento as-
sistiram ao documentário “Canto de Cicatriz”39 e participaram ativamente 
das discussões, inclusive sobre o quão difícil é terminar um relacionamento 
violento em função das emoções envolvidas. Esta estudante contou satis-
feita que a amiga terminou este relacionamento pouco tempo depois.40

38  Depoimentos feitos durante grupo focal realizado em 16 de julho de 2014.

39  O Documentário “Canto de cicatriz” apresenta uma reflexão um tema difícil, cercado de ta-
bus e pactos de silêncio: a Violência Sexual contra Meninas. Disponível em: <https://vimeo.
com/27586763>.

40  Depoimentos feitos durante grupo focal realizado em 16 de julho de 2014.
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Embora diversas pessoas envolvidas no projeto conseguiram en-
tender a relação entre a perspectiva etnocêntrica, a ideia preconceituosa e 
as ações discriminatórias explicadas de forma didádita por Queiroz (1997), 
outras não incorporaram e continuam defendendo perspectivas discrimi-
natórias. O caso das políticas de ações afirmativas nas universidades (co-
tas) é emblemático para observar este processo. Embora defenda a existên-
cia de políticas inclusivas para escola pública e baixa renda, uma bolsista de 
15 anos defende a meritocracia ao se referir aos negros. Para esta, reservar 
cotas para negros é uma forma de preconceito e de discriminação, de re-
afirmar sua incapacidade. E, por fim, defende que todas as pessoas pos-
suem as mesmas condições para estudar e entrar numa universidade.41 

Diante deste argumento e mesmo reconhecendo que há discrimina-
ção racial, a segunda bolsista se opõe ao primeiro argumento e explica que 
as cotas nas universidades foram criadas em função de uma dívida social 
que o Estado tem com as pessoas negras e indígenas por causa das violên-
cias históricas e da escravidão. Diferente da outra estudante, esta defende 
as cotas raciais nas universidades. Numa reflexão muito próxima das dis-
cussões pós-colonialistas de Spivak (2010) como subalternidade e agência, 
a terceira bolsista afirma que não se deveria falar “pelo outro” pois “a gente 
não está na pele do outro, a gente não sabe”. Essa discussão demonstra o 
quanto o projeto é importante, por criar, também, espaços para que sejam 
debatidos assuntos polêmicos como esses.

Como tentamos evidenciar, todas as pessoas e instituições foram 
impactadas pelo projeto PIBIC-EM da UFFS. O Projeto aproximou jovens, 
famílias e escolas da universidade, ao mesmo tempo em que aproximou 
estudantes e profissionais do ensino superior da escola. 

Diversas bolsistas afirmaram que o projeto mudou suas vidas, pois 
possibilitou amadurecimento teórico e ampliação da visão de mundo, rea-
lizou atividades para desenvolver a reflexão autoral, e orientou a realização 

41  Depoimentos feitos durante grupo focal realizado em 16 de julho de 2014.
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de pesquisas. Foi um exercício de “ser um universitário, antes de estar na 
universidade”. Foi um projeto que possibilitou “troca de ideias” “de igual 
para igual”, se referindo ao relacionamento estabelecido entre participan-
tes do projeto – estudantes e professoras do Ensino Médio e Graduação. Foi 
um projeto onde “me senti incluída”. Há diversos relatos de que a participa-
ção no projeto promoveu mudanças significativas na organização, discipli-
na e responsabilidade com tarefas domésticas, escolares e profissionais.42 

Diversos bolsistas afirmam que os exercícios frequentes e a produção 
textual realizada foram fundamentais e qualificaram muito as atividades 
cotidianas. O sucesso desta ação pode ser medido pelas boas notas alcan-
çadas nas provas do exame nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado 
nos segundo e terceiro anos do Ensino Médio e na aprovação e entrada no 
Ensino Superior para aqueles que finalizaram o Ensino Superior. Das dez 
estudantes, duas bolsistas realizaram ou irão realizar intercâmbio inter-
nacional, cinco estão no ensino superior,43 três são estudantes do Ensino 
Médio e um está se preparando para prestar vestibular no curso de Ciências 
Aeronáuticas (PUC). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos apresentar que durante a realização do projeto PIBIC-EM 
muitas dificuldades foram encontradas, algumas superadas, outras não, 
mas seguramente muitos aprendizados e impactos foram observados tan-
to por parte das/os estudantes e bolsistas ICJ, quanto pelos/as estudantes 
e professoras do Ensino Superior. 

Com certeza foram feitas muitas escolhas acertadas, e outras nem 
tanto. De qualquer forma, o Projeto, por ser inovador na UFFS e na região, 
teve que enfrentar diversas dificuldades, superadas na maioria das vezes 
pelo trabalho coletivo. O envolvimento empoderado, ativo e compromissado  

42  Depoimentos feitos durante a realização do grupo focal realizado em 16 de julho de 2014.

43  As estudantes foram aprovadas nos seguintes cursos superiores: Pedagogia (UFFS), Enge-
nharia Mecânica (UCEFF), Direito (UNOESC), Radio, TV e Vídeo (Faculdade São Paulo), En-
genharia Mecânica (UTF) e Enfermagem (UFFS).
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dos três segmentos – professoras, graduandos/as e estudantes de EM foi 
essencial para o sucesso do Projeto.

Observamos que o Projeto oportunizou uma formação científica para 
estudantes de escolas públicas de Chapecó, promoveu a aproximação aos 
espaços acadêmicos, às profissionais, estudantes e produções acadêmicas; 
contato com outros estudantes e outras realidades escolares; criou oportu-
nidade para organizar e participar de eventos científicos, cursos, viagens e 
intercâmbios; para realizar pesquisas, desenvolver habilidades individuais, 
elaborar e socializar produções textuais. O Projeto impactou também a co-
munidade universitária, pois criou as condições para aproximá-la da edu-
cação básica e da comunidade escolar. Se grande parte das dificuldades para 
implantação deste projeto inovador foram superadas, observamos que as 
razões para seu abandono não foram.
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Capítulo 4

ENGENHARIAS: SEXISMO, ESPAÇOS  
(RE)PARTIDOS E A FORMAÇÃO

Adriana Zomer de Moraes1

Tânia Mara Cruz2

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea expressa cotidianamente mudanças 
conceituais e novas dinâmicas de ser e estar no mundo, o que envolve rela-
ções sociais, cultura, trabalho, desenvolvimento social e econômico, novas 
tecnologias da informação. O contexto globalizado que se apresenta trouxe 
transformações sociais, econômicas, tecnológicas e geopolíticas a nível in-
ternacional, com implicações nos modos de ser e de agir dos sujeitos, assim 
como em sua subjetividade, configurando novas existências. 

1  Psicóloga, mestre em Educação pelo Programa de Mestrado em Educação da Universidade do 
Sul de Santa Catarina – Unisul.

2 Graduada e Licenciada em História, Doutora em Educação pela USP, Docente do Programa de 
Mestrado em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul.
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As mulheres vêm ocupando espaços em um complexo mercado de 
trabalho, que traz em si valores sociais e culturalmente construídos. Há 
que se considerar que é notável o aumento da participação da mulher neste 
contexto, bem como no exercício de funções antes reconhecidas como tipi-
camente masculinas. No entanto, homens e mulheres ainda são valoriza-
dos de forma distinta quando o assunto é trabalho. “Sem sombra de dúvida, 
a questão de gênero pode servir como norte de inúmeras reflexões sobre os 
fenômenos sociais nas últimas décadas” (FERNANDES, 2013, p. 20).

As características atribuídas a cada atividade são, na maioria das 
vezes, definidas a partir de habilidades consideradas inatas, ou seja, uma 
visão de que homens nasceram para tais funções e mulheres nasceram para 
outras. Tais concepções tendem a desfavorecer as mulheres que, apesar de 
agregarem funções e ocuparem espaços profissionais historicamente con-
siderados masculinos, podem não ser valorizadas da mesma forma que os 
homens. Compreender o trabalho como uma atividade social permite des-
tacar o caráter cultural das concepções que diferenciam trabalho feminino e 
masculino, evidenciando, ainda, a noção de que as habilidades necessárias 
para a realização desta ou daquela atividade não são naturalmente deter-
minadas pelo sexo, mas são construídas no contato com o mundo concreto. 

A participação ativa e crescente da força de trabalho feminina na 
economia causa alterações em uma rede complexa de relacionamentos. 
Se, ao transformar a realidade social, os indivíduos transformam a si 
mesmos, a atividade de mulheres em cargos antes improváveis vai trans-
formando o mercado de trabalho e possibilitando a constituição de novas 
formas de subjetividade. Ao transformar o contexto do mercado de traba-
lho com sua presença, as mulheres podem transformar a si mesmas, suas 
expectativas, seus anseios em uma relação dialética, cultural e histórica. 
Entretanto, estudos continuam reafirmando que existem segmentações e 
diferenças nas relações de trabalho, oriundas das relações de gênero e da 
divisão sexual do trabalho.

No Brasil, os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano de 2011, re-
velam a importância do enfrentamento da problemática das relações de 
gênero na educação formal (QUEIROZ, CARVALHO e MOREIRA, 2014). 
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Estes dados compõem um relatório que contempla 78 áreas do conhe-
cimento em detalhes, conforme classificação Eurostat/Unesco/OCDE.  
Os dados de graduandos por sexo demonstram que avançamos em relação 
à presença das mulheres no ensino superior, entretanto, os dados indicam 
que as mulheres estão matriculadas, quase na totalidade, nos cursos das 
Ciências Sociais, Humanas e Saúde, e os homens, quase exclusivamente, 
nas Ciências Exatas e Tecnologias, historicamente as que possuem mais 
prestígio social e maiores salários. Barbosa, Carvalho (2003) e Fernandez 
(2013) constataram que “a presença das mulheres na educação superior se 
distribui de forma segregada, existindo espaços marcadamente femininos 
e masculinos” (p. 219-220), o que nos distancia de uma equidade de gênero.  
Os autores afirmam que as mulheres estão ainda, em sua maioria, nos es-
paços entendidos socialmente como femininos. Neste sentido, buscou-se,  
com este estudo, compreender como a universidade tem se constituído 
num espaço de ruptura ou permanência no que concerne à divisão sexual 
do trabalho. Procuramos, nesse âmbito, conhecer os sentidos produzidos 
por estudantes de engenharia no que concerne às relações de gênero em 
sua formação profissional e à divisão sexual no trabalho vigente na socie-
dade brasileira, que ainda discrimina as mulheres, e compreender de que 
modo a universidade desenvolve seu currículo em sala de aula e promove 
experiências relativas à problemática de gênero.

Sabemos que a educação vem ganhando as nuances deste tempo e 
(re)produzindo a dinâmica socialmente estabelecida. É neste espaço predo-
minante que ocorre a aprendizagem para o trabalho – tanto no que ela ex-
pressa em conteúdos, como nas experiências relacionais nele vividas. Essas 
vivências incluem as relações de poder e a disciplinarização que nelas im-
plicam. Todas as relações sociais aparecem mediadas por relações de classe, 
gênero, raça, entre adultos e crianças ou, ainda, da forma como cada um 
destes grupos age com seus pares. O modo como a escola ou a universida-
de organiza este conjunto de relações por meio de seu currículo aberto ou 
oculto terá papel-chave na constituição do sujeito. Os espaços educativos 
são espaços em que o conflito e as disputas que ocorrem fora dele também 
nele repercutem, constituindo-se espaços que podem ser utilizados como 
contra-hegemonia, problematizados, visando à sua transformação. 
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Dentro desta perspectiva de constituição do sujeito, podemos nos 
aproximar do pensamento de Demerval Saviani (2004), que traz à reflexão 
a concepção de educação histórico-crítica, afirmando que

[...] a escola é, pois, compreendida com base no desenvolvimento 
histórico da sociedade; assim compreendida, torna-se possível a sua 
articulação com a superação da sociedade vigente em direção a uma 
sociedade sem classes, a uma sociedade socialista. É dessa forma que 
se articula a concepção política socialista com a concepção pedagó-
gica histórico-crítica, ambas fundadas no mesmo conceito geral de 
realidade, que envolve a compreensão da realidade humana como 
sendo construída pelos próprios homens, a partir do processo de 
trabalho, ou seja, da produção das condições materiais ao longo do 
tempo (p. 103).

Pensando nesta direção, Saviani (2007) nos mostra que educação e 
trabalho são categorias sociais, práticas sociais e políticas constituidoras 
de subjetividades e coletividades num processo dialético. Tais categorias 
constituem-se como características histórico-ontológicas do ser humano: 
pelo trabalho, o homem transforma a natureza e, ao mesmo tempo, é 
transformado, sendo, nesta relação, produto e produtor de si mesmo e 
da sociedade. O autor afirma que, dado que nossa existência não é garan-
tida pela natureza, que precisamos adaptá-la para sobreviver, o processo 
pelo qual aprendemos a agir sobre a natureza com tal finalidade é parte 
indissociável do processo de trabalho. Precisamos aprender a trabalhar, 
e, sabendo isso, transmitir às novas gerações esse saber, sendo este um 
processo educativo. 

1 EDUCAÇÃO E TRABALHO

A relação entre educação e trabalho é inerente ao próprio conceito de 
educação, uma vez que ambos estão vinculados à própria história da huma-
nidade. Com base no conceito marxista de trabalho, podemos inferir que, 
desde que o homem começa a agir sobre a natureza e modificá-la, tem-se 
uma relação de trabalho.
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Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natu-
reza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, 
regula e controla seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se 
defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe 
em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalida-
de, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria 
natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio 
desse movimento sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 
modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as 
potências nela adormecidas e sujeitas ao jogo de suas forças a seu 
próprio domínio (MARX, 1988, p. 142).

Nesta mesma linha de pensamento, Saviani (1994) retoma o concei-
to marxista de trabalho, afirmando que este se configura como o ato de agir 
sobre a natureza, com a finalidade de adaptá-la às necessidades humanas. 
O homem, para garantir sua existência, necessita continuar produzindo-a 
por meio do trabalho, o que permite afirmar que a existência humana é 
determinada pelo modo como ele produz sua própria existência. Este pen-
samento reafirma o pensamento de Karl Marx (1985a), na medida em que 
este coloca que a existência de elementos materiais não naturais

[...] sempre teve de ser mediada por uma atividade especial produ-
tiva, adequada a seu fim, que assimila elementos específicos da na-
tureza a necessidades humanas específicas. Como criador de valores 
de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma condição de 
existência do homem, independente de todas as formas de socieda-
de, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre 
homem e natureza e, portanto, da vida humana (p. 50).

Esta compreensão permite afirmar que educação e trabalho se vincu-
lam identitariamente, uma vez que os homens, produzindo sua existência, 
aprendem e aprendem a trabalhar trabalhando. Ao agir sobre a natureza, 
produzindo sua própria existência, o homem estabelece técnicas e formas 
que se instituem por meio das vivências. Este processo é reificado nas expe-
riências, as quais são validadas para serem apropriadas por outros homens, 
configurando-se como um processo de aprendizagem (SAVIANI, 2007).

Neste sentido, vemos objetivado o vínculo educação e trabalho, 
processo articulado com a produção de si e do mundo, numa interlocução  
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dialética. De acordo com Saviani (2007), o trabalho é o princípio funda-
mental do sistema educativo, sempre foi e sempre será. Para o autor,

a essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva 
divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. Ao 
contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. 
O que o homem é, é-o pelo trabalho. A essência do homem é um 
feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se 
complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico (SAVIANI, 
2007, p. 154).

Pensar sob este enfoque requer pensar o trabalho e o próprio homem, 
permite inferir que o homem produz e é produzido nas relações de trabalho, 
num processo histórico e social. Ao mesmo tempo, institui o vínculo deste 
processo com a aprendizagem, uma vez que, ao produzir-se, o homem o faz 
na relação com outros homens, entre os quais existem trocas e mediações 
que promovem a aquisição de novas formas de ser, estar e agir no mundo.

Aprender é uma atividade que precisamos desempenhar, pois sem 
ela não conseguiremos sobreviver. Ao chegar ao mundo, essa neces-
sidade da vida humana começa a se impor sem que haja um ponto de 
chegada. As pessoas se precipitam para experiências e experimenta-
ções diversas durante a vida, e todas elas resultam em algo aprendi-
do. Isso nos caracteriza enquanto seres humanos de forma bastante 
diferenciada em relação aos animais (TACCA e REY, 2008, p. 139).

Este processo resulta da inexorável relação entre sujeito e socieda-
de. Só há sujeito constituído em contextos sociais, os quais, por sua vez, 
resultam da ação concreta de homens que, coletivamente, organizam o seu 
próprio viver (ZANELLA, 2004). Ao produzir formas e instrumentos que 
lhes permitem agir sobre a natureza e produzir suas existências, os homens 
se diferenciam de outras espécies e garantem sua própria “humanidade”.

[...] o homem se diferencia propriamente dos animais a partir do 
momento em que começa a produzir seus meiosde vida, passo este 
que se encontra condicionado por sua organização corporal. Ao pro-
duzir seus meios de vida, o homem produz indiretamente sua pró-
pria vida material (MARX & ENGELS, 1974, p. 19).
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Tais considerações nos levam à afirmação de que o homem não nasce 
homem, mas, forma-se homem; ele aprende a ser homem e aprende a pro-
duzir sua própria existência, “portanto, a produção do homem é, ao mesmo 
tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem 
da educação coincide, então, com a origem do homem mesmo” (SAVIANI, 
2007, p. 155).

Nos coletivos humanos primitivos, nas comunidades primitivas, os 
homens, ao apropriarem-se dos meios de produção da existência, educa-
vam a si mesmos e educavam outros homens, passando conhecimentos, 
onde educação e vida confundiam-se de modo dialógico (SAVIANI, 1994; 
2007).

Entretanto, o amplo desenvolvimento da produção configurou mo-
dos de produção que levaram à constituição da propriedade e promoveram 
divisão dos homens em classes. E, ao se estabelecer as classes, configurou-se  
uma cisão na unidade da educação, cuja consequência foi dissociá-la do tra-
balho. A partir de então, tem-se uma educação voltada aos homens livres e 
a outra voltada aos escravos, proprietários e não proprietários, onde, res-
pectivamente, a educação centrava-se em atividades intelectuais para os 
homens livres e fundia-se ao trabalho na outra classe (SAVIANI, 2007).

A educação voltada à intelectualização é a gênese da escola tal como 
a conhecemos, constituindo-se uma forma de educação que contrapunha 
aquela peculiar ao processo produtivo, solidificando-se a separação edu-
cação e trabalho. “Estamos [...] diante do processo de institucionalização 
da educação, correlato do processo de surgimento da sociedade de classes 
que, por sua vez, tem a ver com o processo de aprofundamento da divisão 
do trabalho” (SAVIANI, 2007, p. 156).

A ruptura com o modus de produção escravagista e, instituindo-se 
o feudalismo, a escola, na idade média, é fortemente marcada pela igreja 
católica (SAVIANI, 2007).

Com a instituição do modo de produção capitalista, novas mudanças 
são produzidas na educação, colocando o Estado como principal interlocutor 
do processo educativo, respaldado num discurso de escola pública para todos, 
o que, no desenrolar dos fatos, não se consolida. A escola nesta estrutura vai 
se distanciando da questão do trabalho, assumindo um formato de um local 
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de apropriação de saberes historicamente construídos, de modo a permitir 
a integração de seus membros nesta mesma sociedade (SAVIANI, 2007). 
Este novo modelo se estrutura de forma a produzir uma ilusória ruptu-
ra escola trabalho, o que se perpetua até os dias de hoje, objetivando-se  
o ensino voltado para carreiras profissionais ou acadêmicas.

O ensino superior passa, na sequência da educação básica, a propor-
cionar, então, duas opções ou a inserção definitiva no mundo produtivo 
por meio da profissionalização ou a continuidade no mundo acadêmico, 
na organização do que seria uma cultura superior (SEVERINO, 1986). En-
tretanto, há que se considerar que a educação traz, em sua dinâmica, con-
tradições sociais, que são constituintes da própria dinâmica da sociedade.

[...] A educação pode contribuir para disfarçar, legitimando-as ideo-
logicamente, e abrandar as contradições e os conflitos reais que 
acontecem no processo social, por outro, pode também desmascarar 
e aguçar a consciência dessas contradições, contribuindo para sua 
superação no plano da realidade objetiva. Se a educação pode ser, 
como querem as teorias reprodutivistas, um elemento fundamental 
na reprodução de determinado sistema social, ela pode ser também 
elemento gerador de novas formas de concepções de mundo capazes 
de se contraporem à concepção de mundo dominante em determina-
do contexto sociocultural (SEVERINO, 1986, p. 96).

Compreende-se, a partir daí, que a educação está impregnada das 
contradições dadas pelo próprio momento histórico, entre as quais gênero, 
classe, raça, etnia... (SEGNINI, 2000), assim como dos modos e/ou mode-
los produtivos desta mesma sociedade. 

Transportando-nos para o contexto contemporâneo, experiencia-
mos a chamada globalização de mercado, fluxos financeiros internacionais 
e o fortalecimento de uma ideologia neoliberal, bem como uma acirrada 
concorrência, os quais se projetam para uma mudança e uma flexibilização 
da própria legislação que rege o trabalho.

[...] A concentração de capital – fusões, incorporações, privatiza-
ções – ocorre ao mesmo tempo que a força de trabalho fragiliza-se 
pela flexibilização, quer seja das estruturas produtivas, das formas 
de organização do trabalho, da própria força de trabalho, por meio 
do emprego/desemprego. É dentro dessa nova correlação de forças 
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que se concretiza a lógica do “livre mercado”, sob a coordenação do 
sistema financeiro global (SEGNINI, 2000, p. 73).

A autora continua suas ponderações, demonstrando, ainda, que a 
flexibilização incide diretamente na precarização das relações de trabalho 
e na fragilização do trabalhador e, nesta direção, as mulheres que já foram 
pioneiras na ocupação de postos de trabalho precários, por ocasião da rees-
truturação produtiva, continuam a vivenciar maiores taxas de informalida-
de e desemprego (SEGNINI, 2000).

A segregação sexual no trabalho persiste como um fenômeno mun-
dial. O inegável crescimento da participação das mulheres no merca-
do de trabalho e a escolaridade elevada alteram pouco suas condições 
socioeconômicas. A desigualdade entre homens e mulheres se ex-
pressa de diferentes formas, como a posição ocupada pelas mulheres 
no mercado de trabalho [...] Mesmo entre as mulheres empregadas 
[...] é possível observar que vários indicadores (rendimento, jorna-
da de trabalho, registro em carteira e direitos no trabalho) apontam 
para a precária condição da maioria das mulheres na ocupação de 
postos de trabalho (SEGNINI, 2000, p. 74).

Tais afirmações nos permitem compreender que as diferenças e/ou 
contradições de gênero permanecem independente do nível de escolariza-
ção. No ensino superior, elas se perpetuam nos guetos profissionais que 
produziram historicamente a ideia de profissões masculinas ou femininas. 
Na mesma medida, colocam as ciências exatas no campo das masculinida-
des, reproduzindo e reafirmando o processo binário que se afirma social-
mente justificado pela diferença sexual.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Epistemologicamente, esta pesquisa orientou-se pela concepção 
sócio-histórica de sujeito, cuja base filosófica – o materialismo histórico 
dialético de Marx, compreende os seres como produtos e produtores de sua 
cultura e história, para o qual o método dialético “[...] não é mais do que o 
material, traduzido e transposto para a cabeça do homem” (MARX, 1984).
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Apoiada no marxismo, a abordagem sócio-histórica traz para a pes-
quisa a ideia de constituição de um sujeito, de subjetividades, numa inter-
locução indivíduo-sociedade, ou seja,

[...] o psiquismo é constituído no social num processo interativo 
possibilitado pela linguagem, pode permitir o desenvolvimento de 
alternativas metodológicas que superem as dicotomias objetivo/
subjetivo, externo/interno, social/individual (FREITAS, 2003, p. 4).

Nesta direção, esta abordagem dá respaldo a uma forma de produ-
ção de conhecimento que enfatiza a compreensão dos fenômenos sob o 
prisma de seu acontecer histórico, considerando o sujeito como instância 
da totalidade social. Para ser coesa e coerente com os objetivos que propõe, 
a pesquisa foi norteada por abordagem quantitativa e qualitativa na orga-
nização e tratamento dos dados. No que concerne à parte quantitativa, a 
pesquisa buscou uma apreensão do todo, ou seja, da totalidade do recorte 
de pesquisa pelo conhecimento matemático. 

A abordagem qualitativa do fenômeno foi subsidiada pela compreen-
são de González Rey (2005), que afirma que o conhecimento é uma produ-
ção construtiva-interpretativa:

[...] A interpretação é um processo em que o pesquisador integra, 
reconstrói e apresenta em construção interpretativa diversos indi-
cadores obtidos durante a pesquisa, os quais não teriam nenhum 
sentido se fossem tomados de forma isolada, como constatações 
empíricas (p. 31).

Ao compreender o pesquisador como parte essencial no processo 
de coleta de dados, a abordagem qualitativa leva em conta a qualidade da 
expressão dos sujeitos, muito embora não se legitime pela quantidade de 
sujeitos de pesquisa. Desta forma, um único sujeito poderia suprir a neces-
sidade de informações que o tema demanda (GONZÁLEZ REY, 2005).

A pesquisa foi realizada em um Centro Universitário do estado de 
Santa Catarina, que possui dezesseis cursos de Graduação, nos quais se 
encontram matriculados 3207 alunos, sendo 435 alunos das Engenharias. 
Esta instituição possui quatro engenharias como Graduação: Engenharia 
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Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Sanitária e Ambiental e Agro-
nomia. Nestes quatro cursos, estão matriculados 297 homens e 148 mu-
lheres. Para fins desta pesquisa, fez-se um recorte focalizando-se a coleta 
de dados nas nonas fases dos referidos cursos, que se constituem de 181 
alunos, sendo 122 homens e 59 mulheres. 

Os sujeitos de pesquisa foram, deste modo, alunos regularmente 
matriculados nas nonas fases da referida instituição de ensino, sendo que 
cem por cento (100%) destes responderam a um questionário. Em seguida, 
foram entrevistados 16 alunos, sendo oito (8) homens e oito (8) mulheres 
– também das nonas fases dos cursos de Engenharia citados.

Para fins de entrevista, a amostragem da pesquisa foi não probabi-
lística, ou seja, não apresentou fundamentação matemática ou estatística, 
dependendo apenas dos critérios do pesquisador. Neste contexto, a amos-
tragem foi encontrada por acessibilidade ou conveniência, sendo utilizado 
apenas como critério de inclusão o fato de estar regularmente matriculado/a 
na nona fase de um curso de Engenharia da referida instituição.

Em síntese, como instrumentos de coleta de dados utilizamos um 
questionário, cuja função foi traçar um panorama geral do universo de 
pesquisa sobre seu objeto, permitindo uma primeira aproximação empí-
rica do mesmo. 

Utilizou-se um segundo instrumento de coleta de dados, uma entre-
vista semiestruturada. Dessa maneira, se obteve flexibilidade no processo 
de entrevista na abertura para novos questionamentos quando surgisse a 
necessidade e fosse de relevância para o tema, mesmo não tendo sido abor-
dados no roteiro prévio.

A pesquisa se guiou pelos princípios metodológicos adotados an-
teriormente no referencial teórico: ao sistematizar os resultados, foram 
criados indicadores agrupados em zonas de sentido, montadas a partir das 
entrevistas, que, segundo González Rey (2005), abrem espaço para apro-
fundar as questões no campo de construção teórica. 

Esta pesquisa apresentou um amplo rol de resultados analisados sob 
a luz do aporte teórico, entretanto, para fins desta comunicação científica, 
fez-se um recorte de análise, enfocando o sexismo e sua reificação dentro 
do universo formativo de uma instituição de Ensino Superior.
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3 SEXISMO: ESPAÇOS (RE)PARTIDOS

Para Carvalho (2008), a dualidade existente nas concepções do que é 
masculino e do que é feminino se faz presente desde a infância e é expressa 
nas escolhas das carreiras profissionais, assim como no processo de forma-
ção, sendo propulsora de várias formas de preconceito.

Mesquita Filho, Eufrásio e Batista (2010) nos colocam que, entre 
as muitas formas de projeção do preconceito, encontra-se o sexismo, que 
compreende avaliações negativas e atos discriminatórios dirigidos às mu-
lheres e pode se manifestar sob a forma institucional (políticas salariais di-
ferenciadas) ou interpessoal, muito embora a primeira propicie o contexto 
cultural adequado à segunda. 

O sexismo é um resquício da cultura patriarcal, sendo utilizado para 
garantir a dominação masculina, ou melhor, as diferenças de gênero, que 
se legitima por atitudes que desqualificam a mulher, desvalorizando o sexo 
feminino, apoiada por instrumentos legais, médicos e sociais que as nor-
matizam (FERREIRA, 2004).

O Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher – 
UNIFEM afirma que, mesmo com a ampliação da consciência internacional 
em relação às questões de gênero, e com a consolidação de ações nesta di-
reção, a realidade contemporânea ainda é preocupante, pois nenhum país 
conseguiu eliminar as desigualdades entre sexos. Os países nórdicos foram 
os que conseguiram reduzi-la aos mais baixos índices, dos quais a Suécia 
detém a liderança mundial. O Brasil está em 51º lugar (UNIFEM, 2005).
Lombardi (2006) aponta que, de um modo geral, o processo de democra-
tização da Educação Superior possibilitou um maior ingresso de mulheres 
nos cursos de Engenharia, entretanto, este ingresso vem acompanhado de 
reações por parte da maioria estabelecida na área, na qual há engendra-
mento de mecanismos de controle que conduzem estas mulheres a se posi-
cionarem profissionalmente em situações de subordinação.

Observamos isto claramente nos discursos expressos pelos partici-
pantes da pesquisa, onde a segregação se torna explícita. 

Toda hora... Ficam diminuindo, fazem piada sem graça... Mais os cole-
gas é verdade. Só que os professores não dizem mas, sabe quando a gente  
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entende as coisas mesmo sem falar muito? [...] O cara não diz mas, a gen-
te sabe que ele pensa que mulher era pra tá noutro lugar. Tem professor 
que é assim, bem assim... Isto é chato tem menina que até fica desanima-
da. E tem umas que até pensam será que não era melhor sair do curso. Eu 
não deixo eles vou fazer o que eu gosto e pronto (MARIA – EP).

Eles humilham até algumas amigas minhas, comigo não se fazem de 
bobo, sou brava... Mais os colegas, professores só uma vez um cara fez 
uma piadinha... mas se desculpou. Disse que mulher era pra cuidar da 
casa, que cuidar de negócio era pra home (JOANA – EA).

As resistências encontradas por conta da manutenção das relações 
de dominação masculinas, sendo reproduzidas as relações de poder hierar-
quizadas nos contextos acadêmicos, também foram verificadas.

Nunca me senti prejudicada só que algumas vezes me chateava, porque 
parecia que eles não acreditavam muito em mim e nas minhas colegas. 
Eles deixavam nas entrelinhas que mulher tinha menos capacidade. Não 
eram todos, a maioria era bem legal mas, outros, principalmente os de 
área bem técnica. E parecia que eram assim até com as professoras mu-
lheres (RITA – EP).

Estas situações discriminatórias aparecem não só na relação com co-
legas, mas nas relações familiares e com os professores. Lombardi (2006) 
denota que as relações de subordinação das mulheres em relação aos ho-
mens são refletidas e perpetuadas no âmbito da formação acadêmica, o que 
se dá em vários níveis relacionais. 

A pesquisa trouxe uma teia de relacionamentos docentes-discentes 
que está recheada por processos discriminatórios. Estes estão sistemati-
zados no gráfico 4, que se ocupa do tratamento dispensado a homens e 
mulheres no contexto de formação em Engenharias.

Os dados planificados no gráfico 4 estão diretamente relacionados às 
falas dos participantes da pesquisa, os quais inferem sobre as diferenças no 
tratamento que os professores e colegas dispensam a homens e mulheres.

Colegas e professores. Tem professor que fala na cara dura que mulher 
tem que ser pra fazer projeto; executar é coisa de homem. E tem até mu-
lher preconceituosa, que pensa que pra ser gerente de fábrica tem que ser 
homem. Não dá pra acreditar! Mas, é assim (Rita – EP).



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina110

Normal não é... são profissões de homens para homens... eu penso assim 
mesmo. Sou assim. Tem mais mulheres engenheiras hoje mas, estão sem-
pre na rabeira dos homens. Sempre correndo atrás. Elas deviam buscar 
profissões em que poderiam se destacar mais (VÍTOR – EAS).

Gráfico 4 – Tratamento dos professores em relação a homens e mulheres
Fonte: Autoras (2005).

Encontramos ainda que as relações de trabalho que se configuram 
para as mulheres engenheiras durante o processo formativo são permeadas 
pela segregação e/ou pela discriminação das mulheres, sofrendo com mul-
tideterminações culturais do que deve ser o trabalho feminino e o trabalho 
masculino. As falas de homens e mulheres revelam que o mercado de traba-
lho que os aguarda é rico em atitudes discriminatórias contra as mulheres:

O mercado de trabalho, ainda não senti na pele, dizem que é muito mais 
difícil para mulheres, os professores dizem que também é assim. Penso 
que ainda tem muito preconceito contra a mulher, nós ganhamos menos 
que os homens, eles ganham bem mais e, parece que são mais respeitados 
(Rita – EP). 

[...] quando elas tão na fábrica é bem complicado, os caras não querem ou-
vir ordem de mulher, eles não fazem, [...] Isso de certeza, agora elas falam 
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cada coisa... Ninguém esconde muito que mulher não tem muito jeito pra 
comandar produção. E daí vira só folia na sala. Ninguém briga... algumas 
vezes briga sim, elas se incomodam. Tem um colega que diz que não sabe 
o que elas tão fazendo aqui, que mulher só atrapalha na fábrica, vão pra 
lá e querem colocar vaso de flor em todo lugar (LUIZ – EP).

No discurso sexista, aparecem vários elementos de contradição. Ao 
mesmo tempo em que refere igualdade, Luiz mostra que existem diferen-
ças a serem demarcadas. 

Existe sim, igualdade até certo ponto. Como que uma mulher vai carregar 
uma bobina de mais de 100 quilos, tem coisa que é pra homem. Outra 
coisa, na fábrica ninguém quer o comando de mulher, como que elas vão 
conseguir trabalhar, não conseguem. Acaba que vão pra outras coisas, fa-
zem mais projeto, discutem planta, o fluxo da produção, os custos e nós 
que vamos pra produção mesmo (LUIZ – EP).

Dentro da profissão, ainda persiste a questão do que as mulheres 
podem ou não fazer. Como nos coloca Lombardi (2006),

[...] ainda persiste uma demarcação das áreas em que elas se en-
contram presentes, tanto no campo escolar como no profissional 
incluindo a posição hierárquica ocupada por elas nas empresas. Des-
sa forma, a ordem de gênero, transversal à engenharia, classifica/
reclassifica e hierarquiza áreas de conhecimento e áreas de trabalho, 
atividades, atribuições e posições hierárquicas como mais ou menos 
masculinas e femininas, e as valoriza de forma diferente (p. 199). 

Ainda podemos perceber nos relatos elementos contraditórios, im-
pregnados ainda dos valores sexistas presentes nos mais diversos cenários, 
inclusive na educação e no trabalho.

Não sei... Tem bastante mulher nos cursos aqui e até professora, a coor-
denadora do curso é mulher... Só que eu acho que tem coisa que não é 
pra mulher. [...] Aquilo que falei né... Elas não conseguem fazer tudo no 
campo. Então... nesse caso elas têm resultado bem pior, tu não sabe o que 
é lidar com gado, trator... é coisa pesada. Nas aulas tá tudo meio igual 
(MAURO – EA).
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Ainda no que se refere ao sexismo, existem as diferenças com rela-
ção às posições profissionais, a participação econômica das mulheres na 
força de trabalho e, também, à remuneração. Em todo o mundo, desconsi-
derando o setor agrícola, tanto em países desenvolvidos como em desen-
volvimento, mulheres ainda ganham menos de 78% da remuneração paga 
a homens pelo mesmo trabalho, uma disparidade que insiste em persistir 
mesmo em países mais desenvolvidos (UNIFEM, 2005).

A “guetização” do trabalho feminino constitui fenômeno que permeia 
todas as fronteiras culturais e profissões e atinge mulheres, virtualmente, 
em todos os países. Internacionalmente, as mulheres estão concentradas, 
na maioria dos casos, em profissões “feminizadas”, como enfermagem e 
magistério, trabalho de escritório, cuidado de idosos e enfermos – deno-
minadas “segregação ocupacional horizontal” – e tendem a permanecer em 
categorias trabalhistas inferiores às dos homens. Geralmente, como essas 
funções são desempenhadas por mulheres, o pagamento é o menor possí-
vel, além de oferecer nenhuma ou limitadas oportunidades de progresso na 
carreira (UNIFEM, 2005). 

No que concerne às Engenharias, a segregação de mulheres aparece 
também no campo da remuneração.

Agora que estou fazendo estágio que estou vendo isto, de salário não 
sei lá da empresa. Mas, estudamos que sim, sempre homem ganha mais  
(MARIA – EP).

[...] as mulheres ganham menos, já é assim onde eu trabalho, achei que 
ia mudar mas descobri que mesmo depois de formada devo ganhar menos 
que os meus colegas homens. Que sacanagem! Vou dar o mesmo resulta-
do, talvez até mais resultado, e ganhar menos. Eu não entendo, então, a 
gente estuda e depois tem que trabalhar, cuidar dos filhos e ainda ganhar 
menos. Bem chato! (LIA – EAS).

O que percebemos é que as mulheres continuam em situação de 
inferioridade no mercado de trabalho, o que se apresenta nos mais va-
riados campos do conhecimento. Entretanto, o que encontramos na pes-
quisa é que, na formação, elas têm esta informação e possibilidades de 
subverter a ordem estabelecida no que tange à divisão sexual do trabalho.  
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Ao mesmo tempo, parecem preparar-se para esta cisão como algo estabe-
lecido e imutável, denotando certa imobilidade feminina destas mulheres 
para a transformação desta realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mulheres têm adentrado mais a Educação Superior que os ho-
mens; isto lhes garante avanços no que concerne ao espaço social que ocu-
pam, em alguns campos do conhecimento, como nas Engenharias. Este é 
um espaço de avanços e recuos. Entretanto, é inegável que existe um pro-
cesso possível de ampliação da inserção da mulher nas mais diversas áreas 
do conhecimento. 

A busca pela compreensão do sexismo na formação superior, mais 
especificamente nas Engenharias, foi permeada por muitos elementos con-
traditórios, sendo possível reconhecer que estar na Educação Superior pos-
sibilita o desenvolvimento das mulheres e um avanço das mesmas sobre 
esta área que se desenvolveu como um gueto masculino. 

Homens e mulheres expressam, em suas falas, que existe um reposi-
cionamento da mulher no espaço de formação profissional, porém, reafir-
mam, com frequência, a dificuldade de ser mulher e estar num espaço de 
masculinidades. Este ir e vir denota as contradições que ainda cercam este 
fenômeno, advindas de um processo cultural reificado de muitas formas, 
inclusive pelo próprio processo formativo. 

Percebemos que a formação está impregnada de valores e preceitos 
que reafirmam as desigualdades de gênero. Observando os dados apresen-
tados no decorrer da pesquisa, podemos ter clareza de como a formação 
está atravessada por relações hierarquizadas entre homens e mulheres.

Entretanto, são inegáveis os avanços que as mulheres conquistaram 
na sociedade no que concerne às suas escolhas profissionais. A presença da 
mulher nos cursos de Engenharia promove uma alteração contextual e uma 
ruptura com o que estava estabelecido, rompendo, de certa forma, com 
uma cultura hegemônica. Entretanto, ao mesmo tempo os tratamentos di-
ferenciados e o acesso, muitas vezes, podem ser cerceados por paradigmas 
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preconceituosos que são estabelecidos nos mais variados espaços sociais e, 
permeiam, por conseguinte, todo o processo de formação destas mulheres.
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coordenadora do Projeto “Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina” (FAPESC/
CNPq). Contato: miriamgrossi@gmail.com.
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INTRODUÇÃO

Falar sobre futebol no Brasil nos faz destacar os chavões culturais 
de “país do futebol” e a “pátria de chuteiras”. As duas expressões indicam 
a importância da modalidade esportiva como fenômeno social que ganha 
reais contornos de um fato social total invadindo espaços e instituições.  
O futebol dimensiona sua força por meio da mídia e nos vários projetos 
publicitários. Além disso, é parte integrante da socialização primária em 
grupos familiares. Qualquer objeto esférico acaba por transmitir a infor-
mação de querer ser rolado por meio de chutes e pontapés para passar por 
entre dois marcos caracterizados como um gol. Tudo pode virar uma bola 
imaginária, que alimenta sonhos entre o jogo e o esporte que se confun-
dem por meio da paixão e emoções que compartilham.

Este breve artigo tem como propósito sintetizar parte dos resultados 
obtidos em pesquisa anterior (DA CONCEIÇÃO, 2013, 2014), desenvolvi-
da durante o ano de 2013,5 e que contou com apoio dos Núcleos: NEPESC 
(UFSC) – Núcleo de Estudo e Pesquisa Educação e Sociedade Contemporâ-
nea; LABEC (UFRJ) – Laboratório de Pesquisas em Educação do Corpo; e 
NIGS (UFSC) – Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades. 

O objeto da pesquisa esteve centrado no “estudante-atleta”, uma 
expressão que designa duas atividades, uma de aluno/estudante e outra 
de atleta. Esta condição é aceita por aqueles que dedicam parte de sua ju-
ventude para serem formados como atletas de futebol nas categorias de 
base de clubes reconhecidos como entidades formadoras. Os jovens atletas, 
em conjunto com seus familiares, investem tempo, recursos financeiros e 
relações pessoais na busca de um horizonte de mobilidade social e ascen-
são econômica. A profissionalização no futebol passa a representar, para 
famílias, uma carreira de sucesso, e, que, consequentemente, despreza o 
processo de escolarização, pois parece não depender dele para se obter os 
melhores postos de trabalho dentro do mercado da bola. 

O estudante-atleta ganha importância por exercer as duas ativi-
dades de maneira concomitante. Tal desenvolvimento não parece ser  

5  Com bolsa de Iniciação Científica (CNPq).
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particularidade dos atletas, tendo em vista que outros jovens trabalhado-
res formais e informais também compartilham de situações semelhantes 
quanto ao tempo dedicado à escola. A diferença do estudante-atleta para 
o estudante-trabalhador está no fato de a legislação não contemplar a pri-
meira atividade como formação para o mercado de trabalho formal. A for-
mação atlética não é encarada pela legislação como formação profissional, 
consequentemente, limites para treinamento e outras disposições não são 
estipuladas, ou melhor, não recebem as mesmas garantias quando contem-
pladas pela consolidação das leis trabalhistas, o que deixa os clubes bastan-
te à vontade para priorizar seus interesses.

O jovem estudante-atleta se encontra na intersecção entre dois 
mundos – um da escola e outro do clube. Estando nesta posição, o jovem 
atleta necessita realizar escolhas sobre seu futuro profissional. Dois cami-
nhos se apresentam: um por meio do esporte e outro por meio do capital 
cultural objetivado dos títulos e certificados acadêmicos. O interesse inicial 
da pesquisa procurou entender como acontece a formação do jogador de 
futebol e qual a relação construída com a escola. A pesquisa teve como ob-
jetivo perceber as nuances presentes na relação clube e escola, bem como 
identificar como a formação no futebol dilui o interesse pela escolariza-
ção. Esse interesse foi melhor analisado na pesquisa de Mestrado intitula-
da O estudante-atleta: desafios de uma conciliação (DA CONCEIÇÃO, 2015), 
na qual foi possível perceber que as inúmeras viagens, a rotina de treina-
mentos e os valores culturais presentes no grupo (comunidade de prática) 
promovem uma descontinuidade na maneira do estudante-atleta criar seu 
envolvimento e relação com o saber e com o espaço escolar.

O grupo de pesquisadores debruçados sobre o tema da escolarização 
de atletas (SOUZA et al., 2008; MARQUES, SAMULSKI, 2009; SOARES et al.,  
2009; MELO, 2010; ROCHA, 2011; SOARES, 2011; BARTHOLO, 2011; 
COSTA, 2012; BARRETO, 2012; KLEIN, 2014; DA CONCEIÇÃO, 2014) 
tem apontado para elementos que estão diretamente ligados ao jovem, 
seus familiares e aos interesses dos clubes. Estes estão relacionados ao 
tempo de treinamento e de deslocamento, possibilidades de escolarização, 
flexibilização dos estabelecimentos de ensino, o mercado da bola e suas 
oportunidades. A escola aparece sempre como algo que faz parte da forma-



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina120

ção como requisito menor e, por isso, recebe, também, menor atenção dos 
clubes e dos atletas. 

Na procura por entender a formação do atleta de futebol, foi selecio-
nado o Avaí Futebol Clube, que mantém, desde 2004, uma parceria mais 
“informal” com a Escola Estadual Básica Ildefonso Linhares, ambos clube e 
escola localizados no bairro Carianos, próximos ao aeroporto de Florianó-
polis. Mais precisamente, foram investigadas as categorias6 de base do Avaí 
FC e como os jovens atletas vivenciam a escola. Como pesquisador, realizei 
observações nas dependências das duas instituições, frequentei o espaço 
escolar e a rotina de treinamento. Além disso, para melhor compreender as 
categorias nativas, foram realizadas oito entrevistas com quatro atletas,7 o 
psicólogo, a assistente social, o coordenador das categorias de base, o dire-
tor e a coordenadora pedagógica da escola. Posteriormente, foi realizada a 
tabulação dos dados e a correlação teórica, que permitiram interpretação 
e maior entendimento sobre a formação no futebol. As observações foram 
feitas percorrendo as dependências do clube e da escola, realizando o mí-
nimo de intervenção na rotina dos jovens, no entanto, no meio do futebol, 
em que tantos olhares significam assédio e oportunidades, minha presença 
inicialmente gerou desconfiança. Com o tempo, passei a ser tolerado e, in-
clusive, reconhecido pelo nome. Assim, rótulos de olheiro, agente de atleta, 
fiscal, estagiário, treinador e professor foram sendo pouco a pouco substi-
tuídos pelo de pesquisador, e, principalmente, pelo nome próprio. Dentre 
as várias oportunidades de observação da rotina dos jovens, uma muito 
proveitosa foi a realização da “Oficina Papo Sério”, organizada pelos cole-
gas do NIGS (UFSC), que possibilitou estar em sala de aula, desenvolvendo 
dinâmicas sobre masculinidade e sexualidade com os jovens. 

6  As categorias foram: Infantil (sub-15), com jovens de 14 e 15 anos, e Juvenil (sub-17), com 
jovens de 16 e 17 anos.

7  Paulo, 17 anos, meia, principal característica: passe e finalização, natural de Laguna/SC, com 
passagem por Triunfo/SC, Fluminense/RJ e Figueirense/SC; Carlos, 16 anos, atacante, prin-
cipal característica: velocidade, habilidade e resistência, natural de Goiânia/GO, com pas-
sagem por Goiás/GO e Aparecidense/GO; João, 16 anos, atacante, principal característica: 
drible, velocidade e jogo pelas pontas, natural de São Paulo/SP, com passagem por São Ber-
nardo/SP; e Tiago, 16 anos, volante, principal característica: pegada e toque de bola, natural 
de São Paulo/SP, com passagem por Corinthians/SP e Portuguesa/SP.
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O artigo está dividido em seis partes, a começar pela introdução que 
situa sobre o tema; um segundo momento, que fala sobre a bola no pé, ao 
destacar os interesses e possibilidades. Na terceira parte, faço apontamen-
tos sobre o atleta em relação à escola; na quarta parte, apresento resultados 
das observações referentes à relação clube Avaí e a escola; na quinta parte, 
ensaio algumas jogadas ao tratar de gênero, especificamente, sobre mascu-
linidade; e, por fim, realizo a conclusão das observações e outros questio-
namentos.

1 COM A BOLA NO PÉ

A formação do atleta de futebol acontece no Centro de Treinamen-
to (CT), espaço construído para aperfeiçoamento de condições técnicas, 
táticas e físicas (SANTOS, 2009). O clube de futebol investigado se en-
quadra conforme a Lei Pelé (BRASIL, 1998) como Entidade Formadora de 
Atletas, disponibilizando alimentação, alojamento e assistência médica e 
odontológica. 

Para o jovem e sua família, ser admitido em um clube de futebol in-
dica um primeiro passo para o sucesso. Os benefícios oferecidos, muitas ve-
zes, significam condições melhores que as encontradas em casa, inclusive, 
com maior acesso a bens culturais. 

Segundo Arlei Damo (2005), existem três tipos de ideias de forma-
ção: (a) formação/produção endógena, que tem o objetivo de revelar joga-
dores para o próprio clube; (b) formação/produção exógena, com objetivo 
de negociar jogadores para outros clubes, principalmente europeus; e (c) a 
formação/produção híbrida, que mescla os dois objetivos, dando resposta 
a torcedores vinculados ao clubismo e aos investidores que esperam o re-
torno financeiro. O Avaí FC se encontra na formação/produção híbrida. No 
Brasil, podemos entender uma formação “à brasileira” como aquela que visa 
à performance atlética nos mais variados âmbitos, que requer dedicação de 
grande parte do tempo do jovem em treinamento rotineiro. As categorias 
sub-13 e sub-15 realizam treinamento em um período do dia matutino 
ou vespertino, e na medida em que a idade e competições ganham maior  
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importância, os atletas da sub-17 e sub-20 podem treinar dois períodos 
por dia, o que acaba por refletir na escolha pelo período escolar noturno.

O processo de formação no Brasil envolve quatro fases particulares; 
iniciação, especialização, aperfeiçoamento e manutenção (PERES; LOVI-
SOLO, 2006). A fase inicial é marcada na infância, o contato com a mo-
dalidade de forma espontânea por meio da família e amigos, os primeiros 
passos aprendidos nas disputas escolares e a figura do professor de Edu-
cação Física se confunde com a paterna, se equiparando na transmissão 
do conhecimento futebolístico. A fase de aperfeiçoamento envolve um co-
nhecimento mais institucionalizado, o que requer espaços específicos para 
a prática da modalidade – agora surgem escolinhas, clubes e aqueles que 
recebem maior importância, os centros de treinamento das categorias de 
base dos clubes profissionais de futebol de campo. A fase de aperfeiçoa-
mento acontece na sequência, como fruto do esforço e dedicação do atleta 
em aproveitar as oportunidades. A última fase significa profissionalização, 
o exercício pleno da profissão. 

Essas quatro fases podem ser dívidas em três momentos contunden-
tes dentro da formação dos jovens. Os momentos foram resultados da fala 
dos atletas e das observações no campo de pesquisa e estão divididos em 
uma situação anterior à formação (não atleta), o momento de formação 
(atleta) e a profissionalização (profissional). Antes da formação, os jovens 
atletas entrevistados alegam que brincavam de bola, algo descompromissa-
do e divertido. A brincadeira com a bola pode ser assim relacionada com a 
fase de iniciação. Ao “brincar de bola”, as características físicas e performá-
ticas despertam interesse da família ou de outros profissionais envolvidos 
com o futebol, o que impulsiona para um desejo de “jogar bola”. O “jogar 
bola” é a fase institucional, sendo que o que separa uma fase da outra é o 
alambrado, um símbolo da institucionalização do conhecimento e de seu 
espaço de prática, pois separa os que estão fora e os que estão dentro do 
processo de formação em uma categoria de base. Portanto, “jogar bola” ga-
nha contornos de empenho, dedicação e esforço na busca por aprimora-
mento e melhor rendimento físico, técnico e tático. A brincadeira futebol 
espontânea inicial é transformada em esporte futebol, com exigências e 
treinamento metódico projetado em ações de planejamento visando a um 
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futuro que possibilite “trabalhar a bola”, que será a superação do segundo 
alambrado que concretiza o sonho da profissionalização.

O caminho para atingir sucesso no futebol é árduo e muito competi-
tivo. Assim, os desafios enfrentados por jovens atletas que percorrem esta 
trajetória dizem respeito à separação dos familiares e ao regramento de 
ações e atitudes. Durante as entrevistas com os profissionais do Avaí FC 
ficaram muito evidentes dois tipos de jovens atletas: os “atletas de caracte-
rísticas” e os “atletas de formação”. Os dois tipos não são estipulados para 
reduzir ou enquadrar os jovens em apenas duas possibilidades; eles foram 
construídos como tipos ideais para melhor identificar a forma de atuação 
com os atletas. O atleta de característica é aquele que possui talentos in-
contestáveis, como visão de jogo, habilidade, posicionamento e capacidade 
de cadenciar a partida. Muito valorizado dentro de campo, mas fora dele 
muitas vezes o comportamento e caráter são opostos ao esperado. Isto é, o 
jovem atleta de característica está sempre envolvido em confusões com ou-
tros atletas, não atletas e com a escola. A indisciplina é seu ponto negativo, 
mas sua capacidade no futebol o coloca na balança que geralmente pende 
para o lado em que o retorno financeiro futuro compensará os problemas 
presentes. Do outro lado, temos o atleta de formação. Este é o mais espe-
rado por todos, isto é, um jovem com potencial, capaz de ser moldado e 
aperfeiçoado durante os anos de formação – que pode levar uma década ou 
5 mil horas de treinamento (DAMO, 2005). Este jovem, segundo os profis-
sionais, incorpora um asceticismo atlético, cuida da alimentação, torna-se 
regrado e aplica tudo aquilo que lhe é orientado. 

Devemos imaginar o campo de formação de atletas no futebol sendo 
bastante heterogêneo, com clubes de maior e menor prestígio. Logo, os 
melhores atletas são assediados para estar nos melhores clubes, e, conse-
quentemente, uma hierarquia de formação e de atletas também se faz re-
presentativa na mesma ordem. No entanto, os clubes de menor expressão 
buscam encontrar os melhores atletas antes que os clubes de maior repre-
sentatividade no meio os encontrem. Assim, inúmeros jovens percorrem 
o Brasil, sendo admitidos e dispensados dos inúmeros clubes de futebol.  
O Avaí Futebol Clube não é diferente desta lógica, a qual é facilmente cons-
tatada com a presença de gaúchos, paranaenses, paulistas, cariocas, baianos  
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e outros que compõem o quadro das categorias de base, demonstrando um 
primeiro indício da grande circularidade de atletas.

A seleção dos jovens acontece por meio de peneiras e por indicação 
de agentes e olheiros. A peneira é uma forma muito difundida no meio 
futebolístico, a qual recebe um peso de importância por significar uma vi-
tória pessoal do atleta. Nela, o mérito pessoal é evidenciado. No entanto, 
de acordo com as conversas realizadas durante a pesquisa, a peneira nada 
mais é do que uma resposta ou retorno à sociedade. Isto é, continuamente 
se alimenta o sonho do sucesso pessoal por meio deste ritual de aprovação. 
Pesquisa realizada por Antônio Jorge Soares (2009, p. 4) afirma que apenas 
1% dos jovens aprovados em peneiras torna-se jogador de futebol profis-
sional. Os outros 99% que vão chegar ao momento de trabalhar a bola são 
indicados por olheiros e agentes que assistem a campeonatos escolares, vi-
sitam escolinhas e frequentam campeonatos das federações estaduais e da 
confederação brasileira. Nestes espaços de exibição, o assédio sobre pais, 
técnicos e clubes é negociado em prol do objetivo de receber ou proporcio-
nar a melhor estrutura para treinamento e maior visibilidade nas competi-
ções em que o jovem atleta participará. Desta maneira, os jovens circulam 
por vários clubes de futebol, podendo, inclusive, no mesmo ano, terem sido 
admitidos por três clubes diferentes (ressalto que a maioria das competi-
ções acontece em paralelo ao ano letivo escolar; isto significa que o jovem 
também terá passado por três escolas distintas no mesmo ano letivo).

2 LÁPIS NA MÃO

A escolarização é uma obrigação para o jovem e sua família até ter 
completado 18 anos ou ter concluído o Ensino Médio (BRASIL, 2010).  
Ao superar o alambrado inicial das categorias de base, o jovem terá que 
dedicar seu tempo e talentos em prol da formação futebolística, e, conco-
mitantemente, a escola fará parte de sua rotina diária. Neste momento, 
começamos a ter um descompasso, pois o futebol não valoriza uma cultura 
letrada, ou, mesmo, o conhecimento transmitido pela escola. O estudante-
-atleta, devido à sua visão de mundo no futebol, fragmenta sua relação com o 
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 saber, causando um maior desinteresse pela escolarização. Podemos qua-
lificar tal fragmentação utilizando a expressão descontinuidade, pois, se o 
jovem, por motivos de viagens, fragmenta sua relação com a escola, e aqui 
especificamos mais, com as disciplinas e conteúdos ministrados durante o 
ano letivo, esse fato provoca uma não continuidade na apreensão de con-
teúdo, participação em provas e trabalhos coletivos com não atletas. Seu 
contato, muitas vezes esporádico com o professor, não permite a formação 
de vínculo ou de empatia em ambos. 

O descompasso parece ser evidente quando o futebol, uma moda-
lidade esportiva, valoriza apenas o corpo em sua condição física, técnica 
e tática. A soma desta condição é expressa no capital corporal adquirido 
em espaços institucionalizados. Ao contrário, a escola parece valorizar a 
mente, uma condição lógica e intelectual. Esta pode ser expressa em um 
capital escolar, que envolve também ações corporais, muito mais contro-
ladas pelo processo civilizador na maneira gestual, oral e comportamental. 
A consequência deste descompasso gera atritos entre professores, atletas 
e não atletas. 

Os jovens atletas não pertencem às franjas de miseráveis da socie-
dade, mas também não representam um estrato social que valorize a es-
colarização como um caminho pré-definido e esperado dentro da trajetó-
ria pessoal. Tal estrato necessita se preocupar com o sustento da família, 
ocasionando o conflito entre escola e trabalho. A formação de atletas deve, 
assim, ser considerada como um trabalho, e tanto os jovens como seus fa-
miliares estão jogando com as cartas que dispõem, no caso, o capital físico, 
que passará a ser um capital corporal capaz de – pela performance atlética 
– obter resultados que venham a suprir as necessidades econômicas e fi-
nanceiras. O sonho de mobilidade social e econômica está nos objetivos da 
família que investe na jovem promessa de craque (MENEZES, 2014). 

Infelizmente, a realidade dentro da pirâmide salarial no futebol não 
é benevolente com todos. Em 2012, matéria no jornal Extra, do Rio de 
Janeiro, afirmou que 82% dos jogadores de futebol profissional no Brasil 
recebem até dois salários mínimos, e do restante apenas 2% recebem aci-
ma de vinte salários mínimos. A profissão demonstra ser muito concorri-
da e, mesmo dentro dela, os melhores postos de trabalho são ainda mais  



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina126

restritos. Os atletas que não forem bem-sucedidos ou não atingirem a pro-
fissionalização terão que enfrentar o desafio da reconversão profissional – 
por esta razão a escola é tão importante como outra possibilidade de carrei-
ra. Porém, as observações na escola, que conta com número significativo de 
atletas matriculados, demonstram uma dupla negação ao estudante-atleta. 
Primeiro, o não compartilhamento do cotidiano e visão de mundo do jo-
vem, e, segundo, a negação de uma perspectiva de profissões ligadas ao 
meio esportivo como medicina, engenharia mecânica, marketing e gestão 
esportiva, publicidade etc. O atleta parece ser tolhido pelo descrédito de 
sua escolha profissional e também de novas possibilidades futuras. 

Preciso esclarecer algo nas linhas que escrevo: em alguns momentos, 
parece que a culpa dentro do processo cabe à escola, que não se adapta 
ou condiciona seu conteúdo para melhor acolher o jovem atleta. Não pre-
tendo uma educação compensatória, mas incentivo um olhar mais atento 
da escola para envolver melhor os diferentes alunos que frequentam seu 
espaço. Na outra ponta, temos o clube de futebol, dentro de uma forma-
ção à brasileira, agindo conforme a lei de mercado no futebol. Os meninos 
precisam aprender a jogar bola, entender o esporte futebol, e, para isso, o 
conhecimento escolar e seu conteúdo não são valorizados para um melhor 
desempenho em campo. À escola é atribuída uma função utilitarista pro-
pagada por clubes e aceita por familiares, em que se resume a saber dar 
boas entrevistas sem erros grotescos de linguagem e a saber ler com boa 
compreensão, pois não desejam ser logrados em contratos inteligíveis. Para 
os atletas, a escola passa a ser resumida apenas desta maneira.

Esta ideia é facilmente observada no que diz respeito à participação 
dos atletas em competições; a sua inscrição está condicionada à matrícula 
escolar, e a mesma não significa acompanhamento do desempenho escolar. 
Desta forma, os entrevistados na pesquisa têm razão em afirmar que os 
atletas se preocupam apenas em fazer o suficiente para ter a média; eles se 
preocupam muito mais em não ter problemas (disciplina) na escola para 
não correr riscos com possíveis dispensas do clube. 

O espaço escolar pode significar um local de interação e integração 
social, principalmente se levarmos em consideração o meio do futebol em 
que vivem os atletas. Distantes de familiares e amigos, ir à escola seria um 
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momento de espairecer. No entanto, ao observar melhor o comportamento 
dos atletas na escola, algo surpreende, pois muito mais que uma suposta li-
berdade, os atletas vivenciam uma pressão ainda maior. Como descrito an-
teriormente, problemas disciplinares podem dispensar o atleta, interrom-
pendo sua carreira, e, na escola, o conflito entre os outsiders (atletas) e os 
estabelecidos (não atletas moradores do bairro) se torna evidente (ELIAS; 
SCOTSON, 2000). Os atletas evitam disputas ou contatos desnecessários 
com não atletas. Na fala dos quatro entrevistados, eles não vão procurar 
confusão. Assim, permanecem em grupos próximos às portas das salas de 
aula. A dinâmica do pátio escolar se mostra interessante, pois, quando os 
atletas estão no centro, os não atletas estão na periferia e vice-versa. Na 
disciplina de Educação Física, a escola e o clube têm um acordo prévio de 
liberação dos atletas de participação na disciplina. A disciplina em questão 
perde de contar com a experiência dos jovens na execução dos exercícios e 
na vivência de cuidado com o corpo, bem como transmite mais uma vez a 
informação de que o único caminho no esporte é como atleta. 

Na escola, os modos de comportamento demonstram que o jovem 
não está disposto a seguir aquilo que lhe é transmitido pelo professor. Mais 
que agressividade ou submissão, sua postura de indiferença caracteriza o 
desinteresse na escolarização (DA CONCEIÇÃO, 2014, p. 47). Para Pierre 
Bourdieu (2007), trata-se de uma “resignação desencantada” (p. 224) rela-
cionada com a distância e falta de perspectiva na carreira escolar, que passa 
a ser disfarçada de “negligência impertinente” (p. 224).

[...] visível através da indigência exibida do equipamento escolar, os 
cadernos presos por um barbante ou elástico transportados de for-
ma displicente em cima do ombro, [...]; tal resignação exprime-se  
também pela multiplicação dos sinais de provocação em relação aos 
professores, como o walkman ligado, algumas vezes, até mesmo na 
sala de aula, ou as roupas, ostensivamente descuidadas, e muitas ve-
zes exibindo o nome de grupos de rock da moda, [...], que desejam 
lembrar, dentro da Escola, que a verdadeira vida encontra-se fora 
dela (BOURDIEU, 2007, p. 224).

Os atletas não ostentam grupos de rock ou de outro gênero musical 
em suas roupas; ostentam marcas esportivas, andam, na maioria das vezes, 
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de chinelos de dedo, arrastando os pés; por demais, andam muito bem as-
seados, limpos e perfumados. As marcas corporais e acessórios como brin-
cos, tatuagens, fones de ouvido e a ausência de material escolar, sim, são 
relacionados e expressos da maneira descrita por Bourdieu.

3 CLUBE E ESCOLA

O Avaí FC e a Escola Estadual Básica Ildefonso Linhares, desde 2004, 
realizam uma parceria em que cabe à escola atender ao clube, disponibili-
zando vagas para os jovens atletas alojados no mesmo. A experiência inicial 
não foi muito agradável, pois, na fala dos gestores da escola, tudo era muito 
cômodo para o clube, uma vez que os atletas iam para a escola e exibiam 
uma empáfia com professores e colegas. Os jovens atletas viviam a exaltar 
um status adquirido por pertencer às categorias de base. Problemas com 
professores e outros alunos eram comuns quanto à indisciplina e desdém 
quanto à participação em sala de aula. A partir de 2009, a parceria ganhou 
novos moldes, em que foi repensada a participação da escola e do clube. 
Os profissionais ligados à formação dos atletas começaram a ser mais pre-
sentes no espaço escolar, as avaliações de comportamento e disciplina se 
tornaram constantes – ambos clube e escola ganharam com os jovens mais 
“dóceis”. No entanto, como dito anteriormente, a escola ganhou para os jo-
vens um caráter de maior tensão, pois, além da pressão e responsabilidade 
dentro do clube pelo alto rendimento, os problemas na escola significam 
interromper a carreira prematuramente.

Medidas práticas e simples foram adotadas em conjunto. Uma pri-
meira diz respeito a não entrada na escola de camisas de clubes de futebol 
para evitar disputas clubísticas envolvendo os atletas. Também foi adotado 
um livro de chamada com a assinatura dos atletas informando o seu horá-
rio de chegada na escola – este livro fica na Secretaria. Os atletas, conforme 
o acordo, podem entrar na escola até as 19 horas, mas facilmente podem 
ser vistos chegando por volta das 19 horas e 30 minutos. Este fato pode 
parecer irrelevante se apontarmos estudantes-trabalhadores também usu-
fruindo desta flexibilização da escola. O problema ganha real importância 
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ao perceber que o clube está a menos de 10 minutos de caminhada da es-
cola e os outros estudantes precisam, muitas vezes, retornar do centro da 
cidade de Florianópolis, enfrentando o trânsito no retorno do trabalho.

O Avaí FC em determinado período decidiu punir os atletas que fal-
tavam à escola com cortes nas bolsas pagas. A intenção era pressionar os jo-
vens, já que os valores baixos pagos, se reduzidos, fariam falta. Porém, não 
foi o que aconteceu; os atletas começaram a dizer uns para os outros que pa-
gam para não ir à escola. Isto se tornou tão naturalizado, que era um compor-
tamento normal. Após avaliação dos equívocos com esta ação, a decisão do 
clube foi tirar aquilo que era importante para os atletas: aqueles que faltam à 
escola agora ficam fora de treinamentos e competições. Assim, dentro de um 
mercado competitivo, os jovens não querem perder as oportunidades ou dei-
xar um companheiro ter maior vantagem, e todos começaram a frequentar a 
escola assiduamente, porém isso não significa melhor desempenho escolar, 
apenas mais uma exigência que faz parte da formação.

Nas entrevistas, os profissionais que lidam diretamente com os jo-
vens na formação foram indagados sobre as características fundamentais 
para um jovem chegar a tornar-se profissional, e as respostas indicam para:

[...] dedicação, respeito, comprometimento com o clube e a escola, 
biótipo, técnica (lhe atribuem grande peso), disciplina, inteligência 
(oposto do jogador “burro”), comportamento, aspectos educacionais 
(boas maneiras). A capacidade de comunicação, o saber ouvir, saber 
falar, aguentar pressão, concentração e espírito de equipe. [...] Os 
que melhor se adaptam e assimilam os treinamentos suportando as 
exigências demonstrando maior resiliência atingem o objetivo de 
superar o segundo alambrado (DA CONCEIÇÃO, 2014, p. 54).

Todo esforço do atleta converge para sua capacidade de suportar os 
distanciamentos e regramentos da formação. No primeiro momento, os 
incentivos familiares mobilizaram o jovem na busca pela carreira mergu-
lhado no sentido de brincar de bola. Após aprovação na categoria de base 
e superação do primeiro alambrado, a realidade se transforma com a ra-
cionalidade da formação: o jogo futebol apresenta sua face de esporte de 
alto rendimento. As pressões pela busca constante de melhor rendimento 
muitas vezes desanimam os atletas que questionam a escolha feita, e, neste 
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momento, todo o incentivo inicial proporcionado pela família ganha um 
caráter de responsabilidade em não desapontar aqueles que investem no 
projeto de jogador. O incentivo passa a ser responsabilidade em não falhar 
depois de percorrer parte do percurso, e os jovens entrevistados ressaltam 
esta passagem em suas trajetórias pois, no momento de contusões ou dis-
pensa de clubes, as dúvidas surgem e o impulso por corresponder às expec-
tativas os mobiliza para superar o desânimo e abatimento, canalizando as 
forças para a permanência na formação.

4 MASCULINIDADES EM JOGO?

Gostaria de realizar a inclusão de um enxerto de texto presente na 
monografia (DA CONCEIÇÃO, 2014) já citada, o qual procura,por meio 
das observações e entrevistas que foram feitas, trazer elementos sobre 
um tema que, no futebol, parece ser melindroso ou sensível de ser trata-
do abertamente. Procuro, nas próximas linhas, trazer elementos sobre os 
papéis e atribuições de gênero e da sexualidade como ela parece ser ex-
pressa no meio do futebol. Não pretendo realizar um levantamento sobre a 
produção; esse não é o propósito do item ou do artigo, mais, sim, apontar 
elementos que foram alçados durante a análise do contexto de formação no 
futebol.Tais argumentos são iluminados através de elementos identifica-
dos por Bourdieu (2011), em seu livro A dominação masculina.

O corpo do atleta, construído por meio de treinamento constante, 
também é carregado de sexualidade. Se o “corpo ferramenta” se estende 
para além do campo resguardado pelo ascetismo esportivo, ele ganha pro-
jeção como “corpo no social”. Sua representação de saúde e virilidade é ex-
posta frequentemente. O futebol entendido como instituição faz parte da 
sociedade em que está inserido. No caso do Brasil, uma sociedade hierar-
quizada e carregada de preconceitos sobre aqueles considerados desviantes 
do padrão de normalidade, o futebol desenvolveu uma redoma fixada nas 
expressões de masculinidade. Por isso, as ofensas proferidas porjogadores 
e torcedores aosadversários geralmente remetem a um xingamento ao per-
sonagem materno ou a um possível desmerecimento em considerá-lo como 
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homossexual. Para o Supervisor das categorias de base, é uma forma de 
agredir socialmente o adversário, procurando desestabilizá-lo, deprecian-
do sua imagem. Podemos entender essa dinâmica como uma expressão de 
preconceito presente na sociedade e o futebol não está fora – acontece um 
reflexo do quotidiano em seu espaço. Os atletas entrevistados também 
acreditam que o “povo” é preconceituoso, pois atribuem a questões cultu-
rais sua validação. “O xingamento é um tapa na cara do adversário” (CAR-
LOS, 17 anos). Após refletir sobre sua fala, conclui que “vivemos em um 
mundo muito machista”.

Alguns temas são caros ao futebol e, no caso, o tabu sobre homos-
sexualidade é guardado a sete chaves. O esporte de alto rendimento, com 
sua técnica e tática, exalta valores de honra e virilidade encontrados no 
simbolismo ou nas expressões de masculinidade. Os esportes e jogos viris 
representam uma ruptura com a figura materna, ou, mais precisamente, 
feminina (BOURDIEU, 2011, p. 36). O simbolismo da masculinidade está 
em oposição à figura feminina ou sua representação. Esta lembrança se faz 
presente constantemente na comparação e no ser reconhecido como “me-
nina”, no caso de não haver virilidade e expressões de força física durante 
os treinamentos e jogos.

Todos os entrevistados conversaram sobre o tema homossexuali-
dade, mas demonstraram certo desconforto. Todos alegaram que o meio 
do futebol não se exclui do quotidiano da sociedade, mas afirmam não 
conhecerem casos. Na fala do Supervisor, “é possível identificar como em 
qualquer outro lugar”. Esta identificação, quando sinalizada, já carrega um 
caráter de exclusão do desviante. A ação institucional mobiliza quase que 
imediatamente uma atitude entendida como de “blindagem” do jovem, isto 
é, proteger de preconceitos que possam desencorajar sua formação na car-
reira. O Psicólogo ressalta um ponto importante a ser percebido, a atitu-
de de “blindar” o atleta deve ser reconhecida como preconceituosa, sendo 
que se busca evitar a afirmação identitária do próprio sujeito. Na verda-
de, intensifica-se um trabalho voltado ao discurso que impeça chacotas, 
piadas e brincadeiras que façam referência à orientação sexual de outrem.  
O pensamento imediato é resguardar o relacionamento interno no grupo 
de jogadores. Dessa forma, mais que a preocupação no sujeito, o foco passa 
a ser o de manutenção da ordem, ou melhor, de normalidade. 
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Para os quatro atletas entrevistados, Carlos, Tiago, João e Paulo, 
a presença de um homossexual assumido dentro do grupo traz um cons-
trangimento para o convívio. Segundo os atletas, “é uma situação difícil, 
tem contato, a gente se veste junto, toma banho junto” (Carlos, 16 anos).  
O constrangimento passa por estar exposto a olhares. Um olhar o qual a 
figura masculina não costuma receber. Para Bourdieu (2011), as trocas em 
que homem e mulher oferecem para avaliação no ser percebido são distin-
tas; enquanto no primeiro a aparência lhe é cara, a mulher tende a exaltar 
o corpo como linguagem de sedução. 

A posição peculiar das mulheres no mercado de bens simbólicos ex-
plica o que há de mais essencial nas disposições femininas: se toda 
relação social é, sob certos aspectos, o lugar de troca no qual cada um 
oferece à avaliação seu aparecer sensível, é maior para a mulher que 
para o homem a parte que, em seu ser-percebido, compete ao corpo, 
reduzindo-o ao que se chama por vezes de o “físico” (potencialmente 
sexualizado), em relação à propriedade menos diretamente sensí-
vel, como a linguagem. Enquanto que, para os homens, a aparência 
e os trajes tendem a apagar o corpo em proveito de signos sociais 
de posição social (roupas, ornamentos, uniformes etc.), nas mulhe-
res, eles tendem a exaltá-lo e a dele fazer uma linguagem de sedução  
(BOURDIEU, 2011, p. 118).

O constrangimento dos jovens atletas pode ser entendido como o de 
ser observado não mais pela aparência dos signos sociais, mas o corpo nu 
sendo considerado semelhante ao da mulher, em linguagem de sedução e 
atração para o outro. Ao receber o olhar sobre o corpo considerado como 
linguagem de sedução, o constrangimento se faz em se equiparar ao femi-
nino, retomando a ligação com a figura materna. 

A “política do toque” dentro do futebol é concedida dentro de pa-
drões de virilidade e masculinidade. Os abraços demonstram agressividade 
e não sensibilidade, apertos de mãos firmes, e outras brincadeiras com co-
notação de embate de força. E dentro de uma ambivalência, esta “política 
do toque” também permite demonstrações de afeto e carinho que fora dela 
não seriam aceitas. No caso, beijos no rosto, o apalpar e deixar ser apalpado 
nas nádegas e o aceitar ser abraçado pelas costas. No entanto, este com-
portamento não é relacionado à homossexualidade; parece, antes, ressaltar 
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uma relação pueril ou a sublimação dos valores em meio à catarse promovi-
da pela euforia em superar o gol adversário.

O olhar sobre o sexo oposto é muito presente e sem acanhamento, faz 
parte do processo de identidade com a masculinidade. Quando em grupo, 
todos os atletas devem lançar olhar sobre o corpo feminino, admirando-o 
demoradamente. Caso não seja assim expresso, ficará sujeito a sanções dos 
colegas. “Ser homem, no sentido de vir, implica um dever-ser, uma virtus, 
que se impõe sob a forma do ‘é evidente por si mesma’, sem discussão” 
(BOURDIEU, 2011, p. 63). Dessa forma, a dominação masculina se cons-
trói no meio do futebol, moldando atitudes, ocultando os comportamentos 
desviantes e negando sua presença.

CONCLUSÃO

Com as observações, foi possível formular algumas hipóteses para 
a permanência no processo de uma formação à brasileira que não investe 
na escolarização, ou em uma formação mais holística do jovem. A primeira 
delas diz respeito ao processo histórico de construção do esporte e de seus 
atletas, digo, primordialmente, no Brasil. A passagem do amadorismo para 
a profissionalização trouxe uma parcela considerável da população para 
prática e posterior “viver do esporte”. A ênfase sempre esteve centrada na 
performance e capacidade adaptativa à modalidade, portanto, a falta de 
incentivo escolar parece estar pautada na não formação escolar de muitos 
profissionais técnicos do passado, os quais não utilizavam o capital cultu-
ral objetivado dos títulos, mais, sim, o capital corporal institucionalizado.  
A experiência de atleta prevaleceu por meio do reconhecimento de seu ca-
pital corporal adquirido em anos de treinamento e experiência, posterior-
mente passou à gestão e treinamento de novos atletas, e por sua vivência 
não envolver a escola, em certa medida continuou a reproduzir o seu mode-
lo de formação – a mensagem transmitida no passado foi de negligência ao 
conhecimento objetivado da escola. Na atualidade, a partir do século XXI, 
acontece a promulgação de lei sobre a profissão de treinador ser necessá-
ria usufruir de ensino superior na área de Educação Física. Essa mudança, 
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dentro da hipótese proposta, trará efeito em mais alguns anos, quando a 
transição do modelo antigo e a inserção total de novos profissionais come-
çarem a exaltar a necessidade de escolarização no esporte.

A segunda hipótese diz respeito ao estudante-atleta estar diferente 
do estudante-trabalhador em relação ao saber ou ao interesse com o capi-
tal objetivado. Parece não haver proximidade com o conteúdo escolar, pelo 
motivo de este não influenciar o valor salarial futuro no esporte de alto 
rendimento corporal, ao contrário do estudante-trabalhador, que deposita 
suas fichas no título escolar que lhe permite uma melhor colocação ou pos-
to de trabalho no mercado formal. Esta hipótese está sendo avaliada em 
pesquisa futura, que busca aprofundar o entendimento sobre a escola para 
o estudante-atleta.

Neste breve artigo, podemos destacar que a opção pelo futebol se dá 
de forma racional para os atletas e seus familiares, as exigências e deman-
das são construídas à medida que os jovens avançam, no nível de empenho 
e dedicação à modalidade. O campo de possibilidade que é criado coloca 
pouco a pouco outras esferas em segundo plano – no primeiro momento, a 
ruptura com o contato familiar, as amizades primárias e, por fim, a escola. 
A construção ou formação de um jogador profissional passa a significar de-
sistências de tudo aquilo que possa caracterizar ou inibir o sucesso. Quan-
to mais próxima à profissionalização, maior o campo de possibilidades e, 
consequentemente, mais fácil romper relações ligadas ao papel de jovem. 
Este processo constitui a consolidação de um ethos profissional, capaz de 
proporcionar a superação do segundo alambrado, aquele em que poderá, 
por fim, trabalhar a bola (DA CONCEIÇÃO, 2014, p. 56).
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versos e prosas – gênero, educação a música: o projeto de extensão “Papo 
Sério” e o combate às violências na escola”. 

1 PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Como suporte teórico nos fundamentamos em autoras que discutem 
questões de gênero, educação, sexualidade, racismo e violências na área das 
Ciências Sociais, com base no conceito de interseccionalidade (COLLINS, 
2000; CRENSHAW, 1994). Sobre essas e outras desigualdades históricas, 
seguimos a pesquisadora feminista negra Sueli Carneiro (2003), quando 
afirma que: 

Em geral, a unidade na luta das mulheres em nossas sociedades não 
depende apenas da nossa capacidade de superar as desigualdades 
geradas pela histórica hegemonia masculina, mas exige, também, a 
superação de idelogias complementares desse sistema de opressão, 
como é o caso do racismo (p. 3).

A interseccionalidade, conceito cunhado e difundido por feminis-
tas negras nos anos 1980, chama a atenção para os vários marcadores so-
ciais que envolvem o ser mulher, com ênfase nas questões étnico-raciais, 
contribuindo com a complexidade do pensar, lutar e defender as pautas 
feministas. 

Sueli Carneiro (2003), em seu texto, já um clássico do pensamento 
feminista negro, “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na 
América Latina a partir de uma perspectiva de gênero”, diz: 

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos 
senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas e a misci-
genação daí resultante está na origem de todas as construções de 
nossa identidade nacional, estruturando o decantado mito da demo-
cracia racial latino-americana, que no Brasil chegou até as últimas 
consequências. Essa violência sexual colonial é, também, o “cimen-
to” de todas as hierarquias de gênero e raça presentes em nossas 
sociedades, configurando aquilo que Ângela Gilliam define como 
“a grande teoria do esperma em nossa formação nacional”, através 
da qual, segundo Gilliam: “O papel da mulher negra é negado na  
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formação da cultura nacional; a desigualdade entre homens e mu-
lheres é erotizada; e a violência sexual contra as mulheres negras foi 
convertida em um romance” (p. 2).

Além da perspecitva interseccional, também nos propomos a produ-
zir uma escrita engajada seguindo a proposta de guerrilha de linguagem tal 
como definida por Carmen Rosa Caldas-Coulthard (2007)4 como uma pers-
pectiva em que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, mas 
uma poderosa arma contra o sexismo expresso em nossas relações cotidianas 
e, consequentemente, enraizado em nossa herança gramatical genérica, que 
exclui as mulheres linguisticamente ao instituir o masculino como norma.

Em relação à temática da música, baseamo-nos, a partir dos estu-
dos de Rafael Menezes Bastos (2008), no pressuposto de que as músicas 
brasileiras configuram-se enquanto pontos dialógicos de encontro de di-
ferentes musicalidades e universos socioculturais. À medida que a música 
dialoga sobre a realidade, representando-a a partir de diferentes leitu-
ras e olhares oriundos de contextos diversos, é possível percebê-la como 
uma ferramenta mobilizadora de interpretações, uma vez que, como nos 
propõe Helena Lopes Silva (2006), “a música vai estar sempre imbricada 
à construção das identidades, sejam elas de gênero, de classe social ou 
racial” (p. 90). Entendendo que as questões de gênero se fazem presentes 
em todos os espaços sociais, e, consequentemente, também nas mídias, 
em especial na música, por vezes reforçando normas e padrões, percebe-
mos, com a experiência das oficinas, como as interpretações acerca das 
canções são, de fato, influentes na construção subjetiva das identidades 
das e dos estudantes que compuseram meu campo.

Esta pesquisa se desenvolveu através da vivência no Projeto de Ex-
tensão Universitária vinculado ao NIGS – Núcleo de Identidades e Subje-
tividades da UFSC, o Projeto “Papo Sério” – Gênero, Antropologia e Edu-
cação. Projeto que, ao longo de seus 9 anos, realizou dezenas de atividades 

4  Em uma proposta de guerrilha de linguagem (CALDAS-COULTHARD, 2007), 
utilizamos, neste texto, o @ como alternativa gramatical.
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com estudantes das escolas catarinenses objetivando problematizar as re-
presentações de gênero e sexualidades com jovens estudantes de escolas 
públicas da Grande Florianópolis. 

O projeto “Papo Sério” esteve estruturado a partir de quatro prin-
cipais eixos de atuação: 1) Oficinas nas escolas; 2) Concurso de Cartazes 
sobre Homo-Lesbo-Transfobia e Heterossexismo nas Escolas; 3) Realização 
de eventos de datas comemorativas e de lutas contra discriminações no 
campo dos estudos de gênero e sexualidades; e 4) Oficinas de formação da 
equipe de bolsistas do projeto intituladas “Corpo, performance e gênero”.

Esta pesquisa foi desenvolvida no eixo 1: as oficinas temáticas reali-
zadas nas escolas. Nossas atividades se propuseram, para além da ação em 
sala de aula com as oficinas, envolver o máximo da comunidade escolar com 
intuito de articular e promover debates. Tínhamos, também, como objetivo, 
capacitar estudantes de Graduação, futuros docentes, a trabalharem ques-
tões de gênero e sexualidades em suas carreiras profissionais. Para isto foram 
envolvidos mais de dez estudantes de Graduação, vinculados a diferentes 
cursos, na equipe de bolsistas do Projeto, com recursos do PROEXT-MEC. 
A perspectiva desta pesquisa foi o método etnográfico, tal como definido 
por Claudia Fonseca (1999):

A abordagem etnográfica exige uma atenção especial a essas outras 
linguagens que técnicas de entrevista têm mais dificuldade em al-
cançar. Ao cruzar dados, comparar diferentes tipos de discurso, 
confrontar falas de diferentes sujeitos sobre a mesma realidade, 
constrói-se a tessitura da vida social em que todo valor, emoção ou 
atitude está inscrita (p. 64).

Construimos uma metodologia própria para esta pesquisa, a de 
trabalhar com músicas conhecidas pelas jovens estudantes com as quais 
trabalhamos. Assim, com a temática “Violências contra as mulheres”, rea-
lizamos oficinas no segundo semestre de 2014 e no primeiro semestre de 
2015, utilizando letras de músicas brasileiras que apresentam narrativas 
de violências contra as mulheres. Como ferramenta para disparar o debate, 
as oficinas levantavam questionamentos sobre temas emergentes da pró-
pria rotina das estudantes, e que, consequentemente, por serem encarados 
como polêmicos, são pouco abordados e discutidos tanto no espaço escolar, 
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como “na vida privada” (na família e em outras instâncias de reconheci-
mento subjetivo destes jovens).

Concebemos as oficinas do Projeto “Papo Sério” enquanto prática 
pedagógica que atua para além do ensinamento de conteúdos, isto é, como 
uma experiência de sociabilidade coletiva, envolvendo a equipe de oficinei-
ras/os e as estudantes das escolas. Seguindo este princípio, propus à equipe 
do Projeto, em sua 8ª e última edição (ano de 2015), que elaborássemos 
coletivamente uma nova forma de interpelação das/os estudantes do ensi-
no básico (Fundamental e Médio) através de uma oficina que tivesse como 
foco músicas de ampla circulação nos meios de comunicação. 

Apresentamos, a seguir, algumas temáticas que surgiram durante as 
dinâmicas das ofcinas. Nos deteremos com mais ênfase nas questões do 
Feminismo e Violência e da Lesbianidade e Bissexualidades. 

1.2 Escutando músicas e falando sobre Feminismo e violência na escola

Deparamo-nos com muitas alunas, ao longo desta 8ª e última edição 
do Projeto “Papo Sério”, que nos surpreenderam com suas falas e histórias, 
desmontando uma hipótese inicial de que, por serem meninas, teriam mais 
dificuldade de se expressar em público, tal como analisa Lucy Green (1997), 
que, ao pensar a música no ambiente escolar, chama atenção para as noções 
essencializadas diante da “passividade” das meninas e “atividade” dos me-
ninos, ressaltando que essas noções repetidamente colocadas nos discursos 
não podem ser tomadas como descrições não problemáticas da realidade. 

Um primeiro exemplo vem de uma turma de 9º ano da escola E.M. 
Prof.ª Mara Luiza Vieira Liberato, localizada no bairro de Palhoça. As meni-
nas eram superespontâneas e desinibidas, as que mais se divertiam duran-
te a oficina, principalmente na dinâmica do “Jogo das Identidades”,5 dando 
risadas e achando o máximo cada configuração que a sala tomava.

5  Neste jogo, utilizávamos os quesitos idade, orientação sexual, constituição familiar, iden-
tificação racial, gosto musical, dentre outras para separamos a turma por categorias,  
formando subgrupos de autoidentificação. Nossa última categoria fazia referência ao gosto 
musical d@s estudant@s e, assim como as outras categorias, transformava o espaço, produ-
zindo um cenário de grandes misturas e cruzamentos. Mais informações estão disponíveis 
no trabalho completo, através do link: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/159460/merged.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
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Começamos a oficina com a música “Ajoelha e Chora”, uma música 
com características gauchescas, que, em ritmo de chote, dizia que a mulher 
tinha de obedecer ao homem. A importância desta música para a turma foi 
perceptível nessa experiência, assim como em outras ao longo do semestre, 
pois criava uma grande proximidade entre o tema, a música e a realidade 
social vivida pelas e pelos estudantes da região catarinense localizada no 
sul do país, que têm forte influencia da cultura musical gauchesca. Escu-
tamos algunss comentários, como: “Essa música sempre toca no carro do 
pai!” ou: “Meu avô escutava um monte essa música!”.

Assim que a música começou e tocar e distribuímos as letras impres-
sas, observamos que toda a turma remexia o corpo e cantava a música. 
Tudo isto em meio a falatórios e ruídos, uma verdadeira “polifonia da sala 
de aula”, como diz Helena Lopes Silva (2006), ao se referir à rapidez com 
que os fatos e a simultaneidade das interações e acontecimentos ocorrem 
no cotidiano escolar. Mesmo antes de acabar a primeira música, as meninas 
já demonstravam descontentamento com a letra, cochichando e apontan-
do as frases com que não concordavam com as colegas ao lado. Ao término 
da escuta, uma delas diz, em voz alta: “Um tanto quanto escrota...”. Outra 
completa: “Mais machista impossível, né? A única parte que presta da mú-
sica é essa instrumental que ele não fala nada porque o resto...” (Diário de 
campo, 2 de julho de 2015).

A música acaba e iniciamos a dinâmica perguntando à turma o que 
haviam achado da canção. Logo, as meninas tomam a frente do debate 
e respondem: “É machista! Que é isso? Ele manda ela ajoelhar e chorar! 
Que absurdo!”; “Ele diz que ela tá gostando de apanhar? Quem gosta de 
apanhar?”. Em meio a tantas falas e contestações, elogiamos a turma, co-
mentando: “Só tem feminista nesta sala, que lindo!”. As meninas do fundo 
da sala concordam, respondendo um animado “SIMMM!!”. Provavelmente 
por isso, os meninos eram bem mais calados.6

6  Nessa turma, todos os feedbacks das fichas avaliativas entregues pel@s alun@s foram positi-
vos, exceto um, que acredito ser importante destacar, embora esta pesquisa não se proponha 
a analisá-los de forma geral. No quesito “Você gostou da oficina, e por quê?”, um dos alunos 
justifica o seu “não” com a seguinte frase: “Elas foram injustas e muito feministas...”. 
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De início, percebemos que, nesta turma, diferentemente do que em 
experiências anteriores, os meninos ficaram mais calados e as meninas 
apontaram várias questões sobre a letra ouvida coletivamente pela turma. 
Começamos a falar sobre relacionamentos abusivos, respeito e direito ao 
corpo. A sala escutava atenta e quase ninguém discordou dos questiona-
mentos lançados. As alunas promoviam o debate trazendo exemplos de 
diversos casos pessoais e reagiam ao que diziam os colegas. Como, por 
exemplo, quando um aluno disse: “Ah, mas ele diz aqui que cansou de ser 
bonzinho com ela...”, defendendo o personagem masculino da letra da can-
ção e sua colega responde: “Ah tá, e só por isso ele vai bater nela?” (Diário 
de campo, 2 de julho de 2015).

Nesta sala, um dos alunos era cadeirante7 e contava com uma profes-
sora auxiliar. Para nossa felicidade e admiração, quebrando qualquer este-
reótipo estabelecido a priori, era ele o menino da sala quem mais respondia 
aos nossos questionamentos, e, inclusive, nos ajudava a manter a sala em 
silêncio. Frequentemente chamava atenção d@s colegas e hora ou outra ex-
plicava alguma situação ou exemplo que havíamos colocado para a turma. 

Continuamos a oficina com a música “Se eu largar o freio”, e este 
aluno, que estava sentado a nosso lado na roda, começou a contar uma his-
tória, baixinho. Pedimos atenção da sala para que tod@s pudessem escutá-
-lo e ele seguiu, narrando um episódio de violência ocorrido ali mesmo, na 
Palhoça: o caso de uma menina que andava na rua e foi sequestrada por 
três homens, que a jogaram dentro de um carro e sumiram com ela. “Eles 
pegaram ela do nada enquanto ela andava na rua, jogaram no carro, fize-
ram o que queriam e sumiram com ela... isso acontece de monte por aí...”. 
Observei o respeito da turma enquanto ele falava, escutando sua história 
– aparentemente chocados – e em silêncio.

Resgatamos esta fala sobre violência e introduzimos o debate em 
torno da Lei Maria da Penha. Contextualizamos o momento em que a lei 
surgiu (em 2006), durante o Governo Lula, contamos a história de Maria 
da Penha, que sofreu duas tentativas de assassinato pelo marido, sendo 

7  Este aluno cadeirante foi um dos últimos a sair da sala, nos agradeceu e pediu para que vol-
tássemos. Eu agradeci de volta, pela ótima ajuda e contribuições dadas em sala e ele me 
respondeu com um largo e feliz sorriso e um toque de mão. 
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que a última a deixou tetraplégica, e de sua luta exemplar junto à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro por 
não ter condenado o agressor. A turma escutou atentamente e fez perguntas.

Observamos o quanto a temática da violência contra as mulheres 
se revela fundamental na experiência das oficinas, pois, mesmo com a Lei 
Maria da Penha, que prevê penas mais severas para os crimes cometidos 
contra as mulheres estar em vigor há dez anos, índices alarmantes ainda 
persistem de acordo com as estatísticas e se evidenciam nas dificuldades 
em se reconhecer, nomear e denunciar essas práticas.

Embora o ponto de partida das discussões nas oficinas por meio da 
utilização de músicas brasileiras como metodologia de ensino fosse o tema 
das violências contra as mulheres, diversas outras temáticas surgiram, 
acrescentando e expandindo o debate às suas intersecções, revelando, for-
tuitamente, em vários momentos, o empoderamento cada vez mais visível 
das alunas, e a ainda forte resistência dos alunos em discutir esses temas.

2 “NÃO PODE GOSTAR DOS DOIS?” – BISSEXUALIDADE(S)  
 FEMININAS

Não acho que tenha que ter um motivo pra ser gay ou lésbica! Não 
faz nenhum sentido isso! É só porque algum ser um dia falou: isso 
é pra menina e isso é pra menino, e a gente tá seguindo isso até 
hoje... (Aluna do Ensino Fundamental. Diário de campo, 8 de julho 
de 2015).

Através das observações e registros nos diários de campo, percebe-
mos a emergência de alguns temas que mais fortemente aparecem nas ati-
tudes e narrativas das alunas. Como, por exemplo, a temática da bissexua-
lidade trazida muito seguido pelas meninas, que perguntavam se “não era 
possível gostar de meninas e meninos?”

A emergência da bissexualidade nas falas das alunas vai ao encon-
tro das narrativas das professoras e demais profissionais de ensino com os 
quais tivemos contato durante pesquisa. Escutávamos que havia “uma mo-
dinha” entre as meninas sobre a bissexualidade nas conversas preliminares 
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às oficinas pelas salas e corredores das escolas. Também ouvimos histórias 
similares nos eventos voltados à formação docente, como na “Semana de 
Estudos da Escola João Silveira”, no dia 23 de julho de 2015, e no curso 
“Gênero e Diversidades”, promovido pelo LEFIS/UFSC em parceria com o 
NIGS, em que, durante os 5 (cinco) encontros, muitas professoras relata-
ram essa forte presença da sexualidade lésbica e bissexual entre alunas. 

Vejamos o exemplo de um dos subgrupos formados em sala no mo-
mento da dinâmica do “Jogo das Identidades”. Algumas alunas se posiciona-
ram no grupo das pessoas que se identificavam como bissexuais e lésbicas, 
momento que nos fez recordar o texto de Deborah Britzman (1999), onde ela 
afirma que “a sexualidade não segue as regras da cultura, mesmo quando a 
cultura tenta domesticar a sexualidade. Podemos insistir que a sexualidade é 
a própria alteridade” (p. 89). Ainda que surgissem piadas, risadinhas, olhares 
assustados e repressivos no instante em que se posicionavam, nenhuma es-
tudante entre as que se assumiram publicamente como lésbicas ou bisexuais 
no jogo ficou acuada. Todas permaneciam ali, onde sentiam que deveriam 
estar naquele exercício de reconhecimento identitário.

No ano de 2015, uma das propostas do Projeto foi a realização de 
uma pesquisa preliminar feita pelas bolsistas, sobre a realidade escolar das 
escolas em que atuaríamos. Nos diferentes contextos em que passamos, 
em especial na experiência de uma escola em Biguaçú (município da Gran-
de Florianópoils), estávamos encarregadas dessa conversa anterior às ofi-
cinas com a coordenadora e a orientadora da escola e pudemos presenciar 
o termo “homossexualismo” ser empregado diversas vezes. O uso do termo 
nos surpreendeu porque, atualmente, ele é contestado pelos movimentos 
sociais por carregar em si um caráter patologizante, ligado ao sufixo “ismo”, 
tal como explica. 

Jimena Furlani (2007) ressalta a origem do sufixo “ismo”, que, an-
tigamente, se referia a tipos específicos de doença, e que foi utilizado pelo 
discurso médico para identificar sujeita/o homossexual:

Em 1869, o médico húngaro Karoly Maria Benkert inventa a pa-
lavra homossexualismo, no contexto do discurso da medicina oci-
dental, para caracterizar uma forma de comportamento “desvian-
te” e “perversa” entre pessoas do mesmo sexo; portanto, o sujeito  
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homossexual passa a existir, na história humana, apenas a partir do 
século XIX (FURLANI, 2007, p. 153).

A coordenadora que havia solicitado a oficina, e que também era alu-
na do curso GDE – Gênero e Diversidade na Escola, nos contou sobre a 
complexidade de se elaborar o debate sobre machismo, homofobia, direitos 
da mulher e demais temáticas em torno da sexualidade na escola, consta-
tando que essa dificuldade se revela, especialmente, pela falta de informa-
ção (e formação) das/os próprias/os profissionais. Completando sua fala, 
ela lembra que já presenciou em uma de suas andanças/percursos diários 
pelos corredores da escola, um dos professores de Ciências utilizar o termo 
“homossexualismo” em aula, revelando seu desconhecimento do tema.

Neste mesmo dia, tivemos uma excelente conversa que nos chamou 
a atenção para várias situações conflituosas que aquele contexto nos trazia 
sobre o cotidiano da escola e das estudantes. Foram retratados muitos ca-
sos de violência virtual, em que os alunos publicavam vídeos íntimos das 
alunas. Esta prática foi justificada pela orientadora escolar,8 responsável 
por trabalhar no auxílio direto com as estudantes, como sendo geralmen-
te “culpa das meninas”, por serem “muito atiradas”, “jogadas” e que elas 
mesmas gravavam vídeos para mandar aos colegas. Nós questionamos que, 
provavelmente, existia uma relação de confiança que foi quebrada por uma 
das partes (os meninos, neste caso), entretanto, durante todos os momen-
tos de nossa conversa, a explicação sempre foi a mesma: “As meninas estão 
cada vez mais assanhadas”. 

Ficamos também um tanto chocadas ao saber, durante nossa con-
versa, que havia uma lei, na escola, que proíbe o contato físico entre  

8  Nesta escola em Biguaçú, com a maioria de estudantes com renda média ou baixa, segun-
do nossa interlocutora, há alun@s que passam por necessidades básicas, como é o caso de 
muit@s que chegam à escola sem se alimentar, ou vítimas de violência doméstica. A orienta-
dora escolar, ao narrar algumas situações vivenciadas com ess@s alun@s, fica extremamente 
emocionada e se rende às lágrimas de um choro que misturou lamento e indignação... Dei-
xou-nos muito comovidas e sensíveis à esta realidade presente em tantos outros contextos 
escolares brasileiros, de alun@s que têm a escola, muita vezes, como a única chance de se 
alimentar no dia.
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professoras/es e estudantes. A coordenadora nos explica que a lei foi criada 
após várias adversidades, inclusive depois de uma situação em que uma 
aluna foi expulsa do colégio por, frequentemente, “se insinuar” – nas pala-
vras da orientadora – para o professor. Esta aluna tinha histórico na escola 
em que se considerava problemática sua “sexualidade aflorada”, remetendo 
aos prolemas localizados na sexualidade feminina.

Com estes exemplos, vimos como é importante que se tenha pro-
fissionais dispostos a trazer e discutir estas temáticas, como é o caso 
da coordenadora desta escola, aluna do curso GDE, e que compartilhou 
conosco a problemática deste diálogo com as e os docentes e demais 
profissionais de seu círculo de trabalho, enfatizando que não é propria-
mente o elemento “roupa” ou sexualidade das alunas a questão de todo 
o dilema, e, sim, a educação.

Finalizando nossa conversa, elas falaram sobre as relações entre os 
meninos, na quais percebem não haver espaço para o abraço, para o toque, 
sendo os sentimentos expressos através das brincadeiras com socos e ta-
pas, ou seja, pela via da agressividade e violência. As formas que essas iden-
tidades “masculina” e “feminina” assumem e se manifestam são múltiplas, 
assim como são complexas as redes de poder que constituem as hierarquias 
de gênero, através das instituições, discursos, dos códigos, das práticas e 
dos símbolos (LOURO, 2013). Agressividade e agência dos meninos são 
consideradas salutares pela escola, o que nos faz pensar na forma como a 
masculinidade predadora é produzida e incentivada.

Uma das principais definições da masculinidade na cultura ocidental 
para o gênero é que o masculino é ativo. Ser ativo, no senso comum 
a respeito de gênero, significa ser ativo sexualmente, o que para 
muitos significa penetrar o corpo da/o outra/o. Num dos modelos 
tradicionais de gênero no Brasil, estudado por Peter Fry, homem é 
aquele que “come”, ou seja, que penetra com seu sexo não apenas 
mulheres, mas também outros homens, feminilizados na categoria 
“bichas” (GROSSI, 2004, p. 6).

O momento do “Jogo das identidades” – previsto para acontecer 
nos primeiros 30 minutos da oficina – era sempre um momento revela-
dor e expressivo. Encantava-nos ver as e os estudantes tão perdidos entre  
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pensamentos, preferências, consciências. Sem dúvida, era uma das partes 
mais interessantes e marcantes da Oficina porque permitia conhecer as par-
ticularidades de cada turma e de cada estudante. Fragmentos, percepções 
e, sobretudo, estranhamentos acerca das autoidentificações, narrativas e 
observações de comentários feitos pelas e pelos estudantes durante as ofi-
cinas eram, também, vividos pela equipe do Projeto como um processo de 
autorreconhecimento identitário. Posição que nos possibilitou presenciar 
cenas de racismo em forma de piadas, de companheirismo e carinho entre 
colegas, mas, também, de tensão e exclusão. De revelações e enfrentamen-
tos por meio das escolhas que, uma vez tomadas, se tornavam sujeitas a in-
tervenções e julgamentos públicos – cenas que traziam casos de superação 
através das histórias contadas, bem como angústias frente a depoimentos 
que se referem exatamente ao que nos propusemos fazer ali: discutir sobre 
violência, refletir sobre nossa sociedade questionar as disposições sociais, 
sexuais e culturais que se organizam hierarquicamente de forma desigual 
entre as pessoas. O objetivo deste jogo, que é usado na apresentação da 
turma com a qual se vai trabalhar, é que a sala se movimente e perceba a va-
riedade de grupos e de preferências afetivas, estéticas e culturais nas quais 
podemos circular e às quais podemos pertencer. O jogo consiste em que 
toda a turma esteja em pé e se desloque para subgrupos em relação a iden-
tidades propostas pela coordenação da oficina em relação a marcadores so-
ciais de diferença (gênero, orientacão sexual, etnia-raça, faixa etária, local 
de moradia); dados sobre a família (com quem mora, número de irmãos, 
separação dos pais, novas reconfigurações familiares) e sobre preferências 
culturais (em particular no campo musical). Ao fazermos o jogo, os desloca-
mentos das e dos estudantes entre os diferentes subgrupos, tínhamos um 
panorama sobre a turma com a qual íamos dialogar. 

Em uma das oficinas na E. E. B. Cecília Rosa Lopes, com uma turma 
onde misturamos estudantes de 1º e 2º anos do Ensino Médio, quando 
formamos os subgrupos a partir do quesito “orientação sexual”, expondo 
as possibilidades de autorreconhecimento como lésbica, gay, hétero e bis-
sexual, ao pronunciarmos: “Quem gosta de meninos e de meninas, aqui 
neste grupo”, rapidamente observarmos duas meninas se direcionarem 
ao subgrupo das pessoas bissexuais. Mas este deslocamento foi, todavia, 
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acompanhado por um comentário de um dos colegas em sala: “Olha a mo-
dinha passando...”. Intervenção, contudo, que não foi a última palavra, já 
que uma delas, sem hesitar, respondeu de imediato, e no mesmo tom de 
voz, diante de toda a turma: “Não tá não, você não passou ainda...”, per-
manecendo no subgrupo no qual se reconhecia” (Diário de campo, 7 de 
novembro de 2014). 

Podemos notar a comprovação da virilidade se dando por meio de 
violências verbais, submetendo, muitas vezes, os “diferentes” a algo que 
Rogério Junqueira (2009) denomina de “pedagogia do insulto”, constituí-
da por piadas, brincadeiras, apelidos, insinuações e demais expressões des-
qualificantes no sentido de diminuir tais sujeitos/as. 

Nas escolas,9 geralmente perguntávamos às professoras e coorde-
nadoras se elas sabiam da existência de alunas e alunos LGBTT em suas 
respectivas instituições. Em uma escola do sul da Ilha de Santa Catarina, 
quando perguntamos isto para a coordenadora que nos recebeu, ela nos 
disse que, por eles “serem novos” (a maioria de alunos e alunas é do Ensi-
no Fundamental, com média de 15 anos), essas “coisas” não estão muito 
expostas ou determinadas em suas identidades na escola. Mas, ao mesmo 
tempo, ela nos confessa que percebe, junto com outras professoras, que 
principalmente as alunas têm manifestações de afeto e carinho com suas 
amigas, andam de mãos dadas e trocam abraços. Esta, como muitas das 
escolas onde fizemos oficinas, proibe o namoro na escola. Aqui a explicação 
da proibição é “por conta dos pequenos” (se referindo aos alunos dos anos 
iniciais). Todavia, mesmo com esta proibição, a coordenadora percebe que 
a sexualidade está latente na escola e mesmo entre na maioria das e dos 
estudantes das faixas etárias menores da escola. 

Neste dia de mutirão de oficinas nos dois turnos da E.B.M. Batista 
Pereira, durante a tarde, com uma turma de 9º ano, no quesito “orientação 

9  Ao nos contar sobre algumas curiosidades da escola, a coordenadora mencionou um hábito 
corrente entre as meninas, que tiram a camisa do colégio para bater “selfies” com a blusa 
por debaixo do uniforme. Os velhos hábitos escolares ressignificados e presentes até os 
dias de hoje. Neste momento, comentamos, imediatamente, entre nós da equipe: “quem 
nunca”, em sua época de escola, foi com uma camisa por baixo do uniforme para demons-
trar ser “descolad@”?. 
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sexual” , antes mesmo de elencarmos as opções além de hetero (homos-
sexual e bissexual), uma das alunas questiona: “Tá, mas não pode ser os 
dois?”. Uma das oficineiras lhe responde, dizendo: “já vamos chegar nesta 
parte”. Formamos os grupos e então percebemos que um deles representa-
va a maioria heterossexual da turma (28 alunos e alunas; o outro, formado 
pelas pessoas homossexuais, contava com cinco meninas, mas que, ao se-
rem informadas sobre a possibilidade de um terceiro grupo de bissexuais, 
trocaram imediatamente de posição, agora “podendo gostar das duas coi-
sas”, como uma delas havia reivindicado no início.

Em uma escola municipal de Palhoça, percebemos a aproximação e 
preocupação da coordenadora na medida em que ela nos contava alguns 
dos problemas da escola, que, praticamente, estavam relacionados a duas 
situações envolvendo principalmente alunas: casos de automutilação e a 
homossexualidade “gritante”, como ela mesma diz, também das meninas. 

Ela nos relata que grande parte das alunas da escola demonstra atra-
ção por outras meninas, inclusive algumas “até já namoram”. Diz que, por 
parte da escola, não há problemas, que as professoras, assim como ela, ten-
tam ajudar, dar conselhos, mas pedem para que elas “tomem cuidados”, 
tentem ser mais “discretas”, pois “nunca se sabe como vai ser na rua”, fora 
dos muros da escola, onde as profissionais de ensino não poderão ajudar ou 
proteger em alguma situação de lesbofobia. 

Ela também ressalta que, apesar do esforço de acompanhar a trajetó-
ria de algumas dessas alunas, já havia ocorrido de duas delas abandonarem 
os estudos por conta de situações envolvendo sua sexualidade “desviante”. 
Uma aluna lésbica foi tirada da escola e levada para morar no interior do esta-
do depois de seus pais descobrirem que ela tinha uma namorada, e outra es-
tava no processo complicado, prestes a abandonar os estudos, já que, apesar 
de morar e ser criada pela avó que a aceitava como homossexual, sua tia, que 
também vivia na mesma casa, não tinha o mesmo posicionamento favorável. 

Sabemos que, apesar das boas intenções de algumas profissionais 
da Educação, em geral, o que se observa é o que descreve Berenice Bento 
(2011), em seu texto, “Na escola se aprende que a diferença faz a diferença”:

Na verdade, há um desejo de eliminar e excluir aqueles que “con-
taminam” o espaço escolar. Há um processo de expulsão, e não de 
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evasão. É importante diferenciar “evasão” de “expulsão”, pois, ao 
apontar com maior precisão as causas que levam crianças a não fre-
quentarem o espaço escolar, se terá como enfrentar com eficácia os 
dilemas que constituem o cotidiano escolar, entre eles, a intolerân-
cia alimentada pela homofobia (p. 555).

Nesta escola, em nossa primeira dinâmica do “Jogo das identidades”, 
quando perguntado sobre “orientação sexual”, nossa abordagem consistia 
em chamar os grupos como “quem gosta de meninos”, “quem gosta de me-
ninas” e “quem gosta dos dois”, levando em conta que se tratava de estudan-
tes do 9º ano do Ensino Fundamental, que, talvez, não compreendessem 
ou não se identificassem com as nomeações “lésbicas, gays e bissexuais”. 
Entretanto, para nossa surpresa, a turma não se mostrou nada constrangi-
da quando uma das alunas confessa: “Eu nunca beijei uma menina, mas eu 
queria saber como é!” (Diário de campo, 02 de julho de 2015). 

Percebendo a receptividade e abertura ao tema por parte da turma, 
resolvemos criar uma nova categoria, formando o grupo das e dos “curio-
sos”. Quatro meninas se posicionaram no novo grupo e perguntamos se 
nenhum menino também gostaria trocar de grupo. Eles deram risada e 
permaneceram no grupo dos “que gostam de meninas”, reforçando a mas-
culinidade hegemônica no interior do grupo de pares.

Durante as oficinas e o contato com as 15 escolas em que realizamos 
esta pesquisa etnográfica, também foi possível conhecer melhor discursos 
de alguns profissionais da educação em relação aos conteúdos de gênero e 
sexualidade surgidos em sala de aula. As oficinas têm como principal ob-
jetivo visibilizar as diferentes formas de renovação das normas sociais de 
gênero, buscando desconstruir a ideia normativa que existe dentro des-
tes contextos. Muitas vezes, como já apontado por Arianna Sala e Miriam 
Grossi (2013), a conduta preconceituosa em relação a estudantes não he-
terossexuais parte das e dos professores, que fazem uso de pedagogias que 
afirmam a heterossexualidade como única possibilidade de sexualidade.

Um exemplo disto ocorreu em uma memorável oficina com uma 
turma de 9º ano de uma escola de Biguaçu quando um professor auxiliar 
de uma das alunas com deficiência intelectual mostrou seus preconcei-
tos e desconhecimento sobre os papéis de gênero presentes nas relações  
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homoafetivas. Quando falávamos das várias formas de ser mulher e ser 
homem, e também das várias formas de se viver as sexualidades, sejam he-
terossexuais ou homossexuais (lésbicas, gays, bi), ele pede a fala e começa 
a divagar sobre assunto: 

Ah, mas a gente sabe que mesmo que possa existir várias formas, 
nos casais “gays” assim, tipo, mulher com mulher, sempre vai ter 
aquela que faz o papel do homem na relação... Não tem como, sem-
pre tem a pessoa mais firme, que toma as decisões, toma a frente das 
coisas... sabe né? Tem que ter um homem na relação de verdade pra 
tomar conta... (Diário de campo, 18 de maio de 2015).

Problematizamos imediatamente sua fala dizendo que não necessa-
riamente isso aconteça em todas as relações entre mulheres lésbicas e que 
existem lésbicas ou mulheres bissexuais, assim como nós que namoram 
há alguns anos e que não sentem a necessidade de alguém assumir o pa-
pel de “homem” na relação. São duas mulheres e as decisões precisam ser 
tomadas em conjunto, de forma igual, assim como deveriam funcionar as 
relações caracterizadas como heteros, gays ou bissexuais, sem a necessida-
de de uma pessoa que “mande” e tome todas as decisões referentes ao casal 
na relação. Sentimos que a revelação desarmou o professor e suas posições 
publicamente, demonstrando como o pessoal e o político se encontram e se 
completam nos momentos de pesquisa e os impactos que podem ter sobre 
os grupos estudados. 

Sobre a escola enquanto produtora de diferença, destacamos este 
trecho de Rogério Diniz Junqueira (2009):

Ao mesmo tempo em que nós, profissionais da educação, estamos 
conscientes de que nosso trabalho se relaciona com o quadro dos 
direitos humanos e pode contribuir para ampliar os seus horizontes, 
precisamos também reter que estamos envolvidos na tessitura de 
uma trama em que sexismo, homofobia e racismo produzem efei-
tos e que, apesar de nossas intenções, terminamos muitas vezes por 
promover sua perpetuação (p. 13).

Nesta mesma escola, quando falávamos sobre o termo “lesbofobia” 
estampado em nossa camiseta, uma das alunas se manifestou, dizendo 
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considerar que, hoje, a lesbofobia é menor do que antigamente, uma vez 
que as mulheres já podem sair andando de mãos dadas pelas ruas, namorar 
etc. Outra aluna bem participativa discordou da colega, dizendo que agora 
elas “até podem sair na rua e se assumir”, mas isso não significa que o pre-
conceito é menor. Percebemos que esta aluna trazia argumentos bem con-
cisos e transparecia muita certeza com certa inquietude em sua fala. Nesse 
momento, um dos alunos trouxe uma história muito interessante sobre 
sua tia, que se assumiu lésbica depois de se separar de seu tio. Ele con-
ta que seu primo, que até então era uma pessoa tranquila, não concordou 
com a “escolha” da mãe e que a tratava muito mal depois de sua decisão. 
Questionei a turma sobre qual seria a reação deles e delas, caso acontecesse 
isso com suas mães. Todos e todas ficaram pensativos e soltaram algumas 
risadas. Apenas um dos alunos se manifestou, dizendo que: “Tudo bem, se 
ela estiver feliz não tem problema”. 

Jimena Furlani, em seu livro Mitos e tabus da sexualidade humana 
(2007) e, posteriormente, no artigo “Mulheres só fazem amor com ho-
mens? (Des)construindo a homossexualidade feminina na Educação Sexual” 
(2006), questiona em que medida esse discurso da incerteza, fragilidade e 
da eventualidade acerca da homossexualidade lésbica, gay e bissexual circula 
pelos discursos, incluindo os de professoras/res e alunas/os, e como isto tem 
sido usado como estratégia cultural para justificar a homofobia – acrescento 
lesbofobia e transfobia por entender que as fobias se dão de formas diversas 
– por segmentos conservadores e moralistas da sociedade. 

Todo saber é uma construção humana. Em meio a disputas e rela-
ções de poder, as muitas intuições sociais, usando de seus discursos 
normativos, posicionam certos saberes como hegemônicos, muitas 
vezes transformando a diferença “do outro” em desigualdade social. 
E isso deveria interessar, sobremaneira, à escola e suas educadoras e 
educadores (FURLANI, 2007, p. 12).

Essa questão se faz muito presente também quando se trata das 
formas utilizadas para se referir às pessoas gays, lésbicas, bissexuais e 
transexuais, na maioria das vezes englobadas através do termo “homos-
sexual”, que, frequentemente, é confundido, nas escolas, com a palavra 
“homossexualismo”. 
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Pelas experiências das oficinas, observamos que há o reconhecimen-
to de maior visibilidade das relações afetivas entre mulheres. Impulsiona-
das, principalmente, pelas reivindicações dos movimentos sociais Feminis-
tas e LGBTT, acompanhamos nestes últimos tempos, muitas personagens 
lésbicas em novelas, seriados, filmes e canais da web.10 Faz-se necessário, 
contudo, ressaltar que a grande maioria desses casais é representada por 
mulheres brancas,11 de classe média e/ou alta, limitando a este universo so-
cial a vivência lésbica na mídia. Observamos nas oficinas o impacto destas 
novas representações das mulheres lésbicas na mídia.12

É importante, porém, ressaltar que, apesar do grande sucesso destas 
séries, tais conteúdos têm sua disponibilidade restrita, uma vez que neces-
sitam de TV por assinatura ou conexão de internet para serem consumidas, 
o que deixa de fora uma parte considerável das jovens de camadas popula-
res que frequentam escolas públicas atingidas pelo projeto “Papo Sério”.13 
No entanto, nos surpreendeu o quanto a visibilidade de mulheres lésbicas 

10  Apesar de muitos considerarem o beijo entre Giselle Tigre e Luciana Vendramini, em 2011, 
na novela “Amor e Revolução”, do SBT, como o primeiro beijo lésbico da televisão brasileira, o real 
primeiro beijo foi ao ar na TV Tupi, em 1963, protagonizado pelas atrizes Alda Alves e Geórgia 
Gomide, na novela “A Calúnia”. Outros exemplos de novelas com casais de lésbicas são as 
personagens Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina Prochaska), da novela “Vale Tudo” 
(1988-1989), da Globo; Clara (Giovana Antonelli) e Marina (Tainá Müller), na novela “Em 
Família” (2014), da Globo; Alinne Moraes (Clara) e Paula Picarelli (Rafaela), em “Mulheres 
Apaixonadas”, da Globo (2003); Rafaela (Silvia Pfeifer) e Leila (Cristiane Torloni), em Torre 
de Babel (1998), da Globo; Jennifer (Barbara Borges) e Léo (Mylla Christie), da novela “Se-
nhora do Destino” (2004). Gisele Batista e Julia Rabello também interpretaram personagens 
lésbicas em “A regra do jogo” (2015), da Globo, assim como Regina Duarte, em “Sete vidas” 
(2015), e o mais recente, de Priscila (Gabi Lopes) e Paula (Daniela Dillan), em “Malhação” 
(2016), da Globo.

11  Mais informações a respeito em Vieira (2014). 

12 Alguns exemplos são as séries de grande repercussão e consumo pelo público adolescente e 
jovem, como “On Once Upon A Time” (2011), em que, na 5ª temporada, baseada em conto de 
fadas, acontece um beijo entre as personagens Ruby (Meghan Ory) e Dorothy (Teri Reeves), 
e na série “Orange Is The New Black” (2013), que relata o cotidiano de uma prisão federal 
feminina americana, onde se desenrolam tramas afetivas e trajetórias de mulheres lésbicas e 
bissexuais com ampla diversidade étnica e de classe.

13  Encontramos exemplos que também são transmitidos nos canais abertos, como na série de 
comédia “Pé na Cova” (2013), que passa na Rede Globo, em que a cantora e atriz assumida-
mente lésbica Martinália vive o personagem de uma mecânica casada com outra mulher. 
Outro caso em que a questão da conjugalidade lésbica foi evidenciada na mídia ocorreu na 
novela “Babilônia” (2015), da mesma emissora, que contava com um casal lésbico no elenco, 
dando destaque à questão geracional, pois ambas representavam mulheres idosas.
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no campo da música foi relembrado em oficinas com exemplos de artistas 
brasileiras, como Yzalú, Éllen Oléria, Tati Zaqui, que são assumidamente 
lésbicas e produzem músicas que defendem sua lesbianidade e/ou bisse-
xualidade de forma política publicamente. Destaca-se, também, a cantora 
de funck Anitta, artista de grande visibilidade e alcance de público, que, 
no clipe de sua recente canção, “Essa mina é louca” (2015), aparece dando 
um “selinho” na atriz Ísis Valverde. Ainda que não seja reivindicada uma 
identidade lésbica ou bissexual por parte da cantora, na letra da música e 
no clipe, passa uma forte mensagem, bastante descontraída, de liberdade 
de escolha sexual por parte das mulheres e direito ao corpo.

A forte presença da questão da bissexualidade feminina nas oficinas 
nos fez pensar no que aponta Guacira Lopes Louro (1997) sobre a presença 
da sexualidade na escola:

Essa presença da sexualidade independe da intenção manifesta ou 
dos discursos explícitos, da existência ou não de uma disciplina de 
“educação sexual”, da inclusão ou não desses assuntos nos regimen-
tos escolares. A sexualidade está na escola porque ela faz parte dos 
sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado ou algo do qual al-
guém possa se “despir” (p. 81).

Segundo Judith Butler (1999), o sexo, em decorrência de ser visto 
como constructo ideal, se materializa através do tempo pela atuação de 
normas regulatórias impositivas, não sendo, portanto, uma condição es-
tática do corpo. O próprio fato de que exista essa reiteração forçada é sin-
toma de que a materialização nunca é completamente ‘bem-sucedida’: os 
corpos nunca se conformam integralmente às normas.

A estrutura heteronormativa faz com que a heterossexualidade 
apareça como uma sexualidade sempre existente, natural, normal 
e pura. [...] Como compreende sempre um binarismo, esse tipo de  
linguagem conforma ideias, instituições, sujeitos e corpos (BUTLER, 
1999, p. 4).

Por mais que se tente não falar sobre a sexualidade feminina, sobre 
o gênero, sobre homofobia, lesbofobia, transfobia e tantos outros temas 
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nas escolas, pelo fato de essas pautas terem força e espaço nas mídias, isto 
abre um importante espaço nas subjetividades e na curiosidade das jovens 
adolescentes, que, pouco a pouco, vêm construindo e reivindicando essa e 
outras demandas identitárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dessa constante busca por mais espaços no que tange à re-
presentatividade na mídia, a invisibilidade dessas relações nos espaços ins-
titucionais como a escola e a família persiste e precisa ser trazida para o 
interior desses lares e salas de aula. O trabalho com o NIGS e o “Papo Sério” 
é gratificante, pois podemos sentir, na prática, como se dá o diálogo entre 
produção teórica acadêmica e o conhecimento que está sendo transmitido 
pelas professoras nas escolas. O projeto “Papo Sério” mostrou que essas 
discussões, que envolvem dúvidas tão latentes na vida das jovens, têm este 
forte potencial de permitir que questões sobre violências de gênero e se-
xualidade adentrem o universo escolar.

Observamos, nas oficinas, falas isoladas que demonstravam os sa-
beres e conhecimentos das/os alunas/os e a resistência com que, especial-
mente as alunas, encaravam certos temas. Era muito interessante quando 
elas/es mesmas/os se questionavam e desconstruíam as falas das/os cole-
gas, mas percebemos que esse movimento de enfrentamento é realizado 
apenas por uma minoria, que nem sempre encontra espaço para se expres-
sar e ser ouvida. O imaginário social de uma maioria prevalece em muitas 
situações e insiste em minimizar os efeitos que o machismo, a homofobia, 
a lesbofobia e a transfobia provocam em nossa sociedade.

A experiência com oficinas é, sobretudo, uma ação política em prol 
de uma educação que caminhe se reconstruindo de forma equitária, com 
qualidade e livre de preconceitos. Em muitos momentos, nos posicionando 
enquanto mulheres, negras, gordas, trans, brancas, lésbicas, gays, velhas, 
por fim, reconhecendo nosso lugar e nos localizando socialmente em rela-
ção aos nossos pares, o quesito da autoidentificação ganha um espaço e um 
sentido singular, dando lugar para que nossas representações se expressem 
e sejam percebidas de alguma forma.
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A necessidade de recursos didáticos como facilitadores para apreen-
são do conhecimento transmitido no sistema escolar, somada às contribui-
ções sociais e históricas que as músicas brasileiras carregam, representa os 
objetos que compuseram a engrenagem desta pesquisa, do mesmo modo 
que estimulou nosso olhar enquanto pesquisadoras e docentes que acre-
ditam ser possível uma educação não sexista, comprometida em formar 
cidadãos críticos com vistas à promoção de uma sociedade menos violenta, 
preconceituosa e excludente, construindo espaços mais justos a partir da 
equidade entre os gêneros. 

Os resultados apontam que as oficinas alcançam um impacto posi-
tivo na formação pessoal e social das/os estudantes e foram importantes 
para a sensibilização das/os alunas/os em relação às temáticas de vio-
lências contras as mulheres e suas intersecções com papéis de gênero, 
machismo, relações étnico-raciais, orientação sexual, homofobia, lesbo-
fobia, transfobia, sexualidade, relações afetivas e conjugais, machismo, 
entre outras. Também constatamos a forte demanda por outros temas, 
como bissexualidade, feminismo e direito ao corpo (visto o considerável 
índice de crimes virtuais cometidos pel@s estudantes) os quais busca-
mos elucidar no transcorrer deste artigo, discussões que necessitam 
do envolvimento amplo de colegas, alunas/os, professoras/res e de toda 
a comunidade escolar.
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Capítulo 7

ESCOLA E HETERONORMATIVIDADE:  
PARA ALÉM DO BINARISMO SEXO/GÊNERO

Gabriela Jesualdo da Silva1

Tânia Mara Cruz2

INTRODUÇÃO

Ao discutirmos educação escolar, pressupomos um campo multidis-
ciplinar que envolve uma variedade de estratégias conjuntas desenvolvidas 
pelas diferentes instâncias sociais, que, historicamente, reivindicam a de-
mocratização do conhecimento e do processo de ensino e aprendizagem. 
A educação, em nossa perspectiva, não se estabelece como um fenômeno 
estritamente técnico-pedagógico pois é permeada de disputas ideológi-
cas e políticas. Tais disputas trazem a marca de uma sociedade de classes  

1  Mestre em Educação pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) e graduada em 
Letras pela mesma universidade. 

2  Doutora em Educação pela Universidade Estadual de São Paulo e professora do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina164

marcada por desigualdades sociais, econômicas e culturais que repercutem 
no conjunto das relações humanas.

Nesse sentido, consideramos que no ato político de educar sujei-
tos são inseridas concepções de mundo, de sociedade, de sujeito e de es-
cola.Com base nas palavras de Saviani (2012), “toda prática educativa, 
como tal, possui uma dimensão política assim como toda prática política 
possui, em si mesma, uma dimensão educativa” (p. 84). Em decorrência 
desse entendimento, também reafirmamos nossa compreensão acerca da 
finalidade política da educação, procurando situá-la dentro de um quadro 
mais abrangente em que se encontram, também, as discussões políticas e 
teóricas em gênero, sexo e sexualidade. Além disso, reafirmamos a práxis 
em que pesquisadores envolvidos com a educação assumam uma posição 
em defesa da educação pública, laica e universal, pautada no direito às 
minorias sexuais e de gênero não normativas, excluídas do acesso aos 
conhecimentos historicamente construídos a ponto de se reproduzirem 
as chamadas marginalidades sociais.

Cumpre observar que a reflexão aqui proposta é parte da disserta-
ção de Mestrado em Educação defendida em 2015 na Universidade do Sul 
de Santa Catarina, intitulada “Gênero e sexualidade no ambiente escolar: 
concepções das diretoras sobre preconceitos e discriminação para estudan-
tes LGBTT”,3 sob a orientação e coordenação da Professora Doutora Tânia 
Mara Cruz inserida na parceria desenvolvida no projeto “Antropologia, Gê-
nero e Educação em Santa Catarina” (PRONEM/FAPESC/UFSC). Este Pro-
jeto, em articulação com a Fundação Educação de Tubarão, propiciou entre 
2013 e 2015 atividades de formação para professores da Rede de Ensino, 
rodas de conversas entre pesquisadores e estudantes do PPGE, seminários 
de pesquisa, dentre outras. Durante esse processo de reflexão, a temática 
estudada obteve visibilidade no município de Tubarão e na UNISUL, tor-
nando-se um instrumento de pesquisa e formação.

Isso formulado, propomo-nos a analisar as concepções que diretoras, 
sujeitos da pesquisa, possuem sobre os termos gênero, sexo, sexualidade e 

3  Agradecemos ao apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) para o desenvolvimento da pesquisa de Mestrado.
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diversidade sexual. Em contrapartida, procuramos considerar as premissas 
que suportam a compreensão de suas concepções. 

Em nossa concepção, a escola, como uma instituição social de dispu-
ta pela hegemonia, ao mesmo tempo em que busca atender aos interesses 
da classe dominante baseados em desigualdades e hierarquias, ao longo de 
sua formação histórica e social legitimando e privilegiando a heteronorma-
tividade como prática “natural”, sofre o embate de sujeitos e movimentos 
sociais LGBT. Será, então, a partir deste referencial que iremos analisar os 
atravessamentos presentes nos argumentos das diretoras sobre os termos 
gênero, sexo e sexualidade. 

1 METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS

A seleção inicial teve como foco as diretoras das oito escolas da rede 
municipal de Tubarão/SC que possuíam séries finais do Ensino Fundamen-
tal, por considerar que é neste período que as questões de gênero e sexua-
lidade afloram nas escolas de modo mais expressivo. A seleção final contou 
com seis escolas porque, na ocasião da pesquisa de campo, uma das dire-
toras passava por um problema de ordem pessoal e teve que se afastar da 
unidade escolar, e, sem a previsão de retorno, outra se aposentou, ficando 
ambas as vagas em aberto.

As entrevistas, todas realizadas em 2013, foram semiestruturadas 
com perguntas pré-definidas e acrescidas de novas questões no decorrer 
de sua realização, durando em média cerca de 1h30min. Antes do início 
das entrevistas, houve uma exposição sobre os objetivos e a assinatura do 
termo de livre consentimento.

Em relação ao perfil das diretoras, observou-se não haver nessas es-
colas diretoras negras ou com outras especificações que não brancas. Quan-
do perguntadas sobre sexo biológico, cinco se identificaram como mulher 
e gênero como o feminino, sendo que uma delas não preencheu esses da-
dos. Com exceção de uma diretora que se declarou espírita, as demais se  
declararam católicas. O casamento formal predominou, para cinco de-
las, sendo uma em coabitação e todos vinculados a casais compostos por  



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina166

homem e mulher. A formação na Graduação se dividiu entre cursos de pe-
dagogia, matemática e artes visuais, tendo uma delas realizado graduação 
à distância. Das seis diretoras entrevistadas, apenas uma revelou formação 
em administração escolar. É importante ressaltar que, devido ao tempo de 
serviço e a idade, muitas diretoras já estavam aptas para aposentadoria, 
com exceção de uma. Apenas uma delas está abaixo de 37 anos, sendo que 
todas as demais pertencem à mesma geração. 

Em nossa perspectiva materialista e dialética, o momento da pesqui-
sa de campo e da análise representa uma produção de sentidos inseparável 
do processo educativo, das práticas sociais e das transformações históricas 
do gênero humano, que estão por trás dos vários espaços de ação dos su-
jeitos, transformando tanto quem pesquisa quanto os sujeitos pesquisados 
bem como a totalidade social. Conforme Gramsci:

O ser social é constituído por uma relação sempre mutável de parti-
cular e universal, de objetivo e subjetivo, de necessidade e liberdade. 
A escola é vista, neste contexto, como um espaço de transformações 
para responder às necessidades reais existentes e que se transforma 
atendendo às demandas sociais de um determinado momento histó-
rico (GRAMSCI, 1995, p. 124).

Ao buscar compreender as concepções das diretoras sobre gênero, 
sexo, sexualidade e diversidade sexual, realizamos uma sequência de entre-
vista em que primeiro perguntamos sobre os três primeiros termos e só de-
pois inserimos a questão sobre diversidade sexual, para, enfim, comparar o 
uso dos termos. A ideia era evitar direcionamento no início para a questão 
LGBT, ainda que esse fosse nosso foco, para que evitássemos o risco do 
politicamente correto, saída fácil, mas perigosa se queremos nos apropriar, 
na medida do possível, do real em que tais diretoras estão inseridas.

2 ENTRE CONFUSÕES CONCEITUAIS E A INVISIBILIDADE DO  
 SUJEITO LGBT

Em relação à análise dos três termos gênero, sexualidade e sexo, 
dois aspectos em seus posicionamentos nos chamaram a atenção e serão 
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aqui analisados. Um primeiro aspecto se refere aos conflitos e contradições 
conceituais envolvendo os termos citados, quando constatamos haver uma 
certa angústia entre as entrevistadas, principalmente pela vivência de uma 
realidade contraditória no cotidiano escolar que as tem desestabilizado, 
levando-as a questionar tais termos. Um segundo aspecto refere que, entre 
as diretoras, havia quem, mesmo estabelecendo uma diferença conceitual 
entre sexo, gênero e sexualidade, persistiu em basear-se em uma concepção 
marcada pela naturalização e binarismo sexo/gênero que associa homem a 
masculino e mulher a feminino. 

Na sequência, relacionaremos algumas respostas à pergunta central 
sobre o que as diretoras pensavam sobre os significados de gênero, sexo e 
sexualidade com as respectivas análises.4

Sobre o termo sexualidade, Maria assim se expressou:

Sexualidade para mim é um todo, homem e mulher, não sexo. [...] é 
o respeito entre o homem e a mulher, sem falar em sexo. [gênero] 
Penso que seria o masculino e o feminino [...] Se o gênero é feminino 
o sexo biológico será uma mulher. Se eu falo gênero masculino seria 
o homem – (Maria).

Mesmo quando afirmou que a sexualidade envolve mais que os cor-
pos em relação, nesse dizer está presente uma ideia permeada por um mito 
fundador da natureza humana como heteronormativa. A diretora Maria 
estabelece uma relação binária entre sexo/gênero e, ao mesmo tempo, uti-
liza contraditoriamente gênero e sexo biológico como sinônimos, apesar de 
o termo sexo biológico aparecer como decorrência do gênero.

Outras diretoras cuja percepção lhes permite inferir que gênero e 
sexo são categorias diferenciadas demonstram, entretanto, o mesmo bina-
rismo e naturalização ao apresentar gênero como decorrência ou atrelado 
ao sexo biológico:

[gênero] É o que define o homem da mulher. É! Talvez, as diferenças 
entre homens e mulheres. Já ouvi falar nesta palavra. [...] Também.  

4  Vale ressaltar que os nomes aqui expostos são fictícios, visando à preservação da identidade 
das entrevistadas.
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Gênero é masculino e feminino. [...] É, talvez. Mas acho que vai 
além, mas não estou conseguindo me expressar. E tão difícil falar 
em sexualidade. Acho muito difícil falar nisto. [...] Acho que tem re-
lação. Agora tu me pegaste! Sexo seria masculino e feminino, sexo 
seria também o que define uma pessoa. Para mim eles têm relação. 
Se eu tiver um sexo biológico mulher, o meu gênero será feminino; 
esta é uma relação. Se eu tiver um sexo homem tenho um gênero 
masculino – (Pedra).

Entre gênero e sexo? Sexo masculino e feminino, gênero masculino e 
feminino? – Ai! Achava que sim, mas agora fiquei confusa. Até então 
sim, gênero masculino/sexo masculino – (Joana).

Segundo Miskolci (2012), os processos sociais normalizadores pro-
curam classificar e hierarquizar alguns sujeitos e identidades, produzindo 
concepções de “[...] sujeitos estáveis, identidades sociais e comportamen-
tos coerentes e regulares” (p. 48). Estes estabelecem os limites da norma-
lidade aos corpos sexuados e, com isso, produzem a heterossexualidade 
como norma.

As falas das entrevistadas são exemplares de dois tipos de explicação 
conceitual sobre gênero, sexo e sexualidade: a dúvida sobre a diferença en-
tre os termos ou incorporação do conceito de gênero apenas reorganizando 
a base determinista e essencial presente na relação entre sexo, sexualidade 
e gênero. Ao serem indagadas se viam ou não relação entre estes três ter-
mos, as diretoras demonstraram muita dúvida ou reproduziram uma con-
cepção compartilhada pelo senso comum.

A insegurança poderia aparecer de forma direta:

O sexo a que tu se referes: o masculino e o feminino? Tipo assim... 
O aluno (fulano) é do sexo masculino. Tenta me entender: Ele é do 
sexo masculino, mas gênero seria assim, o que ele ainda tá tentando 
se definir. [...] Olha, não sei te dizer. Não sei te dizer, sinceramente... 
Não sei, não sei distinguir, pois para mim gênero é masculino e fe-
minino [...] – (Hilda).

Ai! É um tema, tão assim, é que na realidade as pessoas não sabem 
ao certo o que é sexo, o que é sexualidade, o que é gênero. Há uma 
mistura nisto daí. Sexualidade para mim é o contato das pessoas: 
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homem e mulher; isto é a sexualidade. Não sei se estou meio confu-
sa. [...] Não são distintas, direciona tudo para o mesmo foco que é a 
sexualidade, o sexo. Na realidade estou achando as perguntas meio 
confusas, meio difícil de a gente analisar, ainda mais que a gente 
não se liga nestas coisas no dia a dia [...] Só quando a gente vê uma 
situação, mas no caso a gente vê uma situação específica a gente não 
analisa daquela forma se aquilo aconteceu devido à sexualidade, ou 
está abrangendo o gênero. Então é bem complicadinho – (Estela).

Nosso objetivo não foi, de modo algum, avaliar se as diretoras com-
preendiam academicamente os conceitos, mas, sim, observar como os ope-
ravam para explicar os contextos culturais em que estão situadas, conside-
rando, também como ponto de análise, o silêncio expresso em suas falas 
pela ausência de sujeitos LGBT. Nessa busca analítica, mais importante até 
do que uma clara expressão conceitual, o que queríamos refletir é se essas 
explicações revelavam alguma compreensão do termo gênero em relação 
à sexualidade e para além de sexualidade e se, de algum modo, elas conse-
guiam inserir os sujeitos LGBT sem que efetuássemos a elas uma pergunta 
explícita que poderia induzi-las a um discurso politicamente correto.

Todavia, as falas revelaram os binarismos de sexo (macho/fêmea), de 
gênero (masculino/feminino), e uma sexualidade expressa na heterossexua-
lidade compulsória. Todas as identidades inferiorizadas que não estão no 
centro dos padrões dominantes a cada época são deixadas de fora. Partia-se 
sempre da definição e da constituição da noção de identidade socialmente 
dominante como pressuposto universal, pois a “identidade hegemônica é 
permanentemente assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência ela não 
faria sentido” (SILVA; HALL; WOODWARD, 2003, p. 84). Por isso, destaca-
mos que as teorias biológicas sobre formação essencial foram cruciais e mui-
to eficazes ao caracterizar os desejos sexuais e as experiências compartilha-
das pelos sujeitos como elementos binários por oposição, como a identidade 
homossexual em relação à identidade heterossexual. 

Contraditoriamente, pensamos que a própria fala persistente de 
reafirmar o não entendimento pode ser analisada como uma forma de re-
sistência ou um pedido de ajuda para uma possível reformulação das con-
cepções das diretoras sobre o que desconhecem. De certo modo, a própria 
complexidade dos campos da teoria e da política na área de gênero, sempre 
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em mudança, pode não facilitar essa compreensão e dificultar a saída des-
sas diretoras desse não lugar onde estão, entre o senso comum e o bom 
senso, para o campo do conhecimento científico e até da práxis, como afir-
ma Gramsci (1995). 

Mesmo quando a concepção parece alargar os horizontes culturais, 
envolvendo escolhas, ainda assim, os pressupostos apresentados pela di-
retora Marta, como veremos a seguir, continuam binários e centrados nos 
sexos de nascimento, de onde decorreriam, também, os gêneros, como já 
afirmaram acima os argumentos das demais diretoras.

Ah! Sexualidade para mim é tudo que envolve as escolhas das pes-
soas, daquilo que elas gostam e o que acham que é bom para elas. 
Não envolvendo a questão da relação sexual em si. Acho que é uma 
escolha daquilo que a pessoa se identifica, como homem ou como 
mulher – (Marta).

A resistência em ver separadamente o biológico e o cultural, no caso, 
a relação entre sexo de nascimento e gênero, impede que as diretoras am-
pliem sua concepção de sexualidade para além da heteronormatividade, 
inclusive porque o gênero é concebido como natureza humana e atrelado à 
própria heterossexualidade. Segundo Alípio de Souza Filho (2009), 

a heterossexualidade é ‘normal’ porque seria ‘inata’, ‘natural’, seja 
porque, para outros, definir a homossexualidade como um ‘desvio’ 
do pretendido ‘curso natural’ da sexualidade torna-se politicamente 
apropriado ao objetivo a que se destina (p. 61), 

mesmo que oculto, diríamos nós.
Torna-se necessário refletir sobre a apropriação que as diretoras têm 

feito destes termos porque, afinal, a linguagem pode esconder ou revelar 
tanto preconceitos como possíveis desconhecimentos sobre o tema, e, para 
cada caminho, as ações formativas necessitam ser adequadas. Se, através 
da linguagem, expressamos nossas visões de mundo e por meio dela for-
mulamos novos pensamentos, podemos considerar que a linguagem, quan-
do aparentemente correta, pode, também, camuflar ações discriminatórias 
e implicar o não reconhecimento das diferenças nas práticas pedagógicas.

Furlani (2010) adverte-nos que “muitas pessoas (inclusive educado-
ras e educadores) diante de novas possibilidades explicativas e conceituais 
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em relação aos sujeitos de gênero e sexualidade, resistem a essas possibi-
lidades conceituais e explicativas” (p. 46). É com essas possibilidades que 
as diretoras operam em seus argumentos para justificar o que consideram 
não compreender com sendo normal em relação ao que aprenderam como 
sendo sexo/gênero.

Por outro lado, a linguagem reflete, ainda que num processo dinâ-
mico, as contradições sociais, mais ainda se pensarmos que a partir dos 
anos 2010 houve todo um movimento político e religioso para transformar 
gênero em sinônimo de sexualidade ainda que as diretoras não expressem 
uma nova confusão conceitual entre gênero e LGBT que foi agudizada no 
processo histórico da luta política durante a (des)aprovação da inserção de 
gênero nos planos de educação em nível nacional, estadual ou municipal.

3 AMPLIANDO O CONCEITO DE SEXO/GÊNERO: A  
 DIVERSIDADE SEXUAL

Nas últimas duas décadas, no Brasil, as políticas públicas em edu-
cação vêm sendo afirmadas com o intuito de reduzir as desigualdades no 
percurso educacional entre todos os segmentos sociais. Nesse percurso for-
mativo, o termo diversidade ganha destaque em muitos documentos das 
políticas públicas em educação, constituindo-se um princípio educativo, e, 
como tal, amparado por legislações. Como se pode observar no concei-
to inaugurado pela Educação Básica na nova LDB/96, o referido termo, 
como um direito, desponta ancorado no princípio do bem comum e no 
respeito à diferença/diversidade. Entre outros, há, na realidade das ins-
tituições escolares, o desafio da permanência dos sujeitos na escola e o 
reconhecimento e o respeito à diversidade/às diferenças humanas. Diver-
sidade e diferença não são construções sociais partilhadas por todos os 
sujeitos da mesma forma e substância universal e coletiva. Antes, pres-
supõem reconhecer as individualidades e as expressões que cada sujeito 
reconhece a si mesmo. Nesse sentido:

Ao mencionar a construção de um novo conceito de diversidade pro-
põe-se a desconstrução de modelos de sexualidade predeterminados 
e, especialmente, a desclassificação dos sujeitos. [...] A diversidade 
pressupõe a liberdade individual de expressão, de forma a criar sua 



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina172

identidade sem a necessidade de aderir a padrões aos quais não se 
enquadra. Trata-se, portanto, além do direito à livre orientação se-
xual, do direito a ser diferente, criando sua identidade e reconhecen-
do a si mesmo como sujeito (SOUZA; DAMINELLI, 2012).

Em nossa perspectiva, a questão da identidade, da diversidade e da 
diferença é um princípio político individual que implica mais do que respei-
tar ou tolerar. Nesse sentido, compartilhamos a noção de Tomaz Tadeu da 
Silva (2000), o qual propõe que a educação “tem que colocar no seu centro 
uma teoria que permita não simplesmente reconhecer e celebrar a diferen-
ça e a identidade, mas questioná-las” (p. 99-100).

Partindo dessas considerações, podemos concluir que o reconhe-
cimento da diversidade e da diferença, na concepção das diretoras, está 
imbuído da noção do convite ao exótico. Nesse viés, problematiza Silva 
(2000), considerando diversidade e diferença sempre permeadas por pres-
supostos contidos nos mitos de celebração às diferenças. Na escola, essa 
celebração resume-se em palestras praticadas em datas comemorativas ou 
em projetos de exaltação das diferenças.

Depois da problematização dos termos gênero, sexo e sexualidade, 
perguntamos às diretoras sobre a expressão diversidade sexual, para que 
pudéssemos articular com as concepções anteriores.

É tão difícil falar em sexualidade, acho muito difícil falar nisto. Estas 
outras que na minha fala não tenho a nomenclatura certa. Para mim 
lésbica e gay é uma diversidade sexual, para mim é. Eu não sei, não 
sei de nada, sei lá – (Pedra).

Diversidade seriam as várias opções que as pessoas têm. Posso ser 
heterossexual ou homossexual, mas ao mesmo tempo a gente tem 
que saber se respeitar. Como tem diferenças de raças. A gente tem 
que acreditar que somos todos iguais, e que estamos nas mesmas 
condições. Eu acho que na sociedade existe diversidade sexual – 
(Marta).

A apropriação de um conceito tão político e direto como diversidade 
sexual pode gerar problemas na organização escolar se ele estiver combina-
do com visões binárias e essencializantes de homem e mulher. Assim é que, 
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focalizando o papel das diretoras nesse processo, as concepções de gênero, 
sexo e sexualidade chegariam aos professores, alunos e comunidade esco-
lar de forma distorcida: em determinados momentos tratar-se-ia de um 
discurso abstrato de sentimento de amor ao próximo, em que todos seriam 
iguais, mas, na prática cotidiana, o que se reforça é a heteronormatividade. 
Com isso, no sentido do reconhecimento das diferenças, haveria a dificul-
dade de fugir dos paradigmas binários e naturalizantes, criando, para as 
diretoras, armadilhas conceituais: ora buscam explicar a realidade a partir 
de seus conceitos apreendidos no cotidiano, ora articulam conceitos que 
circulam socialmente na academia, na mídia, nos movimentos sociais. As 
diretoras, no entanto, utilizam-nos sem pleno domínio de seus sentidos ou 
implicações, ou das próprias transitoriedades dos conceitos na academia 
ou movimentos sociais.

Nesse emaranhado, é constatada a expressão de concepções basea-
das na natureza. Essa característica é típica de uma concepção heteronor-
mativa do senso comum. Mesmo sem compreendê-la e, até, agindo em 
contradição com ela, à heteronormatividade são combinadas: a) tentativas 
de aceitação das diferenças; b) ou, simplesmente, a adoção de um discurso 
sobre igualdade e c) uso de novos conceitos – politicamente corretos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar a concepção ora cientificista, ora baseada no senso comum 
e expressa nos argumentos das diretoras, pode contribuir para problemati-
zar as perspectivas de formação para o que reconhecemos como apropria-
ção crítica do conhecimento e não mera transmissão de informações de 
conceitos. Isso porque, segundo Gramsci (1995), “a ciência é uma categoria 
histórica, um movimento em continua evolução” (p. 70), por isso, novas 
formulações e conceitos são suscetíveis de desconstrução. Entretanto, es-
tes não se realizam por exclusão, mas por superação.

Os argumentos das diretoras demonstraram uma desestabilização 
e angústia ao se depararem com novos conceitos formulados pelas pesqui-
sas e estudos de gênero e sexualidade, que, apesar de contribuírem para 
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desmitificar mitos, conceitos e preconceitos acerca do determinismo sexo/
gênero, ainda estão longe de serem compreendidos pelas diretoras escola-
res. Apesar disso, as diretoras exercem esse poder na escola pois em cada 
sociedade há “[...] os tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros [...]” e, em nossas sociedades, “[...] a ‘verdade’ é centrada na 
forma do discurso científico e nas instituições que o produzem [...]” (FOU-
CAULT, 2006, p. 12-13).

Por meio dessas concepções, os argumentos das diretoras procuram 
explicar uma realidade objetivados em segmentos LGBT – em que corpos 
não condizem com os padrões das normalidades de sexo/gênero, como cor-
pos reconhecidos e identificados como homossexuais e/ou anormais, e que 
estão fora dos padrões lógicos da cultura. Por isso, o apelo a mitos funda-
dores da cultura como justificativa para explicar a normalidade e as regras 
que estão em jogo para definir, classificar e nomear os sujeitos para gênero 
e sexualidade não incorporam as questões LGBT – apesar da pequena com-
preensão sobre a diversidade sexual.

As falas das diretoras demonstraram muita curiosidade, mas pou-
co conhecimento da temática. Foi possível analisar o funcionamento e a 
correlação entre distintos argumentos, como o da biologia, da cultura, da 
religião, da família, das identidades de gênero e sexuais, da sexualidade 
como ato sexual. Estes argumentos aparecem permeados de certa concep-
ção de “verdade” acerca do que acreditam ser um pressuposto científico, 
racionalista e lógico. 

A partir da análise aqui efetuada, podemos propor um processo de 
reflexão nos cursos de formação continuada, aproveitando-se as experiên-
cias relatadas pelas diretoras como práticas de ensino e aprendizagem, no 
sentido de superação do senso comum e na abertura de espaços para um 
conhecimento mais elaborado sobre o cotidiano escolar. Em outras pala-
vras, podemos afirmar: conceitos e definições antes tão familiares e com 
os quais conviveram ao longo da vida pessoal e profissional podem ganhar 
novos contornos, novas dimensões. Para isso, é preciso estar, enquanto 
educadores/as, aberto/as a processos de reflexão norteadores de práticas 
educacionais problematizadoras. 
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Capítulo 8

GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL: 
HOMOFOBIA NO CONTEXTO ESCOLAR 1

Clecí Terezinha Lima de Lins2

Mareli Eliane Graupe3

INTRODUÇÃO

Conscientes de que todas as formas de discriminação são construí-
das a partir das relações estabelecidas nas práticas sociais e são concebidas 
por meio dessas relações e que determinam valores e crenças acerca das 
percepções sobre o gênero ou da diversidade sexual, identidades de gênero 
e orientação sexual, reconhecemos que atitudes preconceituosas e discri-
minatórias são um fenômeno produzido e reforçado pelo aprendizado da 

1 Este estudo encontra-se vinculado ao Projeto “Antropologia, Gênero e Educação no Estado 
de Santa Catarina”, financiado pela FAPESC/CNPq.

2 Cursando Mestrado Acadêmico em Educação pela Universidade do Planalto Catarinense – 
(UNIPLAC/SC). E-mail: clecill@hotmail.com.

3  Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (UNIPLAC/SC). Doutora em Educa-
ção e Cultura e orientadora da pesquisa. E-mail: mareligraupe@hotmail.com.
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violência homofóbica transmitido tanto pela escola, quanto família, igreja 
e outras esferas da socialização humana. Consideramos neste artigo, en-
tão, a importância em compreender o papel da participação da instituição 
escolar na produção de práticas preconceituosas, discriminatórias e homo-
fóbicas, principalmente na constituição das masculinidades normativas.

Nosso interesse por este tema surgiu de situações concretas, obser-
vadas durante o desenvolvimento de nossa atividade como professoras de 
Letramento Digital nas Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental em 
uma escola da Rede Municipal de Ensino situada na periferia do Município 
de Lages, SC.

Resgatamos o caso do menino Pedro4 como justificativa para a esco-
lha deste estudo. Este evento aconteceu com um menino de oito anos, em 
meados de 2010.

Cinco estudantes entre doze e quinze anos persuadiram o menino 
para irem até sua casa depois do término das aulas. Ao chegar do 
trabalho a mãe encontrou seu filho sendo violentado sexualmente 
por todos os estudantes que estavam ali. Todas as providências le-
gais foram tomadas por parte da família, da escola e da Secretaria de 
Educação. Durante as explicações diante do Ministério Público, um 
dos estudantes justificou que o grupo tomou essa atitude para dar 
uma lição no menino e ensiná-lo a ser “homem de verdade”. Esses 
detalhes do caso foram obtidos na época através de conversas infor-
mais com a mãe (Relatos de Campo, 2014).

Acreditamos que o estudo é relevante na medida em que busca incen-
tivar a comunidade escolar a refletir sobre homofobia e a promover ações 
que visem ao combate de todas as formas de preconceito e discriminação 
em prol de uma cultura de direitos humanos onde todos/as os envolvidos 
no processo educativo dos/as estudante/as venham a reconhecer as dife-
rentes identidades, diversidades de gênero, racial, religiosas, entre outras. 
Poderá trazer reflexões e subsídios para estudiosos/as, grupos de estudo e 
pesquisadores/as em educação. Também porque contribui para mudanças 
de práticas e atitudes pessoais e profissionais.

4  Adotamos o pseudônimo Pedro para preservar a identidade do estudante.
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Para a elaboração deste artigo, utilizamos anotações registradas na 
observação de campo e alguns dados parciais das entrevistas realizadas 
com estudantes, professoras/es das disciplinas de Língua Portuguesa, Ma-
temática, História e Ciências e gestora escolar e, depois disso, construímos 
nosso referencial teórico baseado nos pressupostos de Joan Scott, Daniel 
Borrillo, Rogério Diniz Junqueira, Guacira Lopes Louro, Miriam Pillar 
Grossi, Richard Miskolci, entre outros.

Em nossas considerações finais, trouxemos alguns elementos que 
revelam a existência de homofobia praticada entre os próprios estudan-
tes e algumas práticas pedagógicas que contribuem para a manutenção 
destas violências. Neste caso, defendemos a ideia de que mudanças neste 
campo poderão ser viabilizadas através da discussão dessa temática no 
campo da educação.

1 O CONCEITO DE GÊNERO NA COMPREENSÃO DA  
 DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO

Evidenciamos que, no campo teórico, o conceito de gênero do modo 
como foi concebido pelo movimento feminista – meados dos anos 1970 no 
âmbito dos estudos feministas – no final do século XIX e início do século 
XX, ocupou-se em desnaturalizar a dominação, subordinação e a opressão 
sofridas pelas mulheres baseadas nas diferenças, percebidas entre os sexos, 
em desconstruir a segregação feminina nos espaços públicos e privados, 
desmistificar os papéis considerados pela sociedade como apropriados para 
o masculino e o feminino e, principalmente, questionar as relações de po-
der que acentuam ainda mais as diferenças entre homem e mulher e, con-
sequentemente, as injustiças sociais.

As perspectivas de gênero difundidas pelos movimentos sociais e 
estudos feministas foram rediscutidas pela historiadora pós-estruturalis-
ta Joan Scott. Ao escrever o artigo “Gênero: uma categoria útil de análise 
histórica” (1995), imprime novas concepções para os estudos de gênero. 
O artigo sinaliza a importância do conceito de gênero enquanto categoria 
de análise e não apenas o caráter descritivo das relações entre os sexos. 
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O conceito de gênero, para Scott, pode ser compreendido por intermédio 
de duas proposições interconectadas: “Gênero é um elemento constitutivo 
de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” e 
“o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder” 
(SCOTT, 1995, p. 85).

Para a autora (1995), a constituição social do gênero pressupõe 
compreender a importância das representações simbólicas expressas 
em conceitos normativos, em preceitos religiosos, educativos, jurídicos 
e políticos que contribuem para a institucionalização e validação da do-
minação masculina que, via de regra, podem reforçar interpretações e 
representações equivocadas sobre o que significa ser homem ou mulher, 
masculino ou feminino.

De acordo com o pensamento de Scott (1995), para compreender-
mos o processo de construção de gênero, necessitamos levar em considera-
ção as relações estabelecidas nas instituições e organizações sociais. Neste 
sentido, a autora (1995) afirma:

Temos a necessidade de uma visão mais ampla que inclua não so-
mente o parentesco, mas também (especialmente para as complexas 
sociedades modernas) o mercado de trabalho (um mercado de traba-
lho sexualmente segregado), a educação (as instituições de educação 
somente masculinas, não mistas, ou de co-educação fazem parte do 
mesmo processo), o sistema político (o sufrágio universal masculino 
faz parte do processo de construção do gênero). O gênero é cons-
truído através do sistema de parentesco, mas não exclusivamente; 
ele é construído igualmente na economia e na organização política, 
que, pelo menos em nossa sociedade, operam atualmente de manei-
ra amplamente independente do parentesco (p. 87).

Nesta perspectiva, compreendemos que, na medida em que se con-
sidera a relevância da instituição escolar na educação das/os estudantes, 
torna-se necessário contestar e questionar os posicionamentos que nor-
matizam as representações de papéis socialmente aceitos para o masculino 
e para o feminino e estabelecem fronteiras para as identidades sexuais e de 
gênero. Antes, porém, é preciso entender o modo pelo qual as identidades 
são generificadas em seu contexto histórico e onde a linguagem ocupa um 
lugar de destaque. 
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De acordo com Louro (1997), a linguagem, além de apresentar rela-
ções de poder, pode produzir e fixar as diferenças entre os gêneros. A cons-
trução da identidade de homens e mulheres não se opera apenas mediante 
estratégias de repressão e censura, mas, também, as práticas e relações esta-
belecidas ao longo da nossa existência pesam sobre a constituição do gênero, 
ou seja, gestos, o modo como agimos, falamos, nossas condutas e posturas e 
o modo como nos apresentamos para o mundo como homem ou mulher são 
reguladas por normas impostas nas práticas e relações cotidianas. 

A teorização do gênero também foi aprofundada na segunda pro-
posição: “gênero é uma forma primária de dar significado às relações de 
poder” (LOURO, 1997, p. 88). Conforme a autora, o gênero também se 
constitui por meio do poder político, isto é, foi criado um conjunto de re-
gras e práticas estabelecidas em instituições formais e não formais com o 
propósito de controlar homens e mulheres, estabelecendo lugares diferen-
tes para o gênero. Sobre este tema, destacamos que 

as relações entre os gêneros continuam, sem dúvida, objeto de 
atenção, uma vez que distintas estratégias procuram intervir nos 
agrupamentos humanos, buscando regular e controlar as taxas de 
nascimento e mortalidade, condições de saúde, expectativas de vida, 
deslocamentos geográficos (LOURO, 1997, p. 41).

Em nosso entendimento, a configuração do gênero é articulada den-
tro de uma política que pretende prescrever sobre os corpos um conjunto 
de normas e regras em nome de um suposto interesse coletivo. Inevitavel-
mente, aqueles indivíduos que não compartilham dos atributos de gênero 
considerados naturais ou hegemônicos são tratados de forma arbitrária 
como desiguais ou diferentes.

As características dessa conceituação de gênero nos colocam em uma 
posição de reflexão: se o gênero é produzido nas diferentes instâncias so-
ciais, culturais e históricas, então, não faz sentido nutrir uma concepção de 
masculinidade e feminilidade única, estável e pré-estabelecida.

1.1 Sexualidades

Na leitura que fizemos do conceito de gênero, percebemos a sua re-
lação com sexo e sexualidade e as interferências das múltiplas dimensões 
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sociais, culturais e políticas nesse processo de construção. Também são 
encontrados no interior dessas esferas discursos morais, religiosos e fa-
miliares que produzem verdades sobre o puro ou impuro, normal ou anor-
mal, aceito ou proibido, do que é ser homem ou mulher e num movimento 
quase sempre contraditório; também estabelecem, por meio de regulações 
e normatizações, o modo como concebemos, vivenciamos e expressamos a 
nossa sexualidade.

No entendimento informal, a sexualidade está condicionada à práti-
ca reprodutiva ou à prática sexual em si, ou seja, a sexualidade se justifica 
pela reprodução. O fato é que, desde que nascemos, somos identificados 
pelo sexo biológico – meninos ou meninas. Espera-se, automaticamente, 
que sejamos do gênero feminino ou do gênero masculino. No caso das me-
ninas, espera-se que estas estejam destinadas à maternidade e, dos meni-
nos, espera-se que sejam másculos e agressivos. Assim se define um gênero 
para as mulheres e um gênero para os homens como um dado inquestio-
nável e, do mesmo modo, é natural que ambos também estabeleçam laços 
afetivos heterossexuais, isto é, com pessoas do sexo oposto.

Esta lógica vem sendo discutida e questionada dentro dos estudos 
de gênero, em populações LGBT e na Teoria Queer. Estes movimentos vêm 
tentando demonstrar que a sexualidade é mais do que sexo biológico; é vi-
venciada de formas diferentes de uma sociedade para outra, de uma época 
para outra, visto que, hoje, as pessoas mudam de sexo, como é o caso das 
pessoas transexuais e outras pessoas que podem ter uma aparência andróge-
na. Desta maneira, pode-se dizer que não é porque nascemos mulher que nós 
seremos femininas e, se nascemos homens, seremos masculinos, pois é certo 
que existem mulheres masculinas e homens femininos. Num processo seme-
lhante, se pressupõe que, pelo fato de possuir um pênis ou uma vagina, as 
pessoas vão sentir desejo sexual pelo sexo oposto. Conforme Louro (1999):

Tal concepção usualmente se ancora no corpo e na suposição de que 
todos vivemos nossos corpos universalmente, da mesma forma. No 
entanto, podemos entender que a sexualidade envolve rituais, lin-
guagens, fantasias, representações, símbolos, convenções... Proces-
sos profundamente culturais e plurais (p. 06).
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Embora haja equívocos nos discursos que associam as dimensões da 
sexualidade à reprodução da espécie humana, a prática de relações afetivas 
e sexuais demanda vários aspectos de ordem social, cultural e histórica, 
logo, a sexualidade não é determinada pela condição biológica humana e; 
além disso, este tipo de raciocínio leva ao entendimento de que a sexualida-
de ou as identidades sexuais e de gênero são estáveis e permanentes. 

Neste sentido, Louro (1999) esclarece: “Somos sujeitos de identida-
des transitórias e contingentes. Portanto, as identidades sexuais e de gêne-
ro (como todas as identidades sociais) têm caráter fragmentado, instável, 
histórico e plural” (p. 06). Então, se a sexualidade decorre das significações 
do campo cultural, não se pode admitir que todas as pessoas tenham a mes-
ma orientação sexual.

Na medida em que várias identidades – gays, lésbicas, queers, bisse-
xuais, transexuais e travestis – emergem publicamente, elas também 
acabam por evidenciar, de forma muito concreta, a instabilidade e a 
fluidez das identidades sexuais. E isso é percebido como desestabili-
zador e “perigoso” (LOURO, 1999, p. 21).

Ao tratarmos dos aspectos que envolvem a constituição da sexualida-
de e suas diversas formas de expressão, temos que levar em consideração “a 
intersecção raça, classe, gênero, geração e nacionalidade” (WEEKS, 2000) 
que atuam também como elementos definidores da identidade sexual.Em 
contrapartida, Deborah Britzman (2000) traz um questionamento interes-
sante, inspirada no livro de Cindy Patton – Last served? Gendering the HIV 
pandemic: “que se torna impensável quando a sexualidade é pensada como 
tendo um lugar apropriado?”. Neste sentido, esclarece:

Neste livro, Patton problematiza o lugar da sexualidade, ao focalizar 
a geopolítica do espaço sexual, isto é, as migrações e os deslocamen-
tos globais, as viagens, e como esses movimentos produzem a sexua-
lidade. Quando os corpos se movimentam não é apenas o cenário 
que muda: há algo mais que muda. Patton desenvolve o importante 
argumento de que, em espaços diferentes, os viajantes exercem a se-
xualidade de forma diferente. Suas expressões – “paisagens sexuais” 
ou “geografias do sexo” – dizem algo sobre a polivalência do cor-
po do viajante e algo sobre a polivalência dos significados culturais  
(BRITZMAN, 2000, p. 63).
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Entre as conclusões da autora, está em pauta a noção de que a sexua-
lidade está em movimento e estes movimentos seriam exteriores à cultura. 
Disso ela deduz que a sexualidade não segue as regras da cultura, mesmo 
quando esta pretende domesticar a sexualidade. Então, a sexualidade é a 
própria alteridade.

Reconhecemos que a constituição da nossa sexualidade envolve pro-
cessos complexos e contraditórios. Um dos aspectos sobre os quais concorda-
mos com a autora é o fato de que, para a sexualidade, não existem fronteiras 
e, para que possamos melhor compreender as possibilidades da sexualidade 
humana representada pela diversidade sexual, necessitamos nos deter nas 
diferenças conceituais sobre orientação sexual e identidade de gênero. 

A identidade sexual relaciona-se ao sexo da pessoa pela qual senti-
mos afeto e desejo. Atualmente são acolhidos três tipos de identidade se-
xual: heterossexual, homossexual e bissexual. Nos relacionamentos orien-
tados pela heterossexualidade, a atração afetivam e sexual acontece com 
pessoas do sexo oposto. Nos relacionamentos afetivos amorosos homosse-
xuais, o desejo e a atração sexual se efetivam entre pessoas do mesmo sexo. 
Nesta categoria estão os gays – pessoa do gênero masculino que tem rela-
cionamento afetivo e sexual com pessoas do gênero masculino e as lésbicas, 
que são pessoas do gênero feminino que têm desejos e práticas sexuais com 
pessoas do gênero feminino e pessoas com identidade bissexual, que esta-
belecem relações afetivas com ambos os sexos.

De maneira geral, a identidade de gênero diz respeito à percepção 
subjetiva de ser masculino ou feminino, ou seja, como a pessoa se sente e se 
identifica, se apresenta para si e para a sociedade de acordo com os atribu-
tos, os comportamentos e os papéis estabelecidos para homens e mulheres. 
O processo de identificação que determina se a pessoa vai se sentir homem 
ou mulher acontece de forma independente do sexo biológico ou da iden-
tidade sexual, ou seja, uma pessoa pode nascer biologicamente masculina 
e apresentar uma identidade de gênero feminina, ou, ao contrário, nascer 
do sexo feminino e se identificar com a identidade de gênero masculina. 
Este é o caso da pessoa travesti – pessoas que nascem do sexo masculi-
no ou feminino, mas que apresentam uma identidade de gênero oposta 
ao sexo biológico. Em muitos casos, modificam seus corpos por meio de 
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hormônios e cirurgias plásticas. Também é o caso das pessoas transexuais, 
onde a identidade de gênero discorda do sexo designado ao nascimento, ou 
seja, uma pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino se reconhece e 
pretende ser reconhecida/o pela sociedade como mulher. Em muitas situa-
ções, as pessoas transexuais procuram readequar o seu corpo, inclusive os 
genitais, à sua identidade de gênero por meio de cirurgias.

Salientamos que estamos entendendo as identidades mencionadas 
como resultantes de processos sociais, políticos e históricos, por isso, en-
sejam inúmeras possibilidades de identificação e práticas da sexualidade. 
No entanto, esses processos de identificação são construídos em contextos 
investidos de preconceito e discriminação, principalmente contra algumas 
identidades de gênero e sexual ou, mais especificamente, contra as sexuali-
dades consideradas desviantes.5

2 GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL: CONSTITUIÇÃO DA  
 HOMOFOBIA NO CONTEXTO ESCOLAR

Pensando na escola como um espaço que, além de propiciar o de-
senvolvimento e a aprendizagem dos/as estudantes, também abriga indi-
víduos com diferentes formas de práticas da sexualidade – heterossexuais, 
homossexuais, bissexuais, transexuais e outras, consideramos importante 
compreender o papel que a instituição escolar exerce na constituição de 
práticas preconceituosas, discriminatórias e homofóbicas.

Devido ao número impactante de registros estatísticos sobre a vio-
lência contra homossexuais apontados pela mídia, organizações civis e Mo-
vimentos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), vimos 
surgir no país políticas públicas que prezam pelo “Combate à Violência e à 
Discriminação contra gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais e 
de Cidadania Homossexual” (BRASIL, 2004, p. 11), fundamentadas pelo 
Programa “Brasil sem Homofobia”, lançado em 2004. 

5  Por sexualidade desviante se compreende aquelas que se desviam da norma heterossexual, 
como é o caso da bissexualidade e homossexualidade.
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A partir deste programa, foi implementado o Projeto “Escola sem 
Homofobia”, que prevê o enfrentamento da homofobia também no am-
biente escolar; isso porque os dados da pesquisa revelam a existência de 
uma cultura homofóbica nas escolas. De acordo com este documento, a 
escola “atua como um dos principais agentes responsáveis pela produção, 
reprodução e naturalização da homofobia” (BRASIL, 2004, p. 8) nos currí-
culos, nos Projetos Políticos Pedagógicos, nos conteúdos ministrados, na 
linguagem, na organização dos espaços e nas relações que se estabelecem 
dentro e fora da escola, na rua, igreja ou família e, principalmente, quando 
autoridades e docentes negam a existência de estudantes LGBT na escola.

Ao tratar da questão sobre a homofobia, Daniel Borrillo (2009) nos 
diz que este fenômeno corresponde a manifestações de desprezo, de ódio 
exagerado e irracional em relação a pessoas homossexuais, podendo, em 
situações mais extremas, chegar à violência de fato.

A homofobia pode ser definida como a hostilidade geral, psicológica 
e social àqueles ou àquelas que supostamente sentem desejo ou têm 
relações sexuais com indivíduos de seu próprio sexo. Forma parti-
cular de sexismo, a homofobia renega igualmente todos aqueles que 
não se enquadram nos papéis determinados para seu sexo biológico. 
Construção ideológica que consiste na promoção constante de uma 
forma (hetero) em detrimento de outra (homo), a homofobia orga-
niza uma hierarquização das sexualidades, o que tem consequências 
políticas (p. 28).

Conforme o pensamento do autor, a homofobia pode ser compreen-
dida a partir da dimensão psicológica individual onde existe uma condena-
ção da homossexualidade e se manifesta por reações fóbicas violentas em 
virtude da projeção ou de uma identificação inconsciente com a própria ho-
mossexualidade não aceita. Neste caso, “a violência contra homossexuais 
não é outra coisa senão a manifestação do ódio de si mesmo ou, melhor 
dizendo, da parte homossexual de seu próprio eu, a qual se deseja apagar” 
(BORRILLO, 2009, p. 40). Dessa forma, a violência contra pessoas homos-
sexuais atua como mecanismo de defesa na redução dos conflitos interio-
res. Já a dimensão da homofobia social se caracteriza pela “preservação 
do dispositivo político da distinção entre dos sexos” (BORRILLO, 2009,  
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p. 39), ou seja, dentro dessa lógica, é preciso preservar a diferença entre a 
natureza feminina e a natureza masculina porque se acredita que as rela-
ções heterossexuais são as únicas capazes de complementar/completar6 o 
encontro entre os seres.

Compreendemos que o território da divisão entre masculino e femi-
nino já foi demarcado desde o nascimento. Assim, as pessoas que rompem 
os limites da divisão masculino, feminino e heterossexuais representam 
ameaça para a norma heterossexual e perigo eminente à masculinidade, 
são consideradas traidoras ou desertoras do seu próprio gênero e, por isso, 
merecem a rejeição e o repúdio. 

Neste sentido, 

nas sociedades profundamente marcadas pela dominação mascu-
lina, a homofobia organiza uma espécie de “vigilância do gênero”, 
pois a virilidade deve se estruturar não somente em função da ne-
gação do feminino, mas também da rejeição à homossexualidade 
(BORRILLO, 2009, p. 21).

Junqueira (2011) nos diz que os processos heteronormativos de 
construção dos indivíduos masculinos compulsoriamente heterossexuais 
se fazem acompanhar pela rejeição da feminilidade e da homossexualida-
de que, por sua vez, fortalece as práticas de misoginia e homofobia. Isso 
porque, dentro dessa norma, se admite apenas que o afeto e atração sexual 
sejam apenas heterossexuais, de modo que as pessoas que sentem atração 
por pessoas do mesmo sexo são submetidas ao que se chama de correção 
e vigilância. Portanto, a heteronormatividade está no cerne de muitas for-
mas de violência.

Conforme o pensamento de Butler (2015), a “heterossexualidade 
compulsória” (p. 215) se sustenta na presunção de que há um alinhamento 
entre sexo, gênero e desejo, ou seja, desde o nascimento, são atribuídas 
características sociais e culturais para cada gênero de acordo com o sexo 

6  “Da gênese bíblica à psicanálise, passando pela literatura romântica, a mulher sempre foi 
retratada como um homem incompleto (necessitando, portanto, dele para firmar sua com-
pletude); similarmente, o homossexual equivale à prova de uma personalidade inacabada, 
produto de uma má integração à ‘natureza’ masculina ou feminina” (BORRILLO, 2009,  
p. 27). Lembramos que a ideia naturalizada de que o feminino completa o masculino encon-
tra seus fundamentos na subordinação da mulher em relação ao homem, razão da qual se 
produzem as desigualdades entre os sexos.
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do nascimento. Por conseguinte, se nascemos machos ou fêmeas, se en-
tende que vamos pertencer ao gênero masculino ou feminino e, da mesma  
forma, a nossa sexualidade será orientada para a heterossexualidade, isto 
é, acredita-se que existe uma uniformização da identidade de gênero regu-
lada pela heterossexualidade. 

De outro modo, no pensamento heteronormativo, todas as pessoas 
obrigatoriamente deverão se relacionar apenas com pessoas do sexo opos-
to e, “uma vez que se espera que todos sejam (ou devam ser) heterosse-
xuais, segue-se que as instituições e os sistemas de saúde ou educação, a 
justiça ou mesmo a mídia são construídos à imagem e semelhança desses 
sujeitos” (LOURO, 2009, p. 146).

Junqueira (2011), ao argumentar sobre a presunção da heterosse-
xualidade em ambiente escolar, afirma que os indivíduos que, de algum 
modo, transgridem as normas heterossexuais, estão fora das preocupações 
do currículo e de uma educação que, em tese, seria para todos. Neste sen-
tido, afirma:

É preciso notar que, na escola (e também fora dela), a contínua re-
petição das “verdades” postas pela matriz heterossexual e, portanto, 
pelas normas de gênero, aprofunda o processo de distinção e ele-
vação estatutária dos indivíduos pertencentes ao grupo de referên-
cia: os heterossexuais, particularmente os homens heterossexuais.  
A norma os presume, ao mesmo tempo em que sua incessante rei-
teração garante maior sedimentação das crenças associadas ao este-
reótipo, podendo levar a sua “profecia” ou a se cumprir ou a exercer 
seus efeitos de poder na inclusão periférica ou na completa margina-
lização do “Outro” (p. 104).

Segundo o autor, na educação escolar, a “heterossexualidade pre-
sumida” em grande medida, se está vinculada à “pedagogia do insulto”7 
ou com a “pedagogia do armário”8 (2011, p. 105). Por esse motivo, defen-
demos a ideia de que todos/as os/as envolvidos no processo educacional 
precisam assumir o compromisso em pensar em um ensino que não aceite 

7  Conforme Junqueira, na “Pedagogia do insulto”, professoras/es, funcionárias/o e estudantes 
identificadas/os como não heterossexuais são submetidos a todo tipo de degradação, inclusi-
ve, estão na mira de práticas homofóbicas.

8 Junqueira compreende “armário” como o processo de ocultação da posição de dissidência em 
relação à matriz heterossexual.
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as normas regulatórias que separam os indivíduos em normais, heterosse-
xuais, brancos e cristãos e, sobretudo, propor uma educação que se desvie 
dos preconceitos que envolvem gênero e sexualidade como forma de trans-
formação social, cultural e política.

2 CONSTITUIÇÃO DAS FEMINILIDADES E MASCULINIDADES

A socialização do gênero consiste no processo pelo qual são apren-
didos, desde antes do nascimento, os papéis sociais considerados adequa-
dos para cada gênero conforme as prescrições das normas, crenças e va-
lores presentes nas diferentes culturas. Normalmente, na aprendizagem 
desses papéis, existe uma valorização do modelo dominante masculino ao 
qual são atribuídas características de fortaleza, virilidade e agressividade, 
e a designação de estereótipos para o gênero feminino como docilidade, 
fraqueza, dependência e submissão. Estes simbolismos são instituídos a 
partir da percepção da diferença biológica entre masculino e feminino e 
que, muitas vezes, coloca a mulher em situação de desigualdade perante os 
homens em vários segmentos da sociedade. O conjunto de características 
determinadas para cada gênero de acordo com o sexo é uma construção 
social e cultural do gênero e é aprendido ao longo de toda nossa existência 
nas diversas instâncias sociais. Neste sentido:

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inú-
meras aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas si-
tuações, é empreendida de modo explícito ou dissimulado por um 
conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais. É um processo 
minucioso, sutil, sempre inacabado. Família, escola, igreja, institui-
ções legais e médicas mantêm-se, por certo, como instâncias impor-
tantes nesse processo constitutivo. Por muito tempo, suas orienta-
ções e ensinamentos parecem absolutos, quase soberanos (LOURO, 
2008, p. 18).

Grossi (2004), ao procurar compreender a construção da masculini-
dade nos rituais de iniciação na infância, realizada em algumas sociedades 
tribais, nos mostra que estes rituais são sempre marcados pela violência 
física. Isso pode ser observado no exemplo citado pela autora:
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Em geral, nesses rituais de sociedades tribais, os homens mais ve-
lhos pegam os meninos e os levam para as florestas, onde são fei-
tas inúmeras provas para que os meninos se tornem adultos. Aqui 
no Brasil, nas tribos indígenas do alto Xingú, onde as mulheres não 
podem ver as flautas porque as flautas são sagradas, os meninos 
aprendem, nesses rituais de iniciação, mitos associados a esse poder 
masculino representado pelo uso das flautas e aprendem a punir, 
pela violência do estupro, as mulheres que ousarem olhar para esses 
objetos sagrados (p. 07).

Como podemos perceber, a construção social dos papéis masculinos 
e femininos acontece em práticas cotidianas por meio do vestuário, brin-
quedos ou linguagens gestuais e simbólicas, costumes e ritos. 

De acordo com Miskolci (2005), “a prova de que o gênero masculino 
e feminino são construções sociais está na própria escola” (p. 14) porque a 
escola, ao separar habitualmente meninos e meninas, colabora para a “fa-
bricação de sujeitos diferentes”, bem como contribui com a naturalização 
das desigualdades de gênero, ou seja, sempre que meninos e meninas são 
separados em dois grupos na sala de aula ou nas aulas de Educação Física, 
por exemplo, estamos colaborando para a manutenção das desigualdades 
entre os gêneros. Conforme Grossi (2004), esse processo de “fabricação das 
diferenças” (p. 62) se estrutura na escola por meio do currículo, na forma 
de organização dos espaços, nos processos de avaliação, nos conteúdos dos 
livros didáticos, na linguagem. 

Para Louro (1997), tão importante quanto ouvir o que é dito sobre 
os gêneros, é perceber aquilo que é silenciado: “os sujeitos que não são, 
seja porque não podem ser associados aos atributos desejados, seja porque 
não podem existir por não poderem ser nomeados” (p. 67). E, além disso, 
a linguagem também é um campo que estabelece o que é compreendido 
como humano ou não, produzindo normas de exclusão e inferiorização de 
grupos ou pessoas.

Conforme o pensamento de Butler (2015), um corpo é considerado 
menos humano porque não se conforma dentro da natureza masculina ou 
feminina ou que vivencia a sua sexualidade de outras maneiras como os 
gays, lésbicas, bissexuais e transexuais e, por isso, é tomado como abjeto 
ou poluidor – sejam essas populações em particular, estão confinadas a um 
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lugar proibido, relegadas ao segundo plano e, porque não dizer, também, 
ao silêncio e à invisibilidade. 

Aproveitando o pensamento de Kristeva, Butler (2015) evidencia 
que a construção da identidade considerada abjeta acontece por força dos 
processos de expulsão e repulsa. Dentro da função excretora, o “interno” 
se torna “externo” e seria esse o modo como acontece a criação de corpos 
abjetos. Neste contexto, afirma:

O abjeto designa aquilo que foi expelido do corpo, descartado como 
excremento, tornado literalmente “Outro”. Parece uma expulsão de 
elementos estranhos, mas é precisamente através dessa expulsão 
que o estranho se estabelece. A construção do “não-eu” como abjeto 
estabelece as fronteiras do corpo, que são também os primeiros con-
tornos do sujeito (p. 230).

Esclarecemos que um corpo tomado como abjeto é considerado me-
nos humano porque não se conforma dentro da natureza masculina ou fe-
minina ou que vivencia a sua sexualidade de outras maneiras como os gays, 
lésbicas, bissexuais e transexuais. Porém, se torna interessante destacar 
que a abjeção vai além das questões que envolvem desejo e sexualidade; 
ela também recai sobre as pessoas que fogem ao padrão do homem branco 
e europeu – estamos dizendo isso porque frequentemente os judeus, os 
árabes, os negros e índios, os pobres, idosos e as prostitutas também são 
vistos como “identidades marcadas” (LOURO, 2010, p. 149), ou seja, essas 
populações em particular estão confinadas a um lugar proibido, relegadas ao 
segundo plano e, por que não dizer, também, ao silêncio e à invisibilidade.

De acordo com Miskolci (2005), uma das violências mais cruéis pra-
ticadas com a complacência da escola é a produção da invisibilidade da se-
xualidade. Esse processo de invisibilidade se dá por meio do silêncio pe-
rante as sexualidades que se manifestam de forma diferente, tornando as 
instituições escolares cúmplices da ridicularização e insultos dos quais são 
alvos algumas/uns estudantes, sendo que esta não é uma atitude neutra 
porque fingir ou ignorar o diferente significa aceitar os modelos hegemôni-
cos como os únicos possíveis. Para o autor,

silenciar sobre aqueles que se interessam por colegas do mesmo sexo 
é uma forma de tratá-los como não-sujeitos, desmerecê-los porque 
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não correspondem aos atributos desejados socialmente e, sobretu-
do, relegá-los ao reino daqueles que não podem nem existir já que 
não podem ser nomeados. Fora da sala de aula eles serão insultados, 
uma forma de declará-los inferiores e abjetos, pois o ato de xingar 
não os denomina apenas, antes os classifica como inferiores e in-
desejados. Diante dos xingamentos que menosprezam seus senti-
mentos aprenderão a se defender sendo cruéis consigo próprios, ou 
seja, deixando de expressar o que sentem e, provavelmente lutando 
contra seus desejos (p. 19).

Inspiradas pelo pensamento dos autores, afirmamos que as práticas 
educativas que se sustentam na invisibilização e no silenciamento diante 
das várias formas de vivência da sexualidade constituem-se em práticas 
cúmplices da homofobia porque, inerente à essa visão, acredita-se que, ao 
ignorar a existência de práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo, elas 
optariam pela heterossexualidade, assim, a presumida neutralidade da ins-
tituição escolar não passaria de “heterossexualidade compulsória disfarça-
da” (MISKOLCI, 2005, p. 19).

Embora, no processo educativo, se evidencie a busca constante pelo 
enquadramento dos “corpos estranhos” (MISKOLCI, 2005, p. 13), as “se-
xualidades alternativas” ou o outro (MISKOLCI, 2005, p. 15) aos moldes 
da heterossexualidade compulsória, acreditamos que é possível, por meio 
da educação, proporcionar aprendizagens que venham a valorizar a “multi-
plicidade da sexualidade, dos gêneros e dos corpos” (LOURO, 2004, p. 72) 
com a finalidade de estabelecermos uma conexão com as diferenças para 
aprendermos com elas.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as práticas discriminató-
rias e homofóbicas na escola. Escolhemos como foco da pesquisa uma tur-
ma de 8º ano e os professores de Ciências, Matemática, Língua Portuguesa 
e História da referida turma, gestora de ensino e orientadora pedagógica 
de uma escola da Rede Municipal de Ensino localizada na periferia do mu-
nicípio de Lages. 
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Utilizamos o estudo de caso como método de pesquisa. Este méto-
do, de acordo com Yin (2010), “é uma investigação empírica que investiga 
um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida 
real” (p. 39) que permite uma visão geral de fatores relevantes para o estu-
do. Conforme este autor, fazem parte do instrumento de coleta de dados: a 
observação – simples, sistêmica ou participante; questionários abertos ou 
focalizados; entrevistas estruturadas, semiestruturadas ou não estrutura-
das; documentos e grupos de foco.

Os dados estão sendo coletados a partir dos métodos qualitativos: 
observação participante passiva e entrevistas semiestruturadas. A etapa de 
observação nos aproximou da realidade a ser estudada e propiciou maior 
interação com a turma pesquisada.

Para a elaboração deste artigo, estamos utilizando dados obtidos na 
observação de locais como banheiros, biblioteca, salas de aula e espaços 
de convivência dos/as estudantes que foram registrados/as no caderno de 
campo e alguns dados parciais retirados das entrevistas gravadas e trans-
critas. Posteriormente, organizamos os dados em categorias, orientados 
pelo método de ‘análise de conteúdo qualitativo de Mayring’ (2007).

4 COMPORTAMENTOS HOMOFÓBICOS NO ESPAÇO ESCOLAR

Apresentamos, aqui, alguns resultados parciais obtidos através da 
observação do campo de pesquisa que são resultantes de enunciados orais 
e escritos produzidos por estudantes e professores/as no espaço escolar e 
recortes das entrevistas já realizadas. Os resultados demonstram alguns 
aspectos considerados desencadeadores da homofobia escolar.

Em uma apresentação de um número de dança, o estudante R apare-
ce vestido com uma calça e uma camiseta. A plateia, composta por estudan-
tes do 6º ano ao 9º ano, aplaude calorosamente ao final da apresentação. 
No entanto, quando o estudante retorna para uma apresentação de balé, 
vestido com uma malha colada ao corpo e sapatilhas, ouviu-se, entre os 
estudantes: “vira homem, bichinha”.

Nesse caso, percebemos que as vestimentas determinam o modo 
como os estudantes compreendem o que é ser masculino e o que é ser  
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feminino. Ao apresentar-se vestido com uma roupa masculina, que se con-
sidera adequada para ser usada por homens, não houve nenhuma manifes-
tação, o que nos leva a acreditar que, se o estudante que se apresenta com 
vestimenta masculina é homem e seguindo a mesma regra, é heterosse-
xual. Ao contrário acontece quando o estudante R troca de roupa e coloca 
uma sapatilha. No entendimento dos estudantes, esse tipo de sapato po-
deria somente ser usado por meninas. A partir disso, o estudante R passa a 
ser considerado mais feminino e, portanto, possui alguma tendência para 
ser homossexual.

Conforme o pensamento de Scott (1995), a atribuição de papéis 
masculino e feminino é decorrente de construções sociais empreendidas 
nas práticas cotidianas por meio de linguagens gestuais ou simbólicas, cos-
tumes, vestuário ou elementos infantis de entretenimento, deste modo, 
o que é considerado adequado em um meio social pode ser considerado 
inadequado em outro. Estas variações dependem das representações e sim-
bolizações estabelecidas pelas diferentes culturas. 

Notamos que os estudantes seguem uma ordem de normatização da 
heterossexualidade a qual se baseia no princípio de que todas as pessoas 
se encaixam dentro de categorias como macho e fêmea, são masculinas ou 
femininas e heterossexuais.

Neste caso, estamos diante da “heterossexualidade compulsória”  
(p. 215) mencionada por Butler (2015), que se manifesta pela exigência de 
que todas as pessoas apresentem uma coerência entre o sexo de nascimen-
to, pertença ao gênero masculino ou feminino e que tenha seus desejos 
preferencialmente heterossexuais.

Louro (2009) nos diz que uma vez que se espera que todas as pessoas 
sejam heterossexuais, as instituições de saúde, escola, justiça ou mídia irão 
construir-se “à imagem e semelhança desses sujeitos” (p. 146). Segundo 
Junqueira (2011), na educação escolar, “heterossexualidade presumida”  
(p. 105), ao ser tomada como natural, torna-se preconceituosa e discrimi-
natória e pode funcionar dentro das escolas como ordenadoras de compor-
tamentos homofóbicos.

Vejamos o depoimento da professora A: “na verdade ele é assim di-
ferente, vamos dizer assim que ele não é homem e não é mulher ou ele é 
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homem com uma cabeça de mulher e isso é muito complicado porque os 
alunos vivem pegando no pé dele”. Identificamos nesta fala que a professo-
ra classifica o aluno J como diferente dos demais estudantes, demonstran-
do que compartilha da visão tradicional de que todas as pessoas vivenciam 
a sua sexualidade da mesma maneira, levando a pensar que as pessoas que 
se afastam dos padrões heteronormativos são consideradas anormais, di-
ferentes e estranhas. 

Miskolci (2005), ao argumentar sobre a presença de um corpo es-
tranho na sala de aula, nos diz que, no espaço escolar, as pessoas que desa-
fiam as normas ou rompem as fronteiras do modelo binário de gênero são 
facilmente qualificadas como diferentes e tomadas como um outro, tor-
nando-se, usualmente, alvos de discriminação. A sequência da fala revela 
que existe um modelo de masculinidade ou feminilidade a ser seguido por 
todas/os, indicando a existência de ideias preconcebidas sobre os papéis 
considerados adequados para cada gênero. Isso porque a aparência do estu-
dante não se enquadra no padrão que se espera do ser homem. 

Para o autor (2005), é comum, dentro das instituições escolares, que 
gays e lésbicas não sejam reconhecidos como “homens e mulheres de verda-
de” (p. 15) e a discriminação acontece porque a escola comunga da rejeição 
social imposta sobre as pessoas que vivem masculinidades e feminilidades 
diferentes dos padrões hegemônicos.

Observemos o depoimento do professor B: “embora em nossa escola 
tenham poucos casos de homossexuais, mas outro dia eu vi aqui no pátio, 
três meninos seguraram o aluno P e o faziam beijar os pés de cada um deles. 
Eles queriam humilhar o aluno porque que ele é efeminado”. Percebe-se,  
neste depoimento, que é possível que exista uma invisibilidade dos estu-
dantes LGBT na escola por meio do discurso da negação de existência.

A nosso ver, a invisibilidade ou a negação da homossexualidade é 
produzida também por meio de rotinas pedagógicas que ensinam aos 
estudantes concepções e representações de gênero e de sexualidades 
que naturalizam modos de ser masculino e de ser feminino e, sobre-
tudo, estabelecem fronteiras aceitas sobre as práticas da sexualidade 
– fronteiras demarcadas pela instituição da heterossexualidade como 
universal e inquestionável.



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina196

O processo pelo qual se pretende fazer acreditar na inexistência de 
pessoas homossexuais no ambiente escolar constitui-se, conforme Miskol-
ci (2005), como uma das violências mais perversas praticadas com o aval 
da escola porque, ao assumir uma postura de neutralidade e silenciamento 
sobre as diferentes sexualidades, a instituição escolar compartilha de prin-
cípios que reiteram a heterossexualidade normativa e, ao mesmo tempo, 
torna-a cúmplice das práticas homofóbicas. Ora, se a invisibilização das 
sexualidades acontece porque na escola “impera o princípio da heterosse-
xualidade presumida” (JUNQUEIRA, 2009, p. 31), então, se considera na-
tural que a pessoa homossexual não seja reconhecida, negada e tampouco 
respeitada, tornando a escola um ambiente de exclusão e opressão.

Na visão de Louro (1999), a instituição escolar que nega ou ignora 
a presença de homossexuais colabora para que as/os adolescentes não as-
sumam seus desejos sem vergonha ou culpa e, além disso, o não reconhe-
cimento das pluralidades de gênero e sexuais faz com que não se produza, 
na escola, os conhecimentos necessários para o entendimento das diversas 
sexualidades. Conforme a autora (2000), “na escola, pela afirmação ou pelo 
silenciamento [...] é exercida uma pedagogia da sexualidade, legitimando 
determinadas identidades e práticas sexuais, reprimindo e marginalizando 
outras” (p. 21) em virtude da suposição de que existe uma única maneira de 
prática da sexualidade socialmente aceita.

Entendemos que os estudantes, ao subjugarem o estudante P, pre-
tendiam impor-lhe a masculinidade à força. Essas atitudes nos remetem a 
pensar nos rituais de iniciação das sociedades tribais relatados por Grossi 
(2004). Assim, entendemos que o ato de obrigar o estudante a beijar os 
pés demonstra que os estudantes, de modo semelhante aos costumes das 
tribos, intencionavam fazer o estudante sofrer para aprender a ser homem 
ou, ainda, pensando num ritual mais específico, no qual os meninos do 
grupo Baruya, em Nova Guiné, ingerem sêmen9 com a finalidade de tor-
narem-se mais homens porque incorporam a substância masculina, então, 
acreditamos que beijar os pés, neste caso, representa, de forma similar, a 

9  Segundo Grossi (1995), “o sêmen é o fluido corporal que representa simbolicamente a mas-
culinidade” (p. 07), uma vez que este é produzido por homens.
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incorporação da masculinidade – “o corpo é, portanto, o suporte no qual 
são produzidas as diferenças simbólicas de gênero. [...] os rituais mostram 
que é necessário marcar o corpo, a masculinidade, marca que se faz geral-
mente com muito sofrimento” (GROSSI, 2004, p. 07).

Na entrevista concedida pela professora C: 

Um dia eu vi na saída da escola um grupo de meninos indo para 
cima do aluno V, peitaram ele e o encurralaram no muro e começa-
ram a xingar dizendo: sai daqui projeto de bicha, baitola e bateram 
nele com uma cartolina enrolada [...] Eu fiquei ali parada olhando e 
pensando: meu Deus eu estou vendo uma cena de violência, eu não 
acredito nisso, o que eu vou fazer? E não tinha ninguém ali para eu 
chamar e tudo aconteceu bem ali na minha frente, até que apareceu 
o aluno M e apartou a confusão.

Percebemos que a utilização de linguagem pejorativa para humilhar 
e ofender é uma violência comum entre as/os estudantes contra homosse-
xuais. Neste contexto, é importante salientar que a linguagem consiste em 
uma forma de estabelecer negativamente o lugar do outro como indeseja-
do, insignificante ou desviante, assim, a linguagem se revela como um meio 
eficaz de produção das diferenças na escola.

Segundo Borrillo (2009), a manifestação de comportamentos homo-
fóbicos correspondem ao desprezo, à humilhação e ao ódio irracional con-
tra as pessoas que não se enquadram nos papéis determinados pelo sexo 
biológico, especialmente contra pessoas homossexuais, e se concretizam 
por meio de violências verbais, físicas ou simbólicas. Essas reações fóbicas 
tanto funcionam como uma válvula de escape para os conflitos interiores 
em virtude da própria homossexualidade não aceita, quanto para a garan-
tia da supremacia da heterossexualidade.

Compreendemos que as reações homofóbicas ocorrem porque as 
pessoas entendem as identidades homossexuais como abjetas, patológicas 
e imorais e, como tais, precisam ser reconhecidas como identidades que 
precisam ser depreciadas para que se possa construir a identidade de me-
ninas e meninos conforme os padrões do modelo binário de gênero dis-
seminado como único, legítimo e aceito e, para que isso se concretize, é 
necessário produzir o silenciamento e a marginalização das sexualidades 
contra-hegemônicas. 
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No entendimento de Butler (2015), a identidade homossexual ganha 
uma conotação de inferior ou negativa pela associação que se faz entre a 
homossexualidade com o vírus da AIDS,10 então, a pessoa homossexual é 
considerada como alguém que polui ou que contamina. Desse modo, o ou-
tro passa a ser nomeado como um ser abjeto e menos humano.

 Nas afirmações de Miskolci (2012), “o abjeto é algo pelo que alguém 
sente horror ou repulsa como se fosse um poluidor ou impuro, a ponto de 
ser o contato com isso temido como contaminador e nauseante” (p. 40) e 
continua explicando que, quando uma pessoa xinga a outra de “bicha” ou 
“sapatão”, ela está julgando e classificando esta pessoa como objeto de nojo 
e do qual precisa manter distância, temendo ser contaminada.

De acordo com o pensamento de Louro (2000), ao acreditar que a 
homossexualidade é contagiosa, as pessoas criam antipatia para com os 
homossexuais e evitam a aproximação por entenderem que a aproximação 
representa adesão a esta identidade. Outro aspecto evidenciado na fala da 
professora C indica que a homofobia, no espaço escolar, também se apre-
senta na forma de neutralidade e omissão.

Conforme Junqueira (2009), mesmo diante da dificuldade em demo-
ver as práticas homofóbicas, a comunidade escolar precisar potencializar 
os esforços no sentido de coibir e impedir que a violência aconteça, até 
mesmo porque a omissão ou a neutralidade demonstram a contribuição 
passiva com os processos que levam à manutenção da homofobia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossa observação do espaço escolar e nas entrevistas analisadas, 
encontramos alguns exemplos que demonstram a existência de práticas 
discriminatórias entre os/as estudantes, que podem ser descritas como 
manifestações de homofobia.

Descobrimos que, na escola, o modelo heteronormativo ocupa um 
lugar privilegiado na manutenção da desigualdade entre os gêneros e 
na potencialização da discriminação dos gêneros não binários porque se 

10 AIDS: Sigla para a expressão em inglês Acquired Immune Deficiency Syndrome, que significa 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
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compreende que a estrutura supostamente coerente entre sexo biológico 
– macho/fêmea, desejo sexual heterossexual e comportamento esperado 
masculino e feminino – determina o que é considerado normal, anormal 
e saudável, ou seja, a ordem binária de sexualidades universaliza as práti-
cas sexuais hetero como normais, puras e legítimas, atribuindo um caráter 
desviante para as outras sexualidades que não estão em consonância com 
o sexo biológico.

Percebemos que a constituição de masculinidades e feminilidades 
pela instituição escolar se evidencia ora por meio da imposição da mascu-
linidade ou do modelo masculino dominante por meio de conteúdos esco-
lares, rituais simbólicos, religiosos ou não, brincadeiras, normas e lugares 
determinados para cada sexo, ora pela “pedagogia do insulto”, pela invisi-
bilização de identidades sexuais e de gênero, ou pela ausência de pronun-
ciamento e consentimento de ações homofóbicas.

Os resultados preliminares apontam para a existência de práticas ho-
mofóbicas entre as/os estudantes direcionada aos estudantes do sexo mas-
culino, demonstrando a necessidade de ações mais específicas que visem 
ao combate de todas as formas de discriminação, visto que, nesta turma, 
constatou-se que são inexistentes as ações educativas para o enfrentamen-
to à homofobia. Acreditamos, por isso, que se torna necessário oferecer aos 
estudantes uma educação equitativa com a finalidade de estimular o ques-
tionamento e a problematização dos processos que levam à homofobia.

Constatamos, nesta pesquisa de campo, que a maioria das/os do-
centes divulga sentirem-se incapazes de trabalhar com as questões de se-
xualidade em sala de aula, portanto, consideramos importante que as/os 
professores tenham acesso a cursos de formação continuada que propor-
cionem conhecimentos teóricos e metodológicos sobre gênero e diversida-
des para que os mesmos tenham condições de atuar ativamente a favor de 
uma cultura da não violência.
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Capítulo 9

HOMOSSEXUALIDADE NA ESCOLA: 
PERCEPÇÃO DE ORIENTADORAS 
EDUCACIONAIS1

Lucia Aulete Burigo Sousa2

 Mareli Eliane Graupe3

INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva analisar o discurso de quatro orientadoras 
educacionais sobre a diversidade sexual presente no cotidiano escolar. 
A discussão a qual pretendemos neste estudo é propor que todo indivíduo 
nasce, cresce e com direitos, os quais devem ser respeitados e valorizados 
dentro de sua totalidade. Sendo a escola uma instituição na qual intera-
gem vários fatores internos e externos de grupos envolvidos na formação 

1  Este estudo encontra-se vinculado ao Projeto “Antropologia, Gênero e Educação no Estado 
de Santa Catarina”, financiado pela FAPESC/CNPq. 

2  Mestra em Educação pela UNIPLAC. Pedagoga. 

3  Doutora em Educação. Professora do Programa Pós-Graduação em Educação – UNIPLAC. 
Coordenadora do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina  
(GECAL/UNIPLAC) – mareligraupe@hotmail.com.
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de indivíduos, e que é nesse envolvimento cultural e social que pode ser 
determinada a equidade gênero entre discursos biológicos e culturais na 
educação em torno do sexo/homossexualidade na sua definição e do que se 
podem perfazer do sujeito escolar. Usou-se como arcabouço teórico prin-
cipalmente os estudos de Scott, Vianna e Unbehaum, Auad, Silva, Louro, 
Carvalho, Graupe, Butler, Almeida e Larrosa.

Observamos, atualmente, que se fala, escreve e discute muito so-
bre a função da escola, ambiente de fortes possibilidades de se promo-
ver o desenvolvimento de sujeitos capazes de transformar a sociedade,  
tornando-a igualitária e justa. Contudo, no que diz respeito à homossexua-
lidade, a discussão provoca “calafrios”, suor excessivo e medo por parte dos 
sujeitos que estão à frente do processo escolar em se pronunciar, em aceitar 
e entender a homossexualidade sem estereótipos, sem preconceitos. 

Para entender essa questão, faz-se necessário conceituar homofo-
bia, por ser a representação máxima do desrespeito à igualdade de direi-
tos, conforme previsto na Constituição Brasileira de 1988. De acordo com  
Borrillo (2001), a

homofobia é a atitude hostil que tem como foco homossexuais, ho-
mens ou mulheres, e consiste em designar o outro como inferior, 
contrário ou anormal, de modo que sua diferença o coloca fora do 
universo comum dos humanos (p. 13). 

Louro (1997), por sua vez, estudou essa questão sob a perspectiva do 
medo da perda de identidade – homem ou mulher –, ou seja, 

[...] o medo voltado contra os/as homossexuais pode se expressar 
ainda numa espécie de ‘terror em relação à perda do gênero, ou seja, 
no terror de não ser mais considerado como um homem ou uma mu-
lher’ ‘reais’ ou ‘autênticos/as’ (p. 28).

Observa-se que a homofobia diz respeito à rejeição d@s sujeit@s ho-
mossexuais, os quais, sob a perspectiva da cultura patriarcal/machista que 
historicamente forjou nossas crenças, estão fora do padrão de normalidade 
no que se entende por homem e mulher. Isso nos torna incapazes de com-
preender e, principalmente, de aceitar aquilo que se situa fora da “zona 
de conforto” que estabelece diferenças entre homens e mulheres. Essas 
diferenças, por um processo de construção histórica, foram consideradas 
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legítimas conforme a cultura sob a qual fomos educados e impedem a com-
preensão da sexualidade como algo inerente ao ser humano.

Nas escolas, observa-se que a homossexualidade ainda é pouco dis-
cutida, o que nos permitiu identificar situações bastante complexas. As pa-
lavras de Carvalho nos direcionam para a necessidade de que, nas escolas, 
possamos oferecer a liberdade @s alun@s e professor@s de exercerem/usu-
fruírem seus direitos. Isso envolve a proposição e desenvolvimento de prá-
ticas pedagógicas que contemplem temas do cotidiano escolar e incluam 
as questões de gênero, juntamente com outras questões, como forma de 
contribuir para a superação das desigualdades e a promoção da equidade 
para tod@s. Nesse sentido, Louro (2004) entende que a homofobia tam-
bém opera por meio da

atribuição de um “gênero defeituoso”, “falho”, “abjeto” às pessoas 
homossexuais. Assim, a homofobia “pode se expressar ainda numa 
espécie de ‘terror em relação à perda do gênero’, ou seja, no terror 
de não ser mais considerado como um homem ou uma mulher ‘reais’ 
ou‘autênticos/as’” (p. 28-29).

Embora haja a identificação da sexualidade e de estudantes homosse-
xuais na escola, essa abordagem ainda não acontece de modo aberto, sendo 
necessário a escola reconhecer seu papel na discussão da sexualidade, pois 
@s professor@s precisam de elementos/instrumentos que lhes possibilitem 
o trabalho com materiais e conteúdos representativos e estimuladores de 
discussões nas quais a homossexualidade seja considerada tanto quanto a 
heterossexualidade. 

A discussão de conteúdos relacionados à sexualidade, especialmente 
sobre homossexualidade, não é incluída nos documentos oficiais da escola, 
dependendo de cada docente a abordagem desses temas em sala de aula ou 
em espaços sociais buscando a igualdade entre @s diferentes estudantes e a 
não exclusão de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, 
Transgêneros e Intersex (LGBTTTI). 

Para superar um preconceito, é necessário que se trabalhe em con-
junto, mas o receio, a insegurança quanto a essas questões está em todos 
os espaços e na maioria dos sujeitos da escola. Então, se não se consegue 
enfrentar a situação, faz-se de conta, muitas vezes, que ela não existe ou 
que será discutida com os pares, sem abrir para o contexto da sala de aula, 
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d@s alun@s, porque isso assusta, inibe ou ofende os princípios sob os quais 
fomos educados. 

A sexualidade é o que há de mais íntimo nos indivíduos e aquilo que 
os reúne globalmente como espécie humana. Está inserida entre 
as “disciplinas do corpo” e participa da “regulação das populações”.  
A sexualidade é um “negócio de Estado”, tema de interesse público, 
pois a conduta sexual da população diz respeito à saúde pública, à 
natalidade, à vitalidade das descendências e da espécie, o que, por 
sua vez, está relacionado à produção de riquezas, à capacidade de 
trabalho, ao povoamento e à força de uma sociedade (ALTMANN, 
2001, p. 575-587). 

Vivemos desafiados pela necessidade de uma educação libertadora, 
na qual @s professor@s precisam considerar que a temática de sexualidade 
na escola é de fundamental importância para maiores reflexões e constru-
ção de valores sociais diferentes dos centrados no preconceito e padrões 
que não aceitam a diversidade. Isso diz respeito à relevância da liberdade 
e igualdade diante dos preconceitos e estereótipos de gêneros encontrados 
em espaços escolares e fora deles. 

No ano de 2014, realizamos uma pesquisa de campo com quatro 
orientadoras educacionais para identificarmos quais são as percepções des-
sas orientadoras sobre homossexualidade/sexualidade na rede municipal 
de Lages. 

1 METODOLOGIA

O processo de coleta e análise de dados seguiu o proposto por May-
ring, Triviños e Flick e constitui-se como estudo qualitativo, com revisão 
de literatura e pesquisa de campo. A partir do objetivo proposto, a pesquisa 
empírica foi desenvolvida sob o método de entrevista focalizada, por apre-
sentar a possibilidade de um diálogo que facilita a interação entre duas ou 
mais pessoas em uma troca de informações e dá sentido à realidade que 
abrange os sujeitos (FLICK, 2009). 

A entrevista, segundo a literatura, oportuniza uma conversa aber-
ta com os sujeitos pesquisados. Quanto à origem da entrevista focalizada, 
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Flick (2009) assevera que “[...] um dos mais influentes no desenvolvimento 
deste método foi[foram] Robert Merton e Patricia Kendall em 1946 e em 
1984, em campos da pesquisa de comunicação” (p. 143). Nesse sentido, 
a entrevista com roteiro “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos 
sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...] 
além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no proces-
so de coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

A entrevista foi realizada em quatro escolas municipais com respec-
tivas orientadoras escolares. Antes do contato com as escolas, foram en-
viados documentos relativos à pesquisa empírica para o Comitê de Ética 
de Pesquisa da Universidade do Planalto Catarinense no mês de março de 
2014. Foi elaborado um questionário e, após a aprovação do CEP, iniciou-se 
os contatos com escolas e orientadoras. 

O critério de escolha teve por base o trabalho de orientação das 
participantes da pesquisa na função de orientador/orientadora escolar há 
mais de quatro anos na rede municipal de ensino. As escolas pesquisadas 
são identificadas por codinomes e as orientadoras participantes da pesqui-
sa foram identificadas por Orientadora “A”; Orientadora “B”; Orientadora 
“C” e Orientadora “D”.

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Brilhante atendia a 
26 turmas no período diurno, do Pré-Escolar ao 9º ano do Ensino Funda-
mental, e uma turma no período noturno, contabilizando 635 alun@s. Pos-
suía 55 profissionais nas diversas funções. A orientadora da escola men-
cionada dessa escola trabalha há 12 anos nessa função. Na EMEB Topázio 
estudavam 553 alun@s, incluindo da Pré-Escola ao 9º ano do Ensino Fun-
damental, atendidos por 67 profissionais. A orientadora também já está 
nessa função há mais de 12 anos. A EMEB Turquesa atende a 550 alun@s, 
do Pré-Escolar até o 9º ano do Ensino Fundamental, e tem 52 profissionais. 
A orientadora trabalha nessa função há 15 anos, na mesma escola. A EMEB 
Opala atende a 600 alunos e tem 40 profissionais distribuídos entre as tur-
mas do Pré-Escolar ao 9º ano do Ensino Fundamental. A orientadora dessa 
escola trabalha há seis anos nessa função.
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2 PERCEPÇÕES SOBRE HOMOSSEXUALIDADE/SEXUALIDADE

A homofobia tem sido considerada uma questão preocupante em ra-
zão do aumento de casos de violência contra homossexuais. O preconceito 
torna-se ainda mais grave, uma vez que tem se revelado em uma sociedade 
cuja homofobia aumenta a cada dia. Essa questão tem sido observada, tam-
bém, com força, nas escolas, espaço que deveria, a princípio, ser o lugar do 
respeito à diversidade. Durante a pesquisa, observou-se a forte presença de 
uma condição cultural à manutenção do preconceito. 

A percepção cultural sobre homem ou mulher foi constante nas fa-
las das orientadoras e, portanto, está presente na escola. Por consequência, 
seus sujeitos tendem a desenvolver atitudes de relutância, de negação às mu-
danças sociais sobre práticas e discursos, reforçando situações sobre gênero, 
sexo, raça, etnia que são entendidas como negativas e preconceituosas. 

Uma das falas mais evidentes da questão discriminatória e precon-
ceituosa foi proferida pela Orientadora “B”, a respeito dos banheiros, mais 
especificamente quando revela sua opinião: 

[...] na minha opinião sim temos que ter banheiros separados. E te-
mos até o banheiro unissex, que foi um pedido dos alunos que nós 
tínhamos aqui, e que não foi recriminado em momento algum,4 e 
temos ainda o dos meninos e das meninas que são todos adaptados 
também para os cadeirantes bem bonitos. 

Percebemos, na participação da orientadora, o preconceito com 
alun@s em relação à questão de gênero (homossexuais), pois a mesma, 
quando se refere a esses sujeitos, não nomeia a sua condição sexual: “[...] 
com são... né..., a gente tinha meninos assim...”. Isso nos leva a re-
fletir que a escola, em alguns momentos, chega a se aproximar das dis-
cussões sobre a diversidade, com aberturas aos alun@s para a participação 
coletiva, contudo, essa condição está mais presente na estrutura física da 
escola (adaptação de banheiros) do que no diálogo, ficando mais próxima 
do estereótipo do que da igualdade de gênero. Assim, esse espaço contra-
ditório em que se configura a escola nos parece bastante demarcado com 
diferenciações em razão de escolhas sexuais. 

4  Os termos negritados nas falas das Orientadoras são grifos nossos.



Homossexualidade na escola: percepção de orientadoras educacionais 209

Quando há possibilidades de se discutir a sexualidade, a homosse-
xualidade, as pessoas acabam identificando outros fatores, mas não nomi-
nando o homossexualismo. Há sempre o esquivamento, mesmo quando 
são relacionadas ações que podem contribuir para a garantia de direitos 
da individualidade, não necessariamente marcada pela homossexualidade, 
mas por aquilo que cada um percebe de si, de sua identidade e subjetivida-
de. Se na escola convivem diariamente uma gama de sujeitos de diferentes 
classes, raças, etnias e orientação sexual, seria este o espaço privilegiado 
para desencadear discussões inclusivas de perspectivas plurais contribu-
tivas para mudanças na comunidade escolar, o que poderia oportunizar a 
redução da desigualdade e discriminações. 

Os relatos das Orientadoras nos trazem questões muito próximas do 
preconceito, embora tenhamos observado tentativas de superação dessa 
condição em alguns momentos de suas falas. Contudo, prevalece a insegu-
rança em discorrer sobre a questão, a exemplo das colocações da Orienta-
dora “A”, que se exime de pronunciar a palavra homossexual: 

A gente tem um aluninho que está pendendo para aquele lado. 
Falar para ele pode se intimidar. Então deixa ser como ele é. A gente 
trabalha muito isso, que ninguém é igual ao outro. As professoras 
falam isso, temos uns especiais também. Então, cada um é do seu 
jeito. É trabalhado muito isso na sala com eles.

A expressão “pendendo para aquele lado” e os comentários que se-
guem são indicativos da dificuldade em se discutir a questão da homosse-
xualidade e, essa mesma entrevistada, quando pronuncia essa palavra, de 
certo modo diminui o sujeito homossexual ao dizer que “[...] esse aluno 
estava conosco desde o pré e realmente tinha uma tendência homossexual, 
até que o aluno tinha um lado positivo, não sei se eu posso colocar 
como positivo”. As partes grifadas são comprometedoras quanto à com-
preensão do que se veicula nas escolas e representam o quanto a ideologia 
do estereótipo, dos papéis marcados socialmente ainda está presente no 
espaço escolar. 

Preocupantes também são as colocações da Orientadora “B”, quando 
disse que “[...] até hoje a gente tem professoras que são... né, e não são 
debochadas por isso”. E continua com suas observações: 
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Inclusive a gente fez um banheiro unissex, porque a gente tinha me-
ninos que eram assim, eles vinham e solicitavam abertamente 
sem nenhuma vergonha, e a gente gostaria que falasse, e eu estava 
junto quando foi pedido esse banheiro, e a diretora mandou fazer 
para atender o pedido destas crianças, e nem por isso ninguém 
debochou disso e até hoje tem professores que são, são... 
(Orientadora B).

Essas falas demonstram como a escola é marcada por estereótipos 
quanto à concepção de gênero e sexualidade centrada na diferença, no 
preconceito quanto à diversidade, fatores apresentados por símbolos e 
comportamentos construídos socialmente, reproduzidos na e pela escola.  
E essas construções culturais voltam para a sociedade com a mesma carga 
de dificuldade em entender que são questões inerentes à humanidade, ao 
ser, e, por isso mesmo, precisam ser percebidas pela igualdade de direitos 
e da compreensão da individualidade de cada um que não diminui o Ser.

Pode-se dizer que, em alguns momentos, a escola apresenta uma 
reação ao processo de reprodução de modelos socialmente construídos, a 
exemplo da escola na qual foi construído um banheiro unissex, mas ainda 
estamos longe de compreender esse espaço como lugar de democracias e 
liberdade para tod@s – ambiente no qual se valorize a construção de iden-
tidades sexuais livres de preconceitos. Mas, ao evitar a palavra homosse-
xualismo, novamente frisamos que, na linguagem empregada, está ex-
plícito o padrão social imposto e considerado “normal”; o que estiver fora 
disso não pode sequer ser nominado, identificado.

Em outras situações, a carga emocional, cultural se revela nas falas 
das orientadoras, conforme exemplo já citado quando a Orientadora A re-
pete que havia um aluno com “[...] tendência homossexual” e seu comen-
tário se apresenta com uma carga de preconceito que reflete o pensamento 
de muitos da sociedade brasileira e contribui para aumentar os casos de 
homofobia, quando se entende que ser homossexual é ser errado, é ter um 
lado negativo: “[...] até que o aluno tinha um lado positivo, não sei se 
eu posso colocar como positivo”. E sua preocupação está nas identifica-
ções de outras crianças com tendência à homossexualidade, mas não como 
um caso de aceitação, e, sim, um caso emergencial que precisa ser atendido, 
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ou, quem sabe, excluído: “[...] uma professora me relatou agora nos primei-
ros dias de aula, no início do ano, que nós temos um menino que já tem 
uma tendência à questão homossexual”. O fato de dizer já tem remete 
ao problema e não à questão da individualidade, da liberdade do sujeito. 

Em outra escola, a Orientadora “C” afirma que “[...] existe o precon-
ceito, por mais que a gente trabalha isso, existe preconceito com as diferen-
ças. Isso ainda é bem presente na sala de aula, na escola, no pátio, na 
fila. Não tanto por parte dos professores, eu não vejo”. Nessa escola, 
algumas situações nos parecem favoráveis ao diálogo sobre a diversidade, 

[...] é muito abordado, até porque temos alunos e temos profes-
sores também, e como nós temos dos dois lados, trabalhamos 
nessa questão, temos três alunos homossexuais e temos uma 
professora lésbica. 

Há a identificação da homossexualidade, há a nomeação, mas o modo 
de dizer “temos dos dois lados” traz uma carga pejorativa que revela uma 
linguagem marcada pela falta de aceitação, embora o medo de pronunciar 
palavras tenha sido menor na fala desta orientadora. 

Observa-se que as falas das orientadoras expressam o preconceito 
quanto à sexualidade d@s alun@s e professor@s. A escola, em seu contexto, 
continua rotulando os sujeitos. Até surgem momentos de reflexão por par-
te das entrevistadas, a exemplo das colocações expostas na sequência: “[...] 
esse tema sobre a homossexualidade dentro da escola com os profes-
sores é uma coisa que eu tenho que repensar”; e continua: “[...] nunca 
relacionei um trabalho com esse tema, porque sempre surge essa questão 
mesmo que indiretamente”. E então expõe: “[...] a gente não sabe lidar, 
por exemplo, atender um aluno homossexual, como fazer. Nem sem-
pre a gente sabe o que fazer. Tem hora que a gente fica perdido na 
escola, como os alunos do 9º ano, que o menino que é homossexual 
assumido. Então, tem situações que a gente fica numa saia justa por 
não saber como lidar com isso” (Orientadora C). 

Diante da identificação da necessidade em aprender a lidar com o que 
se considera um problema, também está presente o fato de que se entende 
a homossexualidade como algo além da compreensão, que homossexuais 
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têm que ser tratados de modo diferente, porque colocam orientador@s e 
professor@s em uma “saia justa”. Aliam-se a essas colocações o fato de 
deparar-se com professor@s homossexuais/lésbicas, pais que não aceitam 
professor@s fora do padrão a que estão condicionados culturalmente e, 
principalmente, o não saber lidar com essas questões. E, se as orientado-
ras, que estão na escola para essa função de orientar a prática pedagógica, 
não sabem como agir ou o que fazer, como se pode esperar que na sala de 
aula sejam desenvolvidas ações de combate à discriminação e ao preconcei-
to – seja ele sobre sexo, etnia, classe social? 

Por meio das falas das orientadoras, verificamos que, nas escolas, os 
discursos estão voltados para os preconceitos em relação à sexualidade e à 
homossexualidade, falas que também são recorrentes nas famílias e repro-
duzem o que está arraigado social e culturalmente. Para Louro (1997),

é importante notar, no entanto, que embora presente em todos os 
dispositivos da escolarização, a preocupação com a sexualidade ge-
ralmente não é apresentada de forma aberta. Indignados/as sobre a 
questão, é possível que dirigentes ou professores/as façam afirma-
ções do tipo: “em nossa escola nós não precisamos nos preocupar 
com isso, nós não temos nenhum problema nessa área”, “ou então, 
nós acreditamos que cabe à família tratar desses assuntos”. De al-
gum modo, parece que se deixarem de tratar desses “problemas” a 
sexualidade ficará fora da escola. É indispensável que reconheçamos 
que a escola não apenas reproduz ou reflete as concepções de gêne-
ro e sexualidade que circulam na sociedade, mas que ela própria as 
produz (p. 80-81).

Entendemos que é necessário a escola reconhecer seu papel na 
questão da sexualidade, pois @s professor@s precisam de elementos/ins-
trumentos que lhes possibilitem o trabalho com materiais e conteúdos re-
presentativos e estimuladores de discussões nas quais a homossexualidade 
seja considerada tanto quanto a heterossexualidade. Para isso, os espaços 
escolares e seus sujeitos precisam sair da negação implícita, reforçada por 
questões psicológicas, físicas, morais e políticas d@s alun@s, para que se 
inicie a construção de um ambiente de respeito e valorização das diferenças 
relativas à diversidade sexual como questões inerentes ao Ser humano e 
não como uma condição imposta pela sociedade: algo questionável e fora 
do padrão socialmente aceito.
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Os dados obtidos na pesquisa de campo, com as orientadoras, a 
respeito da homofobia, revelam que esse problema vem crescendo a cada 
ano. Assassinatos, espancamentos, discriminação, agressões verbais são 
constantes e cada dia mais presentes na mídia. Em geral, são adolescentes 
que não aceitam a existência da homossexualidade como uma escolha, um 
direito de cada um. Por isso agridem, matam, excluem e condenam quem 
apresente qualquer atitude que denote homossexualidade. 

Se os adolescentes vão para as ruas expressar seu ódio contra os ho-
mossexuais, há que se pensar que essa construção não é fruto somente da 
fase pela qual estão passando ou por influência dos meios de comunicação 
de massa ou de grupos homofóbicos. Essa construção cultural iniciou-se na 
família, condicionou-se na escola e invadiu as ruas, acentuando-se com as 
manifestações homofóbicas. 

Essa percepção é permitida ao confirmar-se na fala das orientado-
ras a necessidade de discussão sobre a violência presente em espaços es-
colares relacionada à sexualidade, ao homossexualismo, à diferença e ao 
estereótipo. Conforme a Orientadora “C”, “[...] a violência existe na escola 
bastante. Esta questão existe e a gente pensa que é fora da escola, mas 
não. Existe dentro da própria sala de aula”. Algumas dessas situações 
se tornam fato quando levadas à orientação pedagógica pel@s professor@s 
que vivenciam esse contexto em sala de aula. E também nesse processo 
identificamos a diferenciação entre sexos, a indicação de papéis e de que há 
comportamentos próprios para meninos e meninas, o que não deixa de ser 
reflexo do contexto social no qual esses sujeitos são formados: 

Em geral, sendo assim, com as meninas é mais fácil de tratar, você conver-
sa, você dialoga e elas veem com mais facilidade, agora os meninos, sabe 
aquela coisa assim, saindo do machismo, pessoal. A questão da rebeldia 
ainda é mais nos meninos, e a gente tem mais dificuldade com os meninos 
(Orientadora C). 

Observamos nessas colocações, embora não nomeadas, mas con-
textualizadas mediante o questionamento, a existência de atos violentos 
contra homossexuais nas escolas pesquisadas. Identifica-se a presença 
da homofobia, da violência entre @s alun@s e professor@s por questões  
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relativas a preconceitos, a não aceitação das diferenças de raça, gênero, et-
nia. Com isso, são fomentados o desrespeito e a intolerância entre os su-
jeitos que convivem quase que diariamente em um mesmo ambiente. Para 
a mesma Orientadora “C”, “[...] com certeza, o que acontece é quando 
ocorre a discriminação, se ninguém comenta, principalmente entre os 
alunos, acaba acontecendo a agressão física”. E isso, conforme as ob-
servações da mesma Orientadora “C”, se propaga na família, “[...] até por 
parte de irmãos, dos pais que não aceitam, estão vendo a situação, mas 
não aceitam. Então a gente já presenciou agressão física”. 

Conforme a Orientadora “B”, 

eu já vi isso. Acontece agressão física e verbal. Eles saem para o recreio, 
eles brincam juntos, eles conversam juntos, mas discutem juntos tam-
bém. É tudo junto, daqui a pouco aquela conversa já virou uma discussão 
e a discussão às vezes vira em uma discórdia né, uma briguinha. E às ve-
zes a gente tem que entrar em ação, tem que ver o que foi, a raiz da coisa, 
onde nasceu aquela encrenca tal, aquela briga e já ir orientando eles e 
perguntando por que foi, aonde foi?. 

A agressão também marca a convivência entre os sujeitos da escola 
onde trabalha a Orientadora “A”: 

Sim, na escola temos agressão física e verbal. Colocamos as duas vítimas, 
o agressor e o agredido, juntas para tentar achar uma solução. Então a 
gente precisa e aí a escola tem essa prática de ouvir os dois lados, para 
não dar razão pro outro, mas chegar a um consenso. Mas esses conflitos 
acontecem diariamente da pré-escola até ao nono ano.

A reflexão gerada por essas colocações encontra respaldo nos estu-
dos de Borges e Meyer (2008), quando situam que “[...] comportamentos 
homofóbicos variam desde a violência física da agressão e do assassinato 
até a violência simbólica, em que alguém considera legítimo afirmar que 
não gostaria de ter um colega ou aluno homossexual” (p. 16), ou pais que 
não aceitam @ filh@ homossexual ou professor@s homossexuais.

Como sabemos, a instituição escolar reproduz a categorização de su-
jeitos por classe social, etnia e sexo, e isso vem sendo feito historicamente 
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nas escolas, conforme se observa nas percepções das orientadoras entre-
vistadas neste estudo. Isso contribui para a manutenção de hierarquias e 
diferenças em uma sociedade que tem como direito legal a igualdade. 

Nesse processo histórico, somente nas últimas três décadas foram 
sancionadas novas leis e diretrizes que incluem a temática de gênero no 
campo da educação. Isso revela a importância deste estudo no intuito de co-
laborar na construção do conhecimento sobre como têm sido realizados os 
debates em torno dos discursos de sexualidade, bem como a contribuição de 
ações governamentais na implantação das políticas públicas de gênero na 
área educacional brasileira. Lutas sociais que visem a processos de melhorias 
e garantia de direitos fundamentais são complexas e devem ser envolvidas 
na sua relação com a história social. No entanto, falar de direitos humanos 
quando se vivencia fortemente a homofobia, ou pensar direitos fundamen-
tais, torna-se ideia abstrata/genérica. Conforme Sharma (2008),

como reivindicar direitos humanos se você não é considerado/a 
humano/o? [...] Em contextos mais liberais, há quem aceite as/os 
homossexuais como pessoas cujos direitos não devem ser violados. 
Entretanto, mesmo neste caso, se o desconforto e o julgamento mo-
ral contra o desejo por pessoas do mesmo sexo não são confronta-
dos, uma mera afirmação dos direitos não será suficiente. Não existe 
alternativa ao enfrentamento das crenças e dos valores subjacentes 
que alimentam a hostilidade (p. 115).

A autora destaca a importância da reflexão e discussão sobre as 
razões de intolerância e desrespeito aos direitos humanos presentes em 
nossas escolas e sociedade. Situa a necessidade de se conhecer e entender 
o desenvolvimento de novas trajetórias para a existência humana e deixa 
como consideração a relevância da quebra de paradigmas e a construção da 
igualdade entre homens e mulheres, juntamente com o respeito à diversi-
dade cultural (SHARMA, 2008). Uma das necessidades das escolas está em 
admitir que trabalhar com a questão da sexualidade com crianças e ado-
lescentes faz-se urgente e exige a “[...] revisão de conceitos, superação de 
preconceitos, um olhar reflexível sobre a própria sexualidade, tabus, medos 
e vergonhas” (EGYPTO, 2012, p. 9). 
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 Todos os seres humanos têm várias formas de experimentar sua 
identidade, retomando que a identidade de gênero não esgota a subjetivi-
dade de uma pessoa. Nessa perspectiva, é preciso que a escola reconheça e 
proporcione aos alun@s ações que estejam envolvidas na desconstrução de 
discriminações sexuais as quais geram homofobias em espaços escolares. 
Entende-se a escola como espaço que deveria ser, por sua condição edu-
cacional formadora de sujeitos livres, ideal para o exercício da cidadania e 
da equidade. A escola pode possibilitar o rompimento de padrões e mode-
los hegemônicos ao oportunizar @s estudantes situações de aprendizagem 
baseadas nas relações humanas, na construção da liberdade, cidadania e 
equidade de gênero no contexto educacional, juntamente com outras cate-
gorias não menos importantes (de raça, etnia, classe e orientação sexual). 

Não precisamos recuar muito para encontrar as desigualdades so-
ciais em nosso cotidiano, enraizadas em atitudes e comportamentos, refor-
çadas por falas e (pré)conceitos, distinguindo cada gênero e estabelecendo 
funções específicas para homens e mulheres. Os que fugirem a esse padrão 
são identificados, rotulados e discriminados pela sociedade.

A diferenciação de papéis e atitudes próprias para cada sujeito ho-
mem/mulher e, que, com o tempo, pode resultar na homofobia, é constan-
te na fala das entrevistadas. A Orientadora “D”, por exemplo, destaca que, 
“[...] entre as meninas sinto que já houve um grande avanço eu não 
sei se é porque as mulheres hoje em dia estão em outra posição de igualdade 
com os homens”. Em outro momento, revela: “[...] e o menino eu sinto sim 
que ele é mais intelectual, ele é mais expressivo”. Essas palavras rela-
cionam diferenças que colocam homens e mulheres em condições diferentes, 
embora situa o avanço em relação às mulheres/meninas quanto à posição de 
igualdade, a intelectualidade parece inerente ao homem, como se a inteligên-
cia dependesse do sexo, da raça, da sexualidade. Segundo Louro (2002),

na contemporaneidade, “novas” identidades culturais obrigam a 
reconhecer que a cultura, longe de ser homogênea e monolítica, é 
complexa, múltipla, desarmoniosa, descontínua. Um novo movi-
mento político e teórico se pôs em ação, nas últimas décadas, e nele 
as noções de centro, de margem e de fronteira passaram a ser ques-
tionadas (p. 1).



Homossexualidade na escola: percepção de orientadoras educacionais 217

A complexidade característica da sociedade deste início de milênio 
tende a apresentar conflitos diariamente e, por consequência, contribui 
para mudanças de conceitos, de comportamentos e padrões de modo cons-
tante. Isso tende a modificar concepções e atitudes hierarquizadas há sé-
culos ou acentuar condições de violência, a exemplo da homofobia. O que 
se percebe neste momento histórico é a presença de um deslocamento de 
comportamentos e ações, mediado pelos movimentos sociais a favor de 
uma sociedade que reconheça a diversidade cultural e social de maneira 
igualitária e justa para tod@s, mas a mudança requer tempo e toda mudan-
ça implica conflito de interesses. Quando se mexe em questões enraizadas 
e tidas como verdades, a tendência é a chegada aos extremos entre os que 
defendem a igualdade de direitos e os que exigem a permanência da distin-
ção do que é direito do homem e o dever da mulher ou o padrão de compor-
tamento e de sexualidade exigido para cada sexo. 

Isso leva para a discussão de gênero, e conceituar essa questão, 
estudá-la e refletir sobre ela constitui tarefa complexa mediante tantos 
agravantes condicionados social e culturalmente. Por isso a necessidade de 
atenção para não nos situarmos no rol da listagem das desigualdades e va-
lores entre o masculino e feminino. De acordo com Almeida (1998),

atualmente, a nova geração feminista aceita a diferença entre os se-
xos e a considera uma construção social, adotando o termo gênero 
como comum aos dois sexos. Nessa perspectiva ressalta-se o pa-
radigma da igualdade na diferença como uma das concepções mais 
avançadas do seu ponto de vista. Nesse paradigma a diferença é 
aceita, mas não é desculpa para desigualdades. Muito pelo contrário, 
significa um modelo de conduta pelo qual as peculiaridades entre os 
dois sexos são consideradas (p. 40).

A partir da nova geração feminista, foi aceito o conceito de gênero 
para ambos os sexos. São diferentes, mas não desiguais, pois a mulher tem 
as mesmas capacidades do homem e pode disputar espaços além dos pri-
vados para os públicos: “[...] sexo é biológico, gênero é social, construído 
pelas diferentes culturas”. Conforme entendimento de Jesus (2012), “[...] 
o gênero vai além do sexo: O que importa, na definição do que é ser homem 
ou mulher, não são os cromossomos ou a conformação genital, mas a auto-
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percepção e a forma como a pessoa se expressa socialmente” (p. 8). A auto-
ra reforça que somos diferentes, mas isso não leva para as desigualdades.

Seguindo esse pensamento, o gênero constitui uma categoria social 
determinada sobre o corpo sexuado (SCOTT, 1995, p. 75). Essa autora des-
taca que é através de símbolos e características reforçadas pela sociedade 
que acontecem as definições para cada sexo, e isso ocorre desde o nasci-
mento até a morte. Desse modo, faz-se a história, ou seja, são estabeleci-
dos comportamentos direcionados para cada sexo em todos os momentos 
da vida de cada sujeito. Essa iminência entre sexo e gênero torna-se útil no 
panorâmico das lutas contra a lógica biológica, que reforça as desigualda-
des entre os sexos e as distinções de cada um e acaba por separar fazeres e 
saberes de homens e mulheres. 

Uma questão importante observada durante a pesquisa diz respeito 
às ações empreendidas pelas escolas e que são consideradas como ações 
de aceitação da diferença como direito igualitário. A equidade, no entanto, 
vem marcada pelas percepções quanto às construções, à compreensão, por 
exemplo, da necessidade de espaços escolares diferenciados, dentre eles os 
banheiros:

No período diurno usamos banheiros separados, embaixo para meninos 
e em cima para meninas. No período noturno, o banheiro é junto porque 
nós temos uma turma de aceleração. Alunos com idade série que já esta-
vam assim bem ultrapassados na questão do fundamental, daí o banheiro 
é coletivo. É o banheiro lá de cima que eles usam e nós temos uma menina 
só na sala e restantes meninos (Orientadora “A”).

Hoje na escola nós temos banheiros das meninas e banheiro dos me-
ninos, e temos o pessoal da organização da escola que fica em atendi-
mento na hora do recreio, aqui então eu acho que esse cuidado tem que 
ter, eu vejo que é mais uma questão de cuidado mesmo a separação, 
porque se fosse banheiros juntos nós teríamos um problema muito sério 
em função da diferença sexual, porque ainda é uma questão bastante 
curiosa para as crianças, ainda mais famílias que não trabalham isso 
né (Orientadora “C”).

Entendemos que as discussões sobre sexualidade também perpas-
sam pelos diferentes espaços intraescolares frequentados pelos alunos. 
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Neste caso, o banheiro acaba marcando ou acentuando as diferenças. No Bra-
sil, não foi encontrada legislação específica para a construção de banheiros 
masculinos, femininos e unissex. O que se entende é que, na impossibilidade 
de um único banheiro, sejam construídos espaços separados para meninos 
e para meninas, mas nada que se refira especificamente aos homossexuais.  
As percepções das orientadoras, que não entendem muito bem as divisões ou 
que acreditam na necessidade de manter o controle, por preconceito que vem 
desde a família, remetem às considerações de Eizirik (2001) de que

a mudança no sistema social não se dá sem uma flexibilização do 
sistema de ideias, que combate aquelas que se tornaram inflexíveis, 
movidas pela repetição, generalização que se tornaram hábitos de 
pensar e de conceber o mundo, reiteradas pela freqüência do uso, 
pela familiaridade, rigidificadas pela aceitação social, sem a necessá-
ria inspeção crítica (p. 48).

A partir da citação, observa-se a importância de sairmos desse ciclo 
de reprodução de modelos estereotipados e homogeneizados, conhecer ou-
tros discursos, diferenciar ações e práticas educacionais direcionando-as 
ao reconhecimento de um espaço educacional possível de construção de 
autonomia d@s alun@s de forma integral, consciente e livre do estereótipo, 
do preconceito. Isso, conforme se entende, pode contribuir na mudança 
da realidade do coletivo escolar, nas suas subjetividades, suas ações e per-
cepções em relação ao outro, ao que consideram diferentes e condenam ou 
ignoram, talvez por não saberem lidar com essas questões. Essa reflexão 
pode ser complementada pelas colocações da Orientadora “D”, ao discorrer 
sobre a presença da homossexualidade. 

Na escola já passamos por certas situações até porque nós temos um 
professor homossexual, e o pai queria tirar o filho da turma porque não 
aceitava o professor. [...] quando a gente recebeu este professor ele já veio 
com receio, porque ele tinha vindo de outra escola, eu acredito que não foi 
muito bem aceito (Orientadora “D”).

O receio, conforme a Orientadora “D”, está por parte do professor 
homossexual, contudo, em relatos anteriores, isso transparece também 
nos demais sujeitos da escola. Receio, preconceito, incompreensão são  
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leituras possíveis para essas colocações e elas se refletem na sala de aula, 
conforme se pode observar nas palavras dessa mesma entrevistada: 

Aqui na escola a maioria é mulheres então eu não vejo problemas. Eu vejo 
que os professores homens, nunca vejo eles conversando com o professor 
que é homossexual. Então ainda há certo receio e a gente fica triste por 
isso. Mas daí para você ver, se existe entre os professores é claro que vai 
existir dentro de uma sala de aula (Orientadora “D”).

Convém salientar que nas falas são reveladas várias ações desenvol-
vidas no cotidiano das escolas, espaços que formam e transformam sujei-
tos para uma realidade que deveria ser de pessoas críticas, participativas, 
mas não consegue suplantar a dicotomia entre discurso da igualdade e a 
prática da diferença. Isso se reflete nas atitudes de profissionais e de pais 
que mantêm enraizados conceitos autoritários e discriminatórios.

[...] alguns alunos se apavoram porque já traz de casa aquela nega-
ção que tem que ser homem e mulher e deu. Outros têm medo de agir 
com naturalidade, porque em casa talvez muitos já vivenciaram isso. 
Então essa situação, hoje como eu disse anteriormente, a gente disse 
que fica fechadinho, guardadinho como diz o ditado, “abriu o armário 
e saiu todo mundo”. Mas eu vejo que ainda existe preconceito. Ainda 
tenho um certo receio, mas a gente avançou muito sim. [...] nós já ti-
vemos alunas lésbicas e conversamos com quem não aceitava (Orien-
tadora “D”).

Em análise, podemos afirmar que a escola, materializada nos sujei-
tos que a frequentam e os que nela trabalham, tem passado por situações 
que a obrigam a tomar atitudes e comportamentos para desmistificar, des-
construir um histórico de opressão relacionada aos papéis de gênero para 
que se “[...] libertem, construam relações nas quais a dignidade humana e 
a igualdade de direitos poderão ser princípios norteadores” (CARVALHO, 
2009, p. 37). As palavras de Carvalho nos direcionam para a necessidade de 
que, nas escolas, possamos oferecer a liberdade para alun@s e professor@s 
exercerem/usufruírem seus direitos. 

Há um longo caminho a ser percorrido para que as mudanças se 
efetivem e isso perpassa inclusive a própria aceitação e compreensão dos 



Homossexualidade na escola: percepção de orientadoras educacionais 221

sujeitos da escola quanto à necessidade de se perceber como iguais, inde-
pendentemente de orientação sexual, cor ou origem. O exemplo do muito 
que há para ser superado foi identificado nas palavras das orientadoras en-
trevistadas:

Estou na escola né, deixando os alunos livres para dizerem o que pensam, 
mas nem sempre nós como profissionais da educação respeitamos, e não 
temos este total respeito, muitas vezes a gente leva isso para o lado de res-
peito, mas leva às vezes também como uma afronta (Orientadora “C”).

A gente sempre procura tratar todo mundo com muita naturalidade, que 
tem que ser todos bem recebidos, que somos todos iguais e temos todos 
os mesmos direitos. Então essa foi uma das situações e nós temos alguns 
alunos, meninas e meninos, que já se decidiram sexualmente. Então a 
gente procura tratar com naturalidade. Quando a gente começa detec-
tar, não aceitamos nenhum tipo de discriminação. Havendo algum tipo 
de discriminação, já vamos logo tentando apagar o foco de incêndio. Mas 
a gente sabe que isso ainda é muito pouco, ainda mais porque nós temos 
colegas que ainda não aceitam. Nós temos pais também que não aceitam. 
Isso é o início de uma caminhada na qual sabemos que vão ocorrer muitos 
problemas, muitos incidentes. E é uma luta que está aí e a gente vai ter 
que trabalhar (Orientadora “D”). 

Essa descrição nos situa quanto às práticas escolares/pedagógicas, 
mesmo com certo avanço quanto às legislações, programas federais de gê-
nero, raça e etnia. Nas escolas, @s profissionais da educação ainda conti-
nuam com uma prática excludente, reprodutora de comportamentos e pa-
drões impostos pela sociedade. Nesse sentido, referenciamos os PCN, nos 
seus temas transversais em orientação sexual, que apresentam a questão 
da autonomia para as escolas escolherem os princípios sob os quais serão 
efetivadas as ações docentes. Os PCN trazem que

esses princípios determinarão desde a postura diante das questões 
relacionadas à sexualidade e suas manifestações na escola, até a  
escolha de conteúdos a serem trabalhados junto aos alunos. A coe-
rência entre os princípios adotados e a prática cotidiana da escola 
deverá pautar todo o trabalho (BRASIL, 1998, p. 299).



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina222

Nessa liberdade que o PCN traz como uma proposta, a escola fará sua 
proposta de ensino sobre o tema orientação sexual a fim de disseminar ou-
tros valores que minimizem e, aos poucos, acabem com o preconceito relacio-
nado à sexualidade. No entanto, antes de colocar em prática essas ações, @s 
educador@s precisam superar as próprias dificuldades em tratar sobre essa 
temática. Enquanto professor@s, gestor@s, família e demais profissionais en-
volvidos no processo de ensino e aprendizagem se abstiverem de promover 
discussões construtivas quando perceberem atitudes ou falas preconceituo-
sas entre alun@s e familiares, a escola tenderá a manter o estereótipo, o pre-
conceito. Enquanto fingirmos não vemos, não propusermos diálogos, não 
problematizarmos nenhuma questão, a escola permanecerá uma instituição 
geradora e reprodutora de sujeitos preconceituos@s e discriminador@s.

Segundo Taglieber (1989),

[...] a ação do meio social é a determinação dos valores fundamentais 
vividos pela sociedade, as experiências familiares, os preconceitos e 
os misticismos que são incutidos nas crianças desde sua mais tenra 
idade que devem ser levados em conta no desenvolvimento mental 
até certo ponto. Este ambiente pode dificultar ou facilitar o desen-
volvimento mental (p. 52). 

O espaço escolar, conforme se pode entender, apresenta proporções 
quanto ao aceleramento ou retardo da aprendizagem. O meio social tam-
bém tem relevância, pois ele é responsável pela socialização dos indivíduos. 
Quando esses ambientes tendem à homofobia, os sujeitos homossexuais 
serão discriminados, não encontrarão um espaço no qual possam desenvol-
ver sua identidade e isso pode afetar seu desenvolvimento social. Muitas 
vezes, essas atitudes geram a violência, que pode ser verbal ou física, além 
da psicológica já incutida nos sujeitos desde o momento em que expõem 
sua sexualidade. 

A partir dos relatos das orientadoras, é importante mencionar a rea-
lidade das escolas quanto à manutenção de modelos sociais. As falas das 
entrevistadas revelam que há receio e negação por parte d@s professor@s 
em trabalhar temas relacionados à sexualidade. A própria insegurança 
da escola, representada pela orientadora escolar, contribui para que essa 
situação continue, quando deixa a cargo do professor o trabalho com as  
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diferenças e não há cobranças em relação a isso. Conforme dados da pes-
quisa, a relação dos conteúdos e as identidades de gênero ficam abertas 
nessas escolas, dependendo de cada docente o desenvolvimento em sala de 
aula ou em espaços sociais de práticas e comportamentos que promovam a 
igualdade entre os sexos e a não exclusão LGTB. 

Outra questão importante a ser observada é uma espécie de jogo de 
empurra de responsabilidades: o orientador deixa para o professor, o pro-
fessor não faz porque não é cobrado. Quando isso acontece, há a desculpa, 
bem aceita, de que não consegue trabalhar isso e a orientação se exime de 
sua principal função, a de orientar o processo pedagógico, e nisso pode in-
cluir-se, também, a questão da sexualidade. Para superar um preconceito, é 
necessário que se trabalhe em conjunto, mas o receio e a insegurança quan-
to a essas questões estão em todos os espaços e na maioria dos sujeitos da 
escola. Então, se não se consegue enfrentar a situação, façamos de conta 
que ela não existe ou vamos discuti-la com nossos pares, sem abrir para o 
contexto da sala de aula, d@s alun@s, porque isso assusta, inibe ou ofende 
os princípios sob os quais fomos educados. O resultado: a manutenção dos 
problemas nas escolas e na sociedade. 

A leitura e análise das respostas das entrevistadas nos colocam em 
alerta para uma situação bastante comum, a do discurso “pró-sexualidade 
imerso em preconceito”, principalmente ao jogar o problema para os ho-
mossexuais. São eles que não aceitam sua homossexualidade ou a socieda-
de que os exclui? Uma das perguntas feitas durante a entrevista provocou 
a contradição e isso representa a dificuldade que as pessoas têm em acei-
tar a diferença como normal. O diferente é encarado como problema com 
o qual ninguém sabe lidar. Conforme a Orientadora “C”, por exemplo, @s 
professor@s, o grupo escolar procura estabelecer uma ordem e cumpri-la.  
Assim, o trabalho desenvolvido na escola deve seguir essa ordem, sem que-
bra de regras. Contudo, conforme, ensinou Piaget (1973), “[...] a obediên-
cia pura não favorece o desenvolvimento nem moral nem intelectual, por 
estar embasada nos princípios da coação social” (p. 179). Na perspectiva 
piagetiana, a coação pode proliferar sob deliberado poder social demarcado 
por hierarquias. A escola é regida por normas e parece aceitá-las ao pé da 
letra. Assim, muitas vezes, deixa a desejar quanto à liberdade e democracia 
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para professor@s e alun@s. A Orientadora “D”, por exemplo, profere o dis-
curso da igualdade, mas suas palavras revelam sua dificuldade em entender 
a homossexualidade e aceitá-la ao afirmar que “Temos que aceitar, e outra, 
agir com naturalidade”. Esse poderia até ser um caminho para o início da 
igualdade, mas para a orientação escolar, é uma imposição, algo desconfor-
tável que precisa ser engolido.

Observamos a necessidade de refletir, nesse contexto, sobre a práti-
ca cotidiana d@s professor@s, sobre suas dificuldades e os problemas pes-
soais que enfrentam. Um trabalho conjunto de descobertas, de reflexão 
por parte de tod@s @s envolvid@s com o processo educacional pode ser um 
caminho para que essa discussão seja levada também para as salas de aula. 
Identificar o problema não significa encontrar soluções para o mesmo.  
E isso tem sido recorrente, há discussão e reflexão, mas, na hora da prática, 
retomam-se os antigos métodos, o tradicionalismo do conteúdo, a omissão 
de temas sobre os quais se tem dificuldade de aceitar, entender, assumir a 
própria identidade para poder aceitar @o outr@. Para Larrosa (2001),

Parece indiscutível que a ação pedagógica consiste num “fazer” o real 
a partir do possível. A ação pedagógica depende de como nossos sa-
beres determinam o possível e de como nossas práticas produzem 
o real. Assim a educação não seria outra coisa senão a realização 
do possível. [...] a educação é, em suma, a obra de um pensamento 
calculador e de uma ação técnica, em que se trata de conseguir um 
produto real mediante a intervenção calculada num processo conce-
bido como um campo de possibilidades. Uma prática técnica, defini-
tivamente, em que o resultado deve se produzir segundo o que foi 
previsto antes de iniciar (p. 193). 

A educação tem sido, há muito tempo, objeto de atenção de diferen-
tes sociedades. Em um sentido mais amplo, podemos pensar que a edu-
cação perpassa um fazer da realidade para o possível. Percebemos que @s 
profissionais envolvid@s no processo ensino aprendizagem prevalecem na 
questão da técnica para a produção do ser e reprodução de si para o futu-
ro, ou seja, em espaços escolares encontramos as reproduções do que @s 
professor@s aprenderam. Sendo assim, encontramos, nos ambientes es-
colares, resistências quanto a novas metodologias e práticas envolvendo 
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questões sociais (gênero, sexo, raça, etnia) que surgem cotidianamente nas 
escolas. Como poderíamos pensar, então, que @s professor@s podem dis-
seminar, ampliar uma educação sem preconceitos, diferenças, injustiças, 
se el@s própri@s permanecem engessad@s em hierarquias de saberes e de 
conhecimentos? 

Para Foucault (1996), “[...] Nada mudará na sociedade se os mecanismos 
de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos do Estado a um 
nível muito mais elementar, quotidiano, não forem modificados” (p. 149-150). 
Ao levarmos em conta as palavras de Foucault, sentimos, nos relatos, que @s 
professor@s procuram articulações, linguagens, conteúdos para substituírem 
discussões latentes na sala de aula, velando, desse modo, participações e inda-
gações referentes a assuntos sobre gênero e orientação sexual. 

Consideramos, então, preponderante que se compreenda e resta-
beleça a importância da formação inicial e continuada ser direcionada às 
questões emergenciais d@s professor@s, priorizando as necessidades coti-
dianas individuais encontradas nos ambientes educacionais. Assim, talvez 
se oportunize a ess@s profissionais a busca de respostas para suas ansie-
dades e lacunas de informações para que, então, se possa dialogar sobre 
igualdade de gênero. Conforme Candau (2003):

Os preconceitos e as discriminações estão fortemente radicados nas 
nossas mentalidades e no imaginário coletivo da nossa sociedade. 
Impregnam nosso dia a dia, nossos comportamentos, nossas atitu-
des e práticas sociais. Desintegrá-los exige um processo consciente, 
cuidadoso e sistemático de desnaturalização, sensibilização, reflexão 
e ação no plano pessoal e coletivo, que trabalhe os âmbitos cogniti-
vo, afetivo, simbólico, cultural e político-social (p. 100).

Essa constatação de Candau confirma o que discutimos até aqui 
quanto à negação das discussões sobre homossexualidade nas escolas. 
Trata-se de um processo cultural arraigado nas mentes, nas ações, nos 
comportamentos e na compreensão d@s indivíduos que estão à frente do  
trabalho escolar. E a escola, na sociedade ocidental, é compreendida como 
um dos principais ambientes formativos para a cidadania, mas quando se 
trata de assuntos tão importantes quanto as temáticas de gênero, tod@s, 
desde o discurso do Estado veiculado em legislações, programas, formações, 
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até os orientadores escolares e os professores, associados à família e aos es-
tereótipos marcados socialmente, se eximem de seu compromisso com a mu-
dança para a construção de uma sociedade mais livre, igual e justa. 

Entendemos com Candau a necessidade de consciência de que a es-
cola é uma das instituições mais importantes da formação do cidadão. Edu-
car @s alun@s para respeitar as diferenças, sejam elas culturais, de gênero, 
raciais, sexuais contribui para a reafirmação das igualdades de direitos, 
oportunidades e acesso aos bens sociais e à amenização da homofobia na 
escola, consequentemente, diminuição da violência, verbal e física, gerada 
pelo preconceito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados coletados mediante entrevistas com as orientadoras esco-
lares a partir do eixo sexualidade revelam que as elas ainda não conseguem 
superar o preconceito em relação à homossexualidade. Reafirmamos que 
essa constatação fica latente no momento em que há uma espécie de recusa 
em afirmar a homossexualidade dos sujeitos, de aceitar como um direito de 
cada um, de entender a diversidade sexual no cotidiano escolar.

 Ao mesmo tempo em que demonstram a dificuldade em tratar sobre 
o tema homossexualidade, também revelam um condicionante por parte 
d@s professor@s, de alun@s e familiares. Não se aceita homossexual na es-
cola, não se aceita em casa. E isso é preocupante. Foram quatro as escolas 
pesquisadas, quatro as orientadoras entrevistadas. Embora isso não gere 
dados quantitativos, pode situar que essa questão está presente na maioria 
das escolas, arraigada nas comunidades de entorno e se reflete nas salas de 
aula. E, se as orientadoras escolares, que por definição de função estão lá 
para orientar @s professor@s em sua prática pedagógica, não conseguem 
se livrar do preconceito, dedutivamente entendemos que, também, não es-
tão em condições de orientar professor@s e alun@s quanto à importância 
e necessidade de aceitação da homossexualidade como a vivência de um 
direito à liberdade de escolha. O caminho está mais para a condenação da 
homossexualidade e da disseminação da homofobia. 
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Considerando este contexto da pesquisa acima, podemos afirmar 
que é urgente a implantação da discussão de gênero e sexualidade no cam-
po da educação básica, especialmente porque os corpos e as mentes d@s 
estudantes são continuamente produzidos, significados e ressignificados 
na e pela cultura, e que a escola se constitui como uma dimensão importan-
te dessas produções. E isso nos remete à canção do grupo Legião Urbana, 
“Meninos e Meninas”. O que importa ser menina e sentir-se menino ou ser 
menino e sentir-se menina, ou gostar de meninas e meninos, se o que vale 
é o caráter, é a individualidade dos sujeitos?
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Capítulo 10

“MARGINAIS” NA ESCOLA: A MODA  
COMO DISPOSITIVO DE RECONHECIMENTO 
ENTRE DOCENTES E ESTUDANTES EM 
SITUAÇÕES DE SUBALTERNIDADE 

Lino Gabriel Nascimento dos Santos1

Miriam Pillar Grossi2

INTRODUÇÃO

Apresentamos aqui uma reflexão preliminar da pesquisa de Mes-
trado em curso no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
da UFSC. Constituem-se como passos iniciais da pesquisa e âncora as 
primeiras balizas críticas e teóricas da investigação que está sendo desen-
volvida sobre a moda como um sistema de distinção e/ou inclusão social  
(BOURDIEU, 1983) na escola. Para tanto, estudamos as diferentes as-
simetrias que perpassam o universo escolar: de classe, etnia, de gênero,  

1  Mestrando em Antropologia Social na UFSC e professor do Instituto Federal de Santa Cata-
rina (IFSC).

2  Doutora em Antropologia, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenadora do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), pesquisadora 
coordenadora do Projeto “Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina” (FAPESC/
CNPq). Contato: miriamgrossi@gmail.com.
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deficiência, orientação sexual e outros marcadores sociais de diferença em 
que corpo e vestimentas ocupam um lugar central no processo identitário.

Analisamos os marcadores sociais que são visíveis (i) no corpo bioló-
gico, como a cor da pele, o peso, formato dos cabelos, barba, seios entre ou-
tros – e que podem ser usados a afirmar ou negar identidades individuais 
e coletivas com suas “edições”, “configurações” ou “layouts” escolhidos 
para esse corpo no espaço público; e (ii) seus acoplamentos pertencentes à 
moda, ou seja, à construção de produtos de moda, como lenços e turbantes, 
roupas e acessórios com determinadas cores, modelos e padronagens, que 
são agregados a esse corpo.

Assumimos, nesta pesquisa, uma proposta transfeminista.3 Para ado-
tar essa perspectiva na prática, não será usado o masculino como forma 
universal de gênero, como é de praxe na língua portuguesa. Recorremos 
a outras estratégias como, por exemplo, usar, no decorrer do texto, o ge-
nérico feminino. Quando usamos o masculino, estamos nos referindo ex-
clusivamente aos homens envolvidos na pesquisa. Esse apontamento se 
torna importante para que a leitora possa prosseguir lendo este texto com 
tranquilidade, ainda que haja um estranhamento proposital no primeiro 
momento. Essa escolha tem como perspectiva “estranhar o familiar” (DA-
MATTA, 1978), ou seja, perceber como na língua, gestos, indumentárias 
e o que são nomeadas “brincadeiras”, há conceitos que trazem em si con-
teúdos históricos, políticos e sociais de desigualdade e opressão. No in-
tuito de deslocar essa perspectiva histórica no campo da linguagem, esta 
opção linguística reflete uma postura ética (GROSSI, 2016) que tem como  

3 Utilizamos aqui uma “categoria êmica” de alguns movimentos feministas, uma vez que não 
há publicações a respeito da temática, tratando-se de uma denominação teórica de um campo 
científico em construção. Este conceito – transfeminismo – está baseado na teoria queer. 
Perspectiva teórica que relaciona questões de gênero, raça, classe e corporeidades não norma-
tivas com foco no corpo. Busca dar acesso a movimentos sociais de constructos acadêmicos, 
todavia subvertendo suas formas e linguagens. Trata-se de um movimento que se diz próxi-
mo das margens, pois parte da defesa da posição de que travestis, mulheres e homens trans 
pertencem às classes populares e periferias econômico-sociais. Essa teoria também se aproxi-
ma da perspectiva descolonial do pensamento, a saber, questionando a heteronorma, a bran-
quitude, os valores cristãos etc. Também se aproxima da perspectiva “Ubuntu”, um conceito 
de origem africana para o qual a coletividade é essencial no processo constitutivo das sujeitas 
(KAKOZI, 2016). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gCVmAreGyZA>.
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pressuposto compartilhar, aprender, dialogar e devolver os frutos e resul-
tados dessa pesquisa com as pessoas colaboradoras e sujeitas da pesquisa.

Assim, questionamos se esses marcadores podem ser representados 
a partir do corpo com seus acoplamentos. Visamos deflagrar a existência de 
outras relações sociais quando uma aluna fora do padrão hegemônico en-
contra, em sala de aula, alguém com quem ela se identifique. Entendemos 
que o aspecto visual e performático do/a professor/a é fundamental para 
esta identificação e aproximação afetiva. Observamos que a moda é um 
dos dispositivos que serve para que essas sujeitas sejam vistas e ouvidas 
em meios institucionalizados e não institucionalizados a fim de conquistar 
direitos.

Deste modo, a fim de analisar de forma crítica as práticas pedagógi-
cas no que dizem respeito ao reconhecimento e respeito à diversidade, 
lançamos mão de outras teorias que buscam uma abordagem mais abran-
gente das identidades não normativas e hegemônicas em escolas públicas:

a) A Moda e seu campo de estudos sobre identidades e coletividades 
sociais;
b) A Escola e as teorias de educação;
c) A Antropologia Urbana;
d) Os Estudos Feministas e de Gênero;
e) Teorias Étnico-raciais que têm como foco a temática da Negritude 
e Branquitude.

No primeiro momento, a pesquisa esteve delimitada a escolas pú-
blicas de Santa Catarina e foram convidadas a participar dela – como in-
terlocutoras – professoras que se reconhecem como mulheres negras e 
pardas. Entretanto, não excluímos outras sujeitas, diante da possibilidade 
de pesquisar mulheres em situação de exclusão social (não brancas, homos-
sexuais, transgêneras, gordas, com deficiência, entre outras), incluindo al-
guns homens nessas situações de subalternidade e discriminações sociais 
e estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e de Institutos Federais.

Esta pesquisa iniciou-se no quadro do Projeto Papo Sério e do Concur-
so de Cartazes contra a Lesbo-Trans-Homofobia e Heterossexismo nas escolas, 
promovido pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Sexualidades (NIGS). 
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Assim, foi através da experiência das oficinas nas escolas da Grande  
Florianópolis que formulamos as questões deste projeto de Mestrado, com 
foco no estudo das relações entre moda e identidades na escola. 

Desde a formulação deste projeto, a proximidade com o tema da pes-
quisa se deu pelas expressões identitárias e ao “estilo” de Lino. Este entrava 
nas escolas se autoidentificando como transhomem (com “passabilidade 
cisgênera”4), oriundo de camadas populares (FONSECA, 1995), com 26 
anos, negro (usando cabelo de estilo dreadlock), e com um “estilo” corporal 
marginal marcado por tatuagens, alargadores e outros piercings. A presença 
deste corpo dissidente, que comportava todos estes traços identitarios foi, 
sem dúvida, um elemento central no processo de identificação de jovens 
estudantes, como relata em seu diário de campo:

Ao entrar em sala de aula, fazendo a relatoria da oficina, falava 
usando gírias, brincava com minhas interlocutoras e tentava apro-
ximar minha linguagem da linguagem utilizada por aquelas alunas 
a quem estava tentando acessar. E, de fato, funcionava! Desde en-
tão, passei a direcionar meu olhar para estudantes que, como eu, 
têm posturas e vestuários divergentes da norma. Posteriormente, 
já em 2015, e após minha transição, passei a perceber que aumen-
tara a quantidade de meninos negros que falavam comigo e que 
as garotas negras também me acessavam com maior frequência” 
(Diário de Campo, 2015).

1 O CORPO NA ANTROPOLOGIA

Marcel Mauss, em seu famoso ensaio “As técnicas do corpo”, datado 
de 1935, já se referia à importância das técnicas coletivas do corpo que ele 
definiu sob o conceito de “habitus” e como as indumentárias podem in-
fluenciar no corpo, mudando seu modo de andar e se comportar (MAUSS, 

4  “Passabilidade cisgênera” ou “passabilidade cis” são categorias usadas quando uma pessoa 
transgênera “passa, sem ser pega”, ou seja, sem ter sua identidade de gênero questionada, 
porque essas pessoas se adequaram aos signos de gênero a que se identificam de tal maneira, 
que parecem “cisgêneras”. Pessoas cisgêneras são aquelas que se identificam com o gênero a 
que foram designadas ao nascerem. Mais informações podem ser encontradas no site de Letí-
cia Lanz: <http://www.leticialanz.org/ (LANZ, [s.d.])>.
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2003 [1935]). Por exemplo, nas culturas ocidentais contemporâneas, an-
dar de salto alto é percebido por muitas pessoas como uma experiência 
de empoderamento, e como o traquejo do corpo muda, alongando-o, dei-
xando as pernas mais firmes, o quadril mais deslocado etc. Mas, por outro 
lado, a medicina alerta quanto aos prejuízos que essa ação pode trazer a 
esse mesmo corpo, se usado o salto alto em demasia, o que mostra a com-
plexidade deste hábito cultural feminino.

É massivamente divulgado, pois, um ideal de corpo e de modos em 
que mulheres devem ser magras e usar saltos altos, enquanto homens 
devem manter-se longe deles. A partir daí, podemos observar que esses 
modos de agir, essa “moda” é vivida de forma diferente por aqueles que 
seguem uma visão hegemônica ou não, colocando à margem da aprovação 
social aquelas que não se adéquam. Assim acontece com mulheres que não 
gostam de usar saltos e são constantemente obrigadas a fazê-lo em deter-
minados espaços de trabalho ou lazer para serem “mais femininas”. 

Se mudarmos de exemplo e passarmos aos cabelos, conseguimos 
ampliar esta reflexão para questões étnico-raciais. Durante a realização 
dessa pesquisa, acompanhamos, pela mídia, o caso de um aluno que foi 
proibido de fazer sua matrícula na escola porque tinha um cabelo no estilo 
black power. Comentários nas reportagens falavam que era uma diretriz da 
escola e que “as pessoas que não se enquadrassem nessa perspectiva deve-
riam encontrar outra escola”. O exemplo ilustra o que estamos argumen-
tando sobre a imposição cultural de determinadas formas de usar o corpo, 
pois sabemos que, em pessoas negras, os cabelos comumente crescem para 
cima, por serem finos e enrolados, e, com os cuidados necessários, podem 
tornar-se um belo black power. Assim sendo, a escola se mostra alheia às 
diferenças étnicas entre seus e suas alunas e culpabiliza um aluno indivi-
dualmente por seu cabelo. A expulsão do aluno da escola mostra, também, 
a força política de cabelos black power, que é uma das formas políticas de ex-
pressar publicamemnte a negritude.5 No padrão racialmente normativo de 

5  Estamos nos referindo aqui ao conceito de negritude tal como foi desenvolvido por autores 
de língua francesa como Aimé Césaire, Franz Fanon e Leopold Senghor.



Antropologia, Gênero e Educação em Santa Catarina236

branquitude,6 a escola exige que estudantes negros e negras “escondam” sua 
cor. Num primeiro momento, observamos, nesta atitude da escola, um pa-
drão cultural de exclusão étnico-racial, parecendo acreditar que exista um 
padrão de cabelos considerados “normais”, que são cabelos lisos ou curtos. 
Na mesma reportagem, observamos comentários que consideram o cabelo 
afro “exótico” (MENDES, 2015). 

Segundo a reportagem, o estudante e os pais foram chamados à es-
cola para tratar do que seria um problema “disciplinar”, mas perceberam 
que a questão central era o cabelo, como afirmou o aluno na reportagem: 

Quando chegamos na escola vimos que o problema era o meu cabelo. Mui-
tas pessoas lutaram durante a história para que não tivéssemos vergonha 
do nosso cabelo. É estranho ver uma regra como essa. Não podemos ficar 
quietos e devemos questionar as razões da escola (MENDES, 2015). 

Percebemos, então, que práticas discriminatórias racistas estão na-
turalizadas nos espaços sociais e que as pessoas que exigem seus direitos 
identitários são, por vezes, excluídas desses espaços com o argumento de 
que devem procurar outros lugares que as aceitem. A escola age assim na 
contramão de sua função de acolher e respeitar as diferenças.

Quando um aluno negro assume seu black power, ele diz: “sou negro 
e essa é minha identidade”. bell hooks nos leva a pensar sobre a presença 
do aluno que foi impedido de realizar sua matrícula. hooks (2008) discute 
a importância da presença das línguas vernáculas. Ela diz ser crucial o uso 
dessas línguas nas salas de aula “[...] numa sociedade multicultural, que 
persiste na supremacia branca, que usa o inglês padrão como uma arma 
para silenciar e censurar” (p. 861). Assim, também é essencial a presença 
de alunas que mantenham suas identidades contra a mesma supremacia 
branca que usa a estética hegemônica padrão para silenciar e censurar. E só 
essa interação possibilita um estado democrático.

Sabemos que, apesar de o Brasil ser um país com mais de 50% da 
população considerada negra (IBGE, 2010), ainda se mantém, nos espaços 

6  Para o conceito de branquitude no Brasil, nos baseamos na pesquisa de Lia Weiner.
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públicos, como a escola, o discurso de democracia racial que mascara as 
discriminações racistas.

A temática da identificação racial se confunde com o importante pro-
cesso de autorreconhecimento identitário negro, que se fortaleceu, no Bra-
sil, nos governos democráticos do Partido dos Trabalhadores. A cor negra 
é, muitas vezes, “escondida” nos processos de branqueamento social e, no 
que diz respeito à escola, crianças consideradas negras por suas professo-
ras têm pior desempenho escolar, como estudado por Carvalho (2005) que, 
cruzando os dados da autoidentificação de alunas da quarta série do ensino 
básico em relação à classificação dessas mesmas alunas pelas suas professo-
ras, percebeu que esse quadro muda de acordo com o desempenho escolar. 
Carvalho afirma que existe uma tendência a classificar “boas” alunas como 
brancas e alunas com desempenho menos satisfatório como pardas ou ne-
gras. Seu estudo denuncia a associação entre cor e bom desempenho esco-
lar, mostrando o “branqueamento” de pessoas que ascendem para as cama-
das altas e médias e o escurecimento das classes populares. Esse quadro se 
agrava quando discursos de democracia racial são aceitos como verdade.

Buscamos entender o papel da escola nesse processo de embranque-
cimento, com agravantes nas intersecções de gênero e classe. Mulheres que 
se encontram em situação de baixa renda são duplamente oprimidas, como 
afirma Miriam Grossi (1998), e os estudos de mulheres negras somam, a 
essas, uma terceira opressão.

Assim, as pessoas pretas de camadas médias e altas sofrem com o 
racismo, e essa opressão é mais violenta quando potencializada com outros 
fatores, como raça, classe e gênero em conjunto. Se víssemos como uma 
equação, seria representada em: G+C = O x 2, em que G é o Gênero, “C” 
classe e “O” opressão.

Contudo, é importante pensar nessas variáveis como potência, ou 
seja, cada potencial de opressão é multiplicado por outro, em que a situa-
cionalidade é determinante e poderia ser representada como: O= XGxCxTxRxS, 
onde X é a situação de opressão; e, quando potencializamos a “G” (gênero), 
essa passa a ser multiplicada por outros fatores de opressão. Se a pessoa 
é homossexual (representado em “S”), multiplica-se essa potência; se é 
“afeminada” ou trans (T), também, e assim por diante. Entretanto, G, C, T 
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possuem o mesmo peso, o mesmo valor, e, por isso, dependendo exclusiva-
mente de X, a situação. 

2 ESTILO E MODA

Tivemos acesso a muitas estudantes e professoras, durante estas 
atividades do Papo Sério na escola, e percebemos, como mencionado ante-
riormente, que, em sala de aula, as interações entre elas variavam confor-
me diferentes identificações, mas que os “estilos” adotados pelas alunas e 
professoras eram um elemento central neste processo de reconhecimento 
identitário.

Mas o que é moda? Segundo Sandra Rech (2002),

[...] pode-se conceituar produto de moda como qualquer elemento 
ou serviço que conjugue as propriedades de criação (design e ten-
dências de moda), qualidade (conceitual e física), vestibilidade, apa-
rência (apresentação) e preço a partir das vontades e anseios do seg-
mento de mercado ao qual o produto se destina e que foi projetado 
para um determinado público-alvo conforme seu estilo de vida.

Segundo Philip Kotler (2008), existem distinções entre estilo, moda 
e modismo. Para o autor, estilos têm ciclos de longa duração, sendo ou não 
“da moda”, um modo de se distinguir de outros estilos. Moda são os ciclos 
de média duração, que duram aproximadamente uma “estação” (do ano – 
primavera/verão; alto verão; outono/inverno; e alto inverno) e são aceitos 
e descartados. Enquanto modismos são ciclos que entram rapidamente, e 
são adotados com grande entusiasmo, atingem seu auge em pouco tempo e 
declinam, também, rapidamente. “O modismo dura muito pouco e tende a 
atrair um número limitado de seguidores” (KOTLER, 2008, p. 225).

Para Rech (2002), moda são os produtos que são usados acoplados 
ao corpo e projetados para um público-alvo. Kotler (2008) define estilo 
como sendo um modo de distinção entre outros estilos. Gilles Lipovetsky 
(1989) argumenta que “com o estilismo, o vestuário industrial de massa 
muda de estatuto, torna-se integralmente um produto de moda” (p. 110). 
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Contudo, “estilo”, por vezes, será usado nesse sentido como uma 
categoria êmica, por entender a abrangência do termo.7 Com isso, quero 
dizer que o conceito, em artigos e revistas da moda, bem como para um 
público mais amplo, pode, ainda, carregar consigo o valor de originalidade 
em detrimento de “estilos” passados ou “fora de moda”, e, também, em 
conformidade com os “estilos de vida” dessas pessoas. É comum ouvirmos 
conversas como “Fulana tem estilo” ou “Ciclana tá no estilo”.

Por esse motivo, referimo-nos a “estilo” procurando abranger o 
conjunto indumentário, modos de vida, preferências alimentares, usos de 
transportes alternativos etc. Esses “estilos” podem ou não ter a ver com 
marcadores sociais de diferença, mas quando unidos e associados às iden-
tidades coletivas, podem servir como dispositivos de resistência e servir 
como um elemento de potência que permite destacar esses grupos e os ti-
ram da invisibilidade – criam linguagens e dão vozes. 

3 ESTIGMA

Por outro lado, esses acoplamentos, em suas “configurações” e  
“layouts”, passam a reforçar os estigmas já presentes na sociedade, pois o 
conceito de estigma está associado às expectativas da sociedade mediante 
o indivíduo, determinando o que é “normal” ou não, fazendo com que indi-
víduos que não querem, não podem ou não conseguem, por qualquer que 
seja o motivo, se adaptar a essas expectativas e estejam fora do aceitável, 
se tornem estigmatizados, ou seja, vistos de forma negativa (GOFFMAN, 
1891) e, por isso, propensos a “sofrer as consequências” de não ser “nor-
mal”, ou seja, seguir a norma imposta.

7  A categoria “estilo” também encontra uma grande amplitude em diversas áreas como a mú-
sica, a dança, a literatura etc., por isso, também, trago a perspectiva de Fernie (1995), que 
o configura como “[...] distinctive manner which permits the grouping of works into related 
categories” (p. 361). Em tradução livre, “formas distintas que permitem um agrupamento de 
obras em categorias relacionadas”. 
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4 MULHERES NEGRAS

Alguns grupos étnicos reforçam alguns estilos a fim de quebrar os 
limites impostos como “normalidades”. Mulheres negras, por exemplo, 
usam cabelos black power, dreads, raspados, muito curtos, por vezes co-
loridos ou descoloridos, acessórios como lenços e turbantes e roupas com 
determinadas padronagens, modelos, cores fortes ou brancas por contar 
que esses estilos as inserem em um grupo, as diferencia de outros e signi-
ficam resistência mediante às regras-padrão vigentes. Não é difícil pensar, 
por exemplo, nos grandes cabelos black power de Angela Davis para que esse 
remeta à identidade das mulheres negras nos Estados Unidos e no mundo.

Longe de partir de uma perspectiva mercadológica, pensamos nos 
“estilos” e na moda como dispositivos nos termos de Agamben (2005), que 
pretende generalizar a noção de dispositivo Foucaultiana (já bastante am-
pla, segundo o próprio Agamben) para 

[...] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, con-
trolar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os dis-
cursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 
manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as 
disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é em 
um certo sentido evidente, mas também a escritura, a literatu-
ra, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os com-
putadores, os telefones celulares e – porque não – a lingua-
gem mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há 
milhares e milhares de anos um primata [...] teve a inconsciência de 
se deixar capturar (AGAMBEN, 2005, p. 13 [grifo nosso]).

Essa linguagem a que Agamben se refere, certamente trata do jogo 
de palavras expresso de forma oral e/ou escrita. Entretanto, a proposta é de 
pensar a moda mesmo como linguagem, e essa linguagem perpassada por 
relações de poder afere que usemos as linguagens do opressor. Assim, bell 
hooks (2008) estabelece essa relação quando pensa que, nos Estados Uni-
dos, as pessoas negras usaram e ainda usam a língua inglesa para conseguir 
comunicar umas com as outras, pois é sabido que, nas condições de escra-
vidão, pessoas negras de lugares e com linguagens distintas foram unidas 
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no mesmo espaço e pela mesma opressão e, para que outras estratégias 
de resistência fossem criadas, seria necessário usar essa língua, a língua 
do opressor. Pensamos que a moda também está permeada pela língua do 
opressor. Entretanto, a moda possui uma linguagem outra, talvez menos 
estruturada (no sentido de um dado policiamento formal) que cria a pos-
sibilidade de comunicação direta, além de uma linha de fuga que pode ser 
legitimada através das diversas mídias a que recorre.

Contudo, afirma hooks (2008), nós, as pessoas negras, fomos tão 
veementemente reprimidas politicamente, que agimos inconscientemente 
em cumplicidade com a cultura da dominação (p. 862). E essas “vozes” – no 
nosso caso, imagens – quando assumidas, apesar de marginalizadas e cen-
suradas, são a força motriz que pode romper a primazia das linguagens do 
opressor e pensar sobre como a usamos altera nossa maneira de conhecer 
e apre(e)nder.

Reconhecer que essa linguagem é mais ampla, numa sociedade de 
consumo, é imprescindível, pois dizer que não devemos consumir é parte 
da negação de que consumimos. Mas o que pode ser um diferencial é o que 
e como consumimos, e que o que consumir e de que forma consumir têm 
variáveis que não fogem à tentativa de comunicar.

5 PODER DISCIPLINAR

É importante, contudo, pensar no poder disciplinar da escola en-
quanto dispositivo na perspectiva foucaultiana e as inscrições de poder 
marcadas nos corpos (FOUCAULT, 1987) que respondem ao problema da 
materialidade do poder institucional exercido sobre os corpos dos indiví-
duos.8 O autor afirma que, nas relações de poder, os fenômenos são com-
plexos e não obedecem à dialética hegeliana, pois o corpo se constrói atra-
vés de um investimento de poder nesse corpo e se materializa por meio de 
ginástica, desenvolvimento muscular, nudez, e, por fim, a exaltação da sua 
beleza. Ao fim, são eliminadas as pessoas “delinquentes”, doentes, gerando 
a exclusão dos “degenerados”. 

8  Em “Pouvoir-corps, in “Quel Corps?”, setembro-outubro de 1975.
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Em contrapartida, esse exercício de poder sobre os corpos (e Fou-
cault frisa os corpos das crianças e corpos “sadios” – aqueles que mere-
cem e podem receber uma configuração à modelo da escola) produz um 
efeito como consequência de suas conquistas, e reivindica poder sobre os 
próprios corpos. Em seguida, afirma: “Na verdade, nada é mais material, 
nada é mais físico, mais corporal que o exercício do poder...” (1975, p. 82-
83). Ou seja, ainda que seja possível chegarmos a um lugar semelhante, 
se analisarmos esse sistema através da microfísica do poder (FOUCAULT, 
1987), minha escolha teórica consiste em assumir que esse foi o caminho 
realizado por Agamben para a generalização do termo “dispositivo”. Nesse 
sentido, buscarei pensar a moda como um discurso que se materializa nos 
corpos, uma comunicação que extrapola a pessoa mesma num misto de 
subjetividade e movimento coletivo.

6 DESVIO

Assim, enquanto as alunas veem essas professoras como “descola-
das”, as Instituições tendem a assumir determinados “estilos” como “dege-
nerados”, nas palavras de Foucault (Op. Cit.), ou como “comportamentos 
desviantes”, de acordo com Gilberto Velho. Entretanto, Velho afirma que, 
para ele, se torna claro que o que compete ao comportamento desviante 
não é o comportamento em si, mas as relações que envolviam fronteiras 
simbólicas e sociais. Daí parte a observação que quero salientar, a de que, 
apesar de a maior quantidade de professoras serem mulheres, nenhuma 
delas se autoafirmava negra, sendo esse um problema que posso encontrar 
em campo e que direciona a metodologia que será aplicada no trabalho.

7 IDENTIDADES

Essas identidades não são estáticas, tampouco, biológicas, senão re-
sultado de mediações e interferências do contexto social e suas negociações 
do cotidiano, que passam a interferir tanto nas trajetórias, quanto nos pro-
jetos de cada indivíduo. A memória daqueles que sofrerem com os estigmas 
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não lembra apenas das suas histórias enquanto narrativas, mas sente a dor 
das perdas e violências cotidianas. Esse conjunto de memórias é particular 
e fragmentado, mas, também, se insere em todo um conjunto de memórias 
públicas, coletivas, midiáticas e físicas.

Essa heterogeneidade permite perceber as metamorfoses que as ex-
periências e pressões podem trazer aos indivíduos e aos grupos. Os com-
portamentos se tornam políticos e são usados na medida necessária. Essas 
pessoas participam, portanto, de classes, famílias, etnias, crenças etc. mui-
to distintas, e seus comportamentos são modelados de acordo com cada 
uma, em intensas negociações de realidades.

De qualquer forma, é importante ressaltar que existem jogos e in-
teresses políticos, mais ou menos explícitos, que orientam essas negocia-
ções e vão além apenas de indivíduos ou grupos. Assim, o uso de roupas e 
acessórios se torna discursos políticos, um código acionado para a intera-
ção ou diferenciação dos indivíduos, ressaltando suas posições. Além do 
mais, essas estudantes são negras, homossexuais, transgêneras, gordas, de 
religiões não cristãs etc. e, dessas associações, formam-se subjetividades 
particulares e coletivas, em que a trajetória individual, em conjunto com 
deslocamentos, seus e de antepassados, trazem à tona uma memória que 
forma as sujeitas com suas particularidades e as inscrevem em grupos.

Assim, quando a imagem que essas professoras representavam se 
aproximava das vivências das alunas ou às vivências admiradas por elas, 
quando se tratava de identidades que veiculavam as noções de juventude 
de sujeitas “descoladas”, tal como definidas por França (2007): 

[...] categorias que têm ganhado espaço na mídia para definir um 
tipo de público atualizado no que diz respeito às referências interna-
cionais de moda e estilo, que procura escapar de um visual conside-
rado mainstream ou muito comum [...]” (p. 241), 

há um espaço de manobra maior para que essas alunas se sintam acolhi-
das. Complemento que essas fogem ao padrão de regras de representação 
visual hegemônicas além do mainstream por considerar que essas dife-
renciações não são simétricas e nem fixas, variando de geração, camadas 
sociais, “tipos físicos”, etnias, entre outros aspectos. Sendo assim, pode-
mos estender essa noção a cabelos, roupas, entre outros acessórios como 
piercings e tatuagens.
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Universitárias, com barba, ou, ainda, caracteres que dão a ver os cor-
pos não contemplados pela prática e estética hegemônica e formal que é 
esperada pela/na escola, como usar cabelos de diferentes “estilos” e cores, 
falar gírias e fazer brincadeiras, usar gestos de cumprimento com toques 
de mão ou acenos de grupos específicos, usar vestuários com modelagens 
e padronagens diferenciadas, posturas corporais mais dinâmicas e acessó-
rios etc. são o foco de nossa reflexão.

Para reconhecermos a importância desses acenos para os grupos, 
destacamos a diversidade de identidades de marcas que usam esses ele-
mentos em seus logotipos. Se tomamos o exemplo do uso de gestos com 
as mãos, podemos pensar na marca “Hang Loose”, que toma de emprés-
timo o sinal de um polegar com o dedo mínimo aberto em movimento 
semicircular (similar ao “tchau”) para a criação de uma marca direcionada 
para surfistas e praieiros, com o significado de “soltar”, “relaxar”. Outro 
exemplo de uso de gestos com as mãos pode ser encontrado na marca 
“Vida Loka”, que tem seu logotipo representado por uma mão com punho 
apontado para frente e fechado em referência ao cumprimento utilizado 
por rappers e demais adeptos de movimentos hip-hop que tocam os pu-
nhos (como quem dá um soco). Também é importante lembrar o alcance 
que podem ter esses gestos com as mãos e sua simbologia pensando na 
saudação nazista conhecida como “Deutscher Gruß (saudação alemã)”. 
No sentido oposto, os atletas Tommie Smith e John Carlos, vencedores 
nas olimpíadas do México, em 1968, exibiram a mão erguida e o punho 
fechado conhecido como raised firts, representando o símbolo do movi-
mento Black Power, movimento que está diretamente associado ao uso do 
corpo “editado” como medida de resistência. 

CONCLUSÕES

Buscamos mostrar aqui que, quando coletivizados e assumidos 
como valores do grupo, apesar de ainda estigmatizadas, sujeitas com for-
mas de se portar e se vestir dissidentes se empoderam ao se reconhece-
rem em modelos dissidentes de professoras e outras estudantes na escola.  
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Há, neste encontro, um reconhecimento mútuo de seus próprios valores 
e identidades, acoplamentos que funcionam como atores-rede, pois, ao 
mesmo tempo em que representam pessoas, grupos, valores, são também 
criadores de associações.

Mostramos também a importância da diversidade na escola. Além 
de valorizar experiências em sala de aula, nosso projeto visou problemati-
zar o modelo estático e distanciado de relações entre professoras e alunas, 
apontando para a riqueza de aprendizado que existe no compartilhamento 
de corpos em situação de marginalidade, dentro e fora da escola.

É inegável, entretanto, perceber a escola enquanto espaço de contra-
dição e conflito, ou seja, ora como repressora, ora como libertadora. Por um 
lado, a escola deve ensinar o conteúdo “duro” – português, matemática – e 
produzir pessoas “competentes” para o mercado de trabalho. Por outro, a 
escola pode ser também campo de discussão e interação social que permite 
a corpos dissidentes se tornarem sujeitos. Constatamos que a escola é um 
espaço onde são criadas identidades, subjetividades, gostos, preferências, 
leituras, afetos, amizades e posições políticas; espaços em que surgem pa-
péis sociais e diferentes formas de comunicações simbólicas. 

Por isso, a partir da observação da relação de identificação entre alu-
nas e professoras que se refutam aos modelos hegemônicos e/ou norma-
tivos, foi possível questionar dispositivos (AGAMBEN, 2014) de aproxi-
mação/distanciamento, empoderamento/exclusão dessas alunas na escola.

Tendo em vista, aqui, que as representações de boas professoras es-
tão majoritariamente associadas às pessoas brancas (e “trabalhadoras”), 
magras (e “ponderadas”), de cabelos lisos (e “limpas”), abstêmias (e “só-
brias” e “reguladas”), heterossexuais (e “corretos”), e (se possível) casadas 
(e “monogâmicas”), constatamos que é fundamental haver professoras com 
corpos e formas de vestir dissidentes na escola, pois elas permitem a iden-
tificação por parte de estudantes que não se encaixam nesses padrões he-
gemônicos de comportamento e subjetividade. Estes modelos dissidentes 
ajudam a superar o sofrimento e a falta de modelos de corpos, vestimentas 
e comportamentos não hegemônicos em filmes, novelas, propagandas, re-
vistas e em lugares de poder (política, escola etc.) (RUBIN, 1984).

Buscamos, com esta pesquisa, compreender como a moda (enquanto 
fator e distinção social e marcador de pertencimentos) pode influenciar as 
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relações de professoras e estudantes na escola através de identificações que 
permitem o fortalecimento dessas sujeitas e suas identidades subalternas.

Pensando no lugar social de marginalidade em que essas pessoas são 
colocadas, a imagem do “marginal” que surge é certamente de pessoas em 
situação de rua, usuários de drogas e “com problemas com a lei”, potencial-
mente negros e de camadas baixas. Afinal, o ideário social nunca coloca nas 
telenovelas, filmes etc. o “marginal” como branco, e, com isso, consolida 
esse ideário da pessoa preta como delinquente, preguiçosa e suja. Assim, o 
título deste artigo tem como objetivo pensar que o lugar de marginalidade 
não é “escolhido” pelas pessoas, mas que essas são empurradas a ocupar o 
lugar “que lhes compete”.

 Nesse sentido, procuramos analisar os lugares de marginalidade aos 
quais essas pessoas são submetidas na escola, nos quais vivenciam expe-
riências que lhes impedem de ter um sentimento de pertença a lugares po-
sitivados socialmente. Buscamos, também, pensar como estamos treina-
dos a acatar essas denominações e lugares subalternos como naturalizadas.
Vozes apagadas contra vozes privilegiadas.
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Capítulo 11

VIOLÊNCIAS CONTRA MULHERES: 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS DE 
LAGES/SC. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
E A PEDAGOGIA DA EQUIDADE 1

 Lúcia Helena Matteucci2

Mareli Eliane Graupe3

INTRODUÇÃO

O presente artigo é parte da pesquisa de Mestrado que está sendo 
realizada sobre violências contra mulheres em Lages.4 O município é des-
taque estadual e nacional em violências contra mulheres. Realidade que 

1 Este estudo encontra-se vinculado ao Projeto “Antropologia, Gênero e Educação no Estado 
de Santa Catarina”, financiado pela FAPESC/CNPq.

2  Cursando Mestrado Acadêmico em Educação pela Universidade do Planalto Catarinense 
(UNIPLAC) – lucmatteucci@gmail.com.

3 Doutora em Educação. Professora de Programa Pós-Graduação em Educação – UNIPLAC. 
Coordenadora do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina  
(GECAL/UNIPLAC) – mareligraupe@hotmail.com.

4 Lages, município da Serra Catarinense com extensa área territorial, de mais de 2.631.000 
km², possui uma população de quase 160 mil habitantes, de acordo com o censo realizado no 
ano de 2010. Também de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica – IBGE, pouco mais de 75 mil pessoas são homens e quase 82 mil são mulheres.
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causou inquietude a representantes da Câmara Municipal de Vereadores, 
que então organizaram audiências públicas nos bairros da cidade com a 
finalidade de pensar ações de enfrentamento a essas violências. 

O objetivo do texto é refletir sobre o posicionamento de represen-
tantes da sociedade civil em relação ao tema violências contra mulheres. 
As 12 audiências públicas foram gravadas e interpretadas de acordo com o 
método análise de conteúdo qualitativo de Mayring. As autoras Maria Filo-
mena Gregori, Teresa Kleba Lisboa, Miriam Pilar Grossi e Wânia Pasinato 
Izumino foram as principais referências teóricas no campo dos estudos de 
violências de gênero que contribuíram no processo de análises dos dados 
da pesquisa. 

Buscou-se identificar, nos discursos dos representantes da sociedade 
de Lages, a compreensão sobre o que são violências, o que é considerado vio-
lências, quais ações já são realizadas para o enfrentamento dessas violências 
e para proteger mulheres em situações de violência. Considerou-se, também, 
ações queestão sendo pensadas nas diversas esferas sociais públicas e pri-
vadas, para que as pessoas do município adquiram consciência sobre outras 
formas de se relacionar sem promover violências contra mulheres. Partiu-se, 
para tanto, da questão da identificação da denúncia. Esta envolveu a forma 
como é concebida: enquanto direito e exercício de cidadania.

Concepções machistas e sexistas, de percepção da mulher como ob-
jeto de prazer, fragilidade e beleza são focadas na fala de muitos dos repre-
sentantes durante as audiências públicas, até mesmo das mulheres. 

Alguns dos representantes não mostraram ou mencionaram sobre 
violências contra mulheres, não buscando estabelecer vínculo com o tema 
das audiências públicas. Os discursos dos representantes são descritos no 
texto que segue, e analisados com base nas correntes patriarcal, machista 
e relacional.

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA: CONCEITO E ASPECTOS  
 ORGANIZACIONAIS EM LAGES

Gera-se avanço social quando o poder público cria audiência. De 
acordo com César (2011), a audiência pública permite a passagem de uma 
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democracia representativa para uma democracia participativa. A realização 
de audiências públicas é prevista na Constituição Federal, no Artigo 58:

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões perma-
nentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições pre-
vistas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, 
tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou 
dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regi-
mento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um 
décimo dos membros da Casa;
II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil.

César (2011) salienta que muitas pessoas não sabem como se bene-
ficiar dos Direitos Humanos. Nessa perspectiva, os órgãos públicos são os 
responsáveis em transformar normas em benefícios efetivos à população. 
O exercício da administração pública e a resolução de problemas de rele-
vância social são conferidos aos órgãos públicos e somente a eles cabe a 
promoção de audiências públicas, alerta César (2011).

Em Lages, alguns vereadores, certamente incomodados com o eleva-
do número de mortes de mulheres no município, ocasionadas especialmen-
te por seus companheiros, tomaram a decisão de criar a Frente Parlamen-
tar pelo Fim da Violência contra a Mulher em Lages.

Audiências públicas nos bairros foram agendadas, totalizando doze 
no ano de dois mil e quinze. Salão de igreja, ginásio escolar e salão de atos 
públicos foram escolhidos para a realização das audiências, que aconte-
ciam, geralmente, no período da noite. Junto a um cronograma enviado 
às entidades, também os meios de comunicação e carros com alto-falantes 
faziam a divulgação de onde aconteceria a audiência da semana.

Uma cartilha foi elaborada pela Frente Parlamentar, intitulada Car-
tilha Viver sem Violência: um direito das mulheres lageanas, e distribuída 
nas audiências, em escolas, praças e órgãos públicos, contendo explicações 
sobre formas de violências. Aborda quem é Maria da Penha e sobre a lei do 
mesmo nome. Descreve sobre feminicídio e a classificação de Lages como 1ª 
posição em Santa Catarina e 17ª no Brasil por morte de mulheres causada 
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por seus companheiros, além de um quadro contendo o total de Boletins de 
ocorrências e feminicídios, medidas protetivas requeridas e inquéritos poli-
ciais registrados de 2014 até abril de 2015, referentes às violências contra 
mulheres. A cartilha encoraja as denúncias e oferece orientações às mulheres 
que precisarem da Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência, em Lages.

2 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: ANÁLISE DOS DISCURSOS DE  
 REPRESENTANTES LAGEAN@S SOBRE VIOLÊNCIAS CONTRA  
 MULHERES EM LAGES

As análises dos discursos dos representantes e das autoridades fo-
ram feitas com base nas correntes da dominação patriarcal, da dominação 
masculina e acorrente relacional. As três correntes compreendem como 
acontece, ao longo da história, a formação do conceito de mulher. A essên-
cia da corrente da dominação patriarcal, segundo Santos e Izumino (2014), 
é a mulher historicamente como vítima do controle social masculino.

Dominação masculina, conforme Santos e Izumino (2014), é a cor-
rente que vê a mulher como dominada historicamente pelo homem, que 
tem a supressão da sua autonomia. Nessa corrente, a mulher é vítima e 
cúmplice das violências sofridas.

A violência é uma forma de comunicação, um jogo, onde a mulher 
passa de vítima a cúmplice. Desnaturalizar a condição da mulher como ví-
tima é o objetivo dessa corrente. Na corrente relacional, a mulher é vista 
como sujeito da relação, não sendo atribuído somente a ela o papel de víti-
ma, mas, também, ao homem.

Para pensarmos sobre relações de violência entre gêneros é impor-
tante destacar o pensamento de Lisboa (2005):

[...] A discussão sobre relações de gênero tenta mostrar que as dife-
renças sexuais superam a “simples” definição biológica, pois agre-
gam em si características socialmente construídas, podendo os pa-
péis de homem e mulher variar conforme a cultura (p. 4).

Tentaremos analisar que concepções as pessoas apresentam sobre 
mulheres e violências cometidas, e, principalmente, a percepção sobre a 
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morte de mulheres em razão de violências de gênero em Lages, através das 
falas de representantes lagean@s. Lembramos que o tempo de fala por pes-
soa era de três minutos na audiência. As pessoas serão aqui denominadas 
por Participante A, Participante B e Participante C.

A Participante A é mulher, possui Pós-Graduação e é destaque entre 
as autoridades do município. Assim se manifestou em uma das audiências:

Teremos no final dessa jornada de audiências, um exército de mulheres, 
de homens, de jovens, pensando da mesma forma. Ninguém é dono de 
ninguém. Nós mulheres precisamos sim dos homens, dos nossos compa-
nheiros. Não pregamos que a mulher brigue com o marido, que a cartilha, 
de repente, seja um instrumento para gerar conflitos, mas que seja tema 
de discussão. Sabemos que os dois têm direitos.

Como já fora dito, a Participante A é uma mulher. É possível perceber 
que ela é contra violências, principalmente de mulheres em relação a mari-
dos. Não houve manifestação sobre seu posicionamento em relação a mari-
dos que praticam violências com as mulheres. A Participante A demonstrou 
acreditar que as audiências públicas serão geradoras de novos posiciona-
mentos para tod@s, enfatizando: “[...] ninguém é dono de ninguém”.

A cartilha encoraja mulheres à denúncia e explana como proceder 
para buscar ajuda na Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência, que exis-
te em Lages, dentre outros tópicos. Essa cartilha é motivo de preocupação 
por parte da Participante A, que faz um alerta, pois, para ela, se trata de um 
“[...] instrumento para gerar conflitos”.

Grossi (1998) nos orienta, em relação à capacidade, enquanto pes-
soas, de mudar as representações sociais sobre feminino e masculino atra-
vés de nossos atos,

[...] gênero (ou seja, aquilo que é associado ao sexo biológico) é algo 
que está permanentemente em mudança, e todos os nossos atos aju-
dam a reconfigurar localmente as representações sociais de femini-
no e de masculino. Na verdade, em todas as sociedades do planeta, 
o gênero está sendo, todo o tempo, ressignificado pelas interações 
concretas entre indivíduos do sexo masculino e feminino. Por isso, 
diz-se que o gênero é mutável (p. 6).
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Aspectos relativos à cidadania da mulher, equidade de gênero ou, 
mesmo, um pedido de respeito à vida das mulheres não foram proferidos 
pela Participante A. Portanto, parece que não há vontade em reconfigurar 
representações sociais, conforme destaca Grossi, e ajudar a construir, com 
as mulheres lageanas, novos conceitos do que é ser mulher e homem, e que 
papéis de gênero podem ser atribuídos a el@s dentro dos direitos humanos.

Ao dizer que a mulher não deve brigar com o marido, ou, mesmo, que 
a Cartilha não deve gerar conflitos, não há destaque à vida ou para as várias 
mulheres lageanas mortas por violências de gênero. A mesma participan-
te também não disse palavras de encorajamento às mulheres presentes na 
audiência e/ou possíveis agredidas no sentido de fazer denúncias contra 
violências sofridas ou presenciadas. 

Acreditamos ser @s representantes de órgãos públicos e entidades 
@s maiores mobilizador@s de ações para o enfrentamento, esclarecendo, 
encorajando e criando serviços em rede que enfrentem e protejam mulhe-
res em situação de violências. Nesse sentido, parece que a Participante A 
concebe violências contra mulheres lageanas como fator a ser silenciado 
e invisibilizado, não sendo prioridade o enfrentamento dessas violências 
para a construção de outra realidade entre os gêneros, com base em atitu-
des democráticas e cidadãs.

Compartilhamos o posicionamento do Participante B, homem de 
aproximadamente 50 anos de idade:

Nós temos na nossa igreja a União Feminina, onde setecentas mulheres 
inscritas e participativas, aonde nós trabalhamos diretamente com as fa-
mílias, mais de cinco mil membros.[...] Sou professor de história e teólogo. 
Bem, do ponto de vista histórico, a cultura violenta só é transformada 
por meio da educação. Eu tive o privilégio de conhecer países de 1º mundo 
como Israel e Abu Dhabi e conversei com brasileiros que moram lá, onde o 
índice de analfabetismo é zero vírgula zero. E por motivo fútil não exis-
te esse tipo de agressão contra a mulher, não existe em país de primeiro 
mundo, onde as leis são rígidas. Do ponto de vista teológico, a bíblia diz, 
o homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem. Ambos são 
importantes para o bem viver social.

O Participante B esclarece a importância da educação como forma-
dora do ser humano também para criar a cultura da não violência. Uma 
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abordagem importante, uma vez que sabemos que, dentre as medidas pre-
ventivas, está, sem dúvida, o trabalho da educação. 

Pareceu-nos, porém, não ser a mesma educação a que visamos, que 
liberta, conscientiza e concebe pessoas sem desigualdade de gênero, reli-
gião, raça e etnia, pois, quando o mesmo cita que, em Israel e Abu Dhabi 
(é a capital dos Emirados Árabes Unidos e também o maior de todos os 
Emirados) as pessoas estão livres do problema de violências contra mulhe-
res, percebemos que não estamos ligados a mesma formação humana e tão 
pouco a de papéis de gênero.

 É importante lembrar que, em Israel, a religião predominante é o 
judaísmo e, além disso, a religião desempenha papel importante na cons-
tituição dos valores sociais, culturais e políticos na história do país, en-
quanto que em Abu Dhabi a religião predominante é a muçulmana. Não é 
possível comparar de forma simplificada três diferentes contextos – como 
o Participante B abordou. 

Fizemos uma busca na web para contextualizar rapidamente como 
são as relações de gênero em locais como Israel e Abu Dhabi. Um dos sites 
já trazia a questão de mulheres em Israel. No Portal Fórum, da Fundação 
Escola de Sociologia de São Paulo, conforme referência que segue, a discus-
são da matéria girava em torno de uma emissora de rádio de Israel que não 
permitia a participação de mulheres no programa, mesmo estando no ar a 
discussão sobre mulheres poderem ou não participar do programa. 

Sem muito esforço, em outra página da web, encontramos recomen-
dações de como mulheres devem agir em Abu Dhabi (MANTOVANI, 2013). 
Para as mulheres turistas, é aconselhável evitar mostrar ombros e joelhos. 
Outro alerta é sobre a forma de cumprimentar. Mulheres estrangeiras não 
devem estender a mão para homens muçulmanos, pois alguns deles não 
tocam em mulheres. 

Importante enfatizar que o Participante B está equivocado ao afir-
mar que não existe violência contra as mulheres em países de primeiro 
mundo porque “as leis são mais rígidas”. Dados5 mostram violências contra 

5  “A violência contra as mulheres não está confinada a uma cultura, uma região ou um país 
específicos, nem a grupos de mulheres em particular dentro de uma sociedade. As raízes da 
violência contra as mulheres decorrem da discriminação persistente contra as mulheres”, 
afirma a ONU (2015).
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as mulheres e, até mesmo, estupro em países que fazem parte da lista de 
Primeiro Mundo, do 2º e do 3º Mundo.6 Sabemos, também, que é complexo 
comparar estatísticas sobre violências porque os procedimentos policiais e 
as definições legais sobre o que é aceitável em cada país diferem entre si.

Novamente passando a lente para Lages e as audiências públicas, 
nos parece que o Participante B não serve como referência para os papéis 
de gênero que pretendemos construir. Está longe de ser esse o ideal de não 
violência contra mulheres que almejamos para as lageanas ou para mulhe-
res do planeta. Não tomamos como base, afinal, os pressupostos do silen-
ciamento, da ausência de cidadania e da concepção do corpo feminino en-
quanto objeto de prazer.

Além disso, passou a ser motivo de preocupação, para nós, saber 
que são muitas as mulheres e famílias lageanas vinculadas à igreja que 
ele representa, conforme ele mesmo citou. Parece possível perceber que 
o Participante B acomoda-se perfeitamente nas correntes de dominação 
patriarcal e de dominação masculina, pois não evidenciou fala sobre direi-
tos sociais e políticos para as mulheres, ou sobre como pode se efetivar o 
enfrentamento de violências de gênero.

O Participante B usou a palavra fútil, afirmando, mais uma vez, que 
não existe agressão contra a mulher nesses países, desde que o motivo seja 
“fútil”. Não queremos precipitar ou fazer juízo de valor, mas compreende-
mos, a partir da fala do Participante B, que, se “preciso for” [grifos meus], 
há justificativa para agredir mulheres.

Entendemos que o Participante B suscita a possibilidade de agressão 
contra mulheres, de acordo com a relevância do caso. Parece evidente que não 
vê mulher como pessoa de direitos, tão pouco com autonomia e dignidade.

A Participante C é uma mulher pesquisadora do Grupo de Pesquisa 
Gênero, Educação e Cidadania da América Latina, professora do curso de 
Pós-Graduação em Educação da UNIPLAC, e assim se manifestou:

O que fazer então para enfrentar as violências contra mulheres? Inves-
tir na formação, volto a insistir nessa temática, desde a educação infan-
til. Vamos discutir gênero, porque gênero nos dá essa possibilidade de 

6 Maiores informações podem ser encontradas em: <http://www.relativamenteinteressante.
com/2014/02/top-10-paises-com-maior-crime-de-estupro.html>. 
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pensar como educar meninos não violentos e meninas não submissas. 
Vamos olhar para nós mesmas. Nós, nessa região principalmente, so-
mos frutos do machismo, do patriarcalismo. Ou seja, somos sim frutos 
de uma cultura da violência, em que um manda e o outro obedece. Em 
que um pode bater, matar, humilhar. Não fomos desafiados a um diálogo 
e à negociação. Aprender a desaprender. O homem não tem o direito de 
bater, matar, humilhar. Queremos os homens como nossos companheiros, 
que estejam ao nosso lado nessa luta, que sejam capazes de pronunciar 
e praticar. É essencial investirmos mais em formação, em experiências 
de mediação de conflito, em equipe multidisciplinar, ao invés de termos 
como último recurso a intervenção do sistema penal. O homem pode ir 
preso, mas se ele não mudar a forma de pensar, não sentirá culpa, con-
tinuará sendo violento, porque ele foi formado na cultura do machismo, 
do patriarcalismo. Nós temos que investir em educação para mudarmos 
a nossa cultura, a nossa forma de nos relacionarmos, para que então seja 
possível construirmos um mundo mais justo para homens e mulheres.  
E com certeza quem vai ganhar e muito disso, será essa nova geração que 
está aí, os nossos filhos e as nossas filhas.

A Participante C traz vários conceitos interessantes sobre a forma de 
mudarmos a cultura d@s lagean@s sobre papéis de gênero. Afirma mais de 
uma vez que a formação, desde a educação infantil, é imprescindível para 
essa mudança.

Em relação à formação da cultura lageana, a mesma se refere ao ma-
chismo e ao patriarcalismo. Acreditamos ser possível acrescentar outro 
conceito, defendido por Locks e Graupe (2014), chamado de coronelismo 
oligárquico, onde as relações de poder, segundo os autores, têm por base 
o “mandonismo”. Lages, pelos seus campos, foi palco de grandes fazendas 
de criação de gado. Povoados e vilas foram se organizando ao redor dessas 
fazendas, formadas por peões e capatazes e suas famílias, estabelecendo, 
assim, o início das relações de submissão. Locks e Graupe (2014) dizem que 
foi “onde se forjou a sociedade de classes composta de proprietários e não 
proprietários”.

Nessa relação onde poucos mandavam e os demais obedeciam, não 
é difícil pensarmos que as relações de gênero eram e continuam sendo, 
em sua maioria, hierarquizadas e dominadas pelo homem. Nesse sentido, 
concordamos com a Participante C ao dizer que a cultura das relações de  
gênero em Lages tem, desde a fundação dos primeiros povoados e até a 
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atualidade, sua base no patriarcado. E, mais ainda: dentro da naturaliza-
ção, do viés essencialista, dos papéis de gênero, sempre foi assim, homem 
manda, maltrata, domina e mulher obedece.

Para que haja construção de novos conceitos e de outras formas de 
pensar e viver as relações que enfrentem e anulem violências em Lages, a 
Participante C alerta para a urgência de se trabalhar gênero na formação 
humana, desde a educação infantil. O pensamento da Participante C vai ao 
encontro do pensamento de Grossi (1998), ao dizer que é preciso pensar 
outras formas de educar nossos meninos e meninas. Nesse sentido, a famí-
lia e suas expectativas em relação aos filh@s são fundamentais.

A família, ao pressupor que seu filho seja o mandão, aquele que não 
espera e não aceita opiniões, e que sua filha seja dócil e submissa à vontade 
de outras pessoas, está mostrando que, assim, el@s devem fazer e desem-
penhar papéis de gênero. De acordo com Grossi (1998), papéis de gênero 
são determinados pela cultura, podem variar dentro de uma própria cul-
tura e são mutáveis. Portanto, é possível construir relações de gênero com 
equidade, onde masculino e feminino desfrutem, no mesmo patamar, de 
direitos e responsabilidades. Esse entendimento também aparece na fala 
da Participante C, que, enfaticamente, diz ser possível construir um mun-
do mais justo para homens e mulheres.

Abordada pela Participante C a urgência de fazer com que as mulhe-
res de Lages sejam guiadas por outros paradigmas, é necessário empoderar 
as mulheres para essa luta de enfrentamento de violências. Também, apon-
ta sobre a importância de equipe multidisciplinar e de profissionais que 
possam atuar na mediação de conflitos, no sentido de resgatar a autoes-
tima das mulheres que passam por situações de violências, ajudando-as a 
retomar aspectos de cidadania suprimidos por conta das violências a que 
ficaram ou ficam expostas por conta de suas relações de gênero. 

3 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: CONHECER A PEDAGOGIA  
 DA EQUIDADE PARA RECONSTRUIR CONCEITOS SOBRE  
 HOMENS E MULHERES

Assim como várias esferas da sociedade, ao longo dos anos, a edu-
cação vem contribuindo para as desigualdades, principalmente reforçando 
comportamentos machistas, homofóbicos, racistas e sexistas.
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Vemos na escola uma possibilidade de discussão e reconstrução dos 
conceitos de masculinidades e feminilidades e dos papéis de gênero que 
envolvem as pessoas. Para tanto, consideramos imprescindível a formação 
constante dos profissionais da educação, e o compromisso de toda a equi-
pe, acrescentando ao projeto político pedagógico discussões sobre gênero e 
aspectos a ele interligados como raça, etnia e religião.

Profissionais necessitam posicionar-se enquanto agentes no proces-
so de trabalho diário da escola. Para isso, além de constante formação, o 
diálogo e as reflexões sobre assuntos de ordem política e social devem estar 
junto à vontade de ser referência no processo de formação d@s estudantes, 
indo além do que o programa educacional contempla e da lista de conteú-
dos, abrindo espaço para outras interfaces que incluam discussões sobre 
gênero e diversidade.

Dessa forma, diversidade e diferença mudam sua posição, passam de 
problema para possibilidade de crescimento coletivo; consequentemente 
se inserem no processo, não apenas de aprendizagem, sendo possível ad-
quirir sentimento de pertencimento ao grupo e ao mundo.

Nesse contexto, a possibilidade de iniciar o processo de construção 
de uma nova consciência sobre homens e mulheres – relacionado ao tópico 
violências e tudo que o envolve, as escolas de Lages e do Brasil necessitam 
da pedagogia da equidade, que, para a autora,

[...] objetiva uma educação democrática para tod@s. Ela prioriza que 
@s alun@s (sejam el@s, indígenas, quilombolas, negr@s, branc@s, po-
bres, ric@s, homossexuais, heterossexuais, transexuais, bissexuais, 
religios@s ou não religios@s) vivenciem em salas de aula atitudes, 
ações, que buscam desenvolver com criticidade, ideias, competên-
cias, embasadas nos princípios dos direitos iguais para pessoas dife-
rentes (GRAUPE, 2014, p. 390).

O alerta é sobre a construção de competências necessárias ao pro-
fissional da educação para desenvolver a pedagogia da equidade, sendo 
elas: “Competência teórico-prática, didática, social e pessoal” (GRAUPE, 
2014, p. 391).

Segundo a autora, sua produção em relação à pedagogia da equi-
dade acontece com base no “[...] pensamento pedagógico das autoras ale-
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mãs, Edith Rosenkranz-Fallegger, Ruth Enggruber, Hennelore Faulstich- 
Wieland e Lena Sievers, que são referência nos estudos sobre pedagogia da 
equidade” (GRAUPE, 2014, p. 391). 

Apresentar capacidade cognitiva e diversos tipos de conhecimento 
sobre relações de gênero, bem como reconhecer situações em que aparece 
a temática de gênero, isentando-se de opinião ou julgamento sobre o tema, 
são elementos pertinentes à competência teórico-prática.

Reconhecer estereótipos sexuais e discriminações, e, também, a opi-
nião d@s estudantes em relação a essas ações, além da capacidade de in-
tervir com eficiência e agilidade para evitar tais situações, é a competência 
didática do profissional da educação.

Relacionadas à competência social estão a identificação e a discussão 
de diversas opiniões dos conflitos associados a gênero, diversidade, orien-
tação sexual e relações étnico-raciais. Conduzir a discussão enfatizando a 
ética e a preservação do direito de tod@s é a evidência da competência so-
cial no profissional da educação.

A competência pessoal

[...] significa que cada profissional deverá ter ferramentas pessoais 
que poderão contribuir no desempenho de suas atividades profissio-
nais, isto é, deverá ter habilidade para analisar e avaliar as temáticas 
de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais e orientação sexual 
sem que a sua opinião, experiência pessoal e valores culturais e/ou 
religiosos sejam evidenciados (GRAUPE, 2014, p. 392).

Graupe enfatiza a necessidade de articulação entre as discussões de 
gênero, diversidade, relações étnico-raciais e sexualidade, considerando a 
esfera da vida privada, política e profissional.

Entendendo que processos sociais estão sempre atrelados a normas 
que estabelecem o certo e o errado, sufocam o diferente e oprimem, prin-
cipalmente, questões relacionadas a gênero, sexualidade e diversidade, ao 
longo da história, elas estabelecem prioritariamente o que não pode ser 
feito pela mulher e livre ao homem, inclusive dando status social a ele; ati-
tudes condenadas à mulher.

Um dos caminhos a ser percorrido pelos profissionais da educação, 
de acordo com a pedagogia da equidade defendida por Graupe (2014), é 
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identificar os tipos de violências que ocorrem na escola, na comunidade e 
sociedade em geral, e buscar, junto a seus pares, construir projetos sociais 
para reduzir essas violências, conscientizar @s estudantes para descons-
truir e re-construir normas livres de preconceitos, discriminações, atitudes 
violentas e estereótipos.

Parece-nos que, em Lages, temos estereótipos que definem homem 
como poderoso, dono e fonte da razão, e mulher como objeto desse ho-
mem, o que vem ao encontro dos casos de mulheres vítimas de violências e 
mulheres mortas por seus companheiros. Verificamos na maioria das falas 
analisadas dos Participantes o reforço da supremacia masculina, a ausência 
da preocupação ou interesse para com as mulheres vítimas de violências, 
tão pouco pelas mortes ocorridas por questões de gênero.

Diante da realidade lageana de violências contra mulheres, sentimos 
uma possibilidade de mudança a médio e longo prazo, caso as escolas de-
senvolvam seu trabalho de acordo com a pedagogia da equidade. Enten-
demos que construir a pedagogia da equidade nas escolas passa, primei-
ramente, pelo entendimento de cada profissional da educação sobre sua 
formação, assumindo um caráter constante, individual e com seus pares, 
sobre discussões de gênero, diversidade, etnia e novas formas de construir 
conceitos e normas com @s estudantes. Decerto um processo desafiador, 
que precisa de desconstrução e reconstrução enquanto profissional e ser 
humano, e de aprofundamento sobre os objetivos e a construção da peda-
gogia da equidade o que, certamente, demandará muito estudo e reflexão 
no caminho dos profissionais da educação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisar e refletir sobre violências contra mulheres no município 
de Lages e sobre o enfrentamento a essas violências preocupa e, ao mesmo 
tempo, a sensação de que as pessoas querem construir outra forma de ser 
homem e ser mulher em Lages. A preocupação é fruto das falas de muit@s 
que deixam emergir posicionamentos e conceitos ainda tão machistas e 
sexistas dentro do patriarcalismo e do sufrágio masculino.
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Gostaríamos de explicar, aqui, que não desconsideramos violências 
entre homoafetivos, porém, neste artigo, abordamos somente violências 
entre mulheres e homens, devido ao objeto de estudo do texto, ou seja, 
a análise das falas de representantes durante as audiências públicas cujo 
tema era violências contra mulheres em Lages. 

A iniciativa de alguns vereadores em formar a Frente Parlamentar 
pelo Fim da Violência contra a Mulher em Lages é instigante, pretende dar 
voz às pessoas, o que, certamente, possibilitará maior enfrentamento con-
tra as violências de gênero. Iniciativa que se construiu através de um des-
taque nacional do município por razões de feminicídio, ou seja, mulheres 
mortas por seus companheiros.

Ao fazermos a análise das falas aqui apresentadas, insegurança é 
acrescida à preocupação, pois, apesar de a Participante C apontar caminhos 
para o enfrentamento das violências, @s Participantes A e B mostram, em 
suas considerações, aspectos de sexismo e falta de interesse pela equidade 
entre os gêneros. Não destacam a necessidade da denúncia das violências 
e também não demonstram a urgência de se construir o empoderamento 
das mulheres lageanas como viés para a emancipação, no que se refere a 
violências de gênero. 

A Participante A é uma mulher pós-graduada e admirada por muitas 
pessoas de Lages e o Participante B, homem e líder religioso – amb@s não 
proferem palavras de enfrentamento às violências. Pareceu-nos que el@s 
almejam deixar fora dos seus discursos princípios dos direitos humanos 
para as mulheres. A partir dos assassinatos de mulheres em Lages nos úl-
timos anos e da apatia verificada por participantes da pesquisa em relação 
à problemática, o que faremos? E as mulheres assassinadas em Lages nos 
últimos anos? 

Concepções machista e de dominação, descaso com a dor e a aflição 
das pessoas, negação dos direitos humanos e o descumprimento de fun-
ções enquanto representantes da sociedade são evidenciadas no posicio-
namento d@s participantes A e B. Suscitar a construção de novos papéis de 
gênero para @s lagean@s não foi alternativa abordada por el@s, que nem 
mesmo citaram o direito e dever da denúncia para evitar outros feminicí-
dios e o sofrimento de tantas pessoas.
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A realização das audiências públicas sobre violências contra mulheres 
em Lages proporcionou reflexões interessantes sobre essa realidade que co-
loca o município em destaque estadual e nacional. No entanto, infelizmente, 
muitos dos discursos embasam-se nas correntes do machismo e do patriar-
cado. O homem que domina e a mulher segregada em sua autonomia. 

A naturalização das violências de gênero parece ser o conceito de 
vári@s representantes públic@s de Lages. Acreditamos que, se a violência é 
silenciada pelas pessoas que representam a sociedade, é preciso que se use 
o poder da linguagem. O apelo é que falemos sobre violências e o que fazer 
para que sejam enfrentadas e erradicadas onde estejamos: escola, família, 
igreja, reunião de amig@s, trabalho, enfim, tirar o tema do silêncio e fazer 
repercuti-lo em todos os lugares.

Nesse processo, entendemos a escola como fundamental na cons-
trução de novas formas de ver e pensar sobre violências de gênero e sobre 
outras formas de viver dos homens e das mulheres, e como essas novas 
concepções influenciam na formação da sociedade lageana e do mundo.

Para diminuir índices e a negação do direito à cidadania, denunciar 
casos de violências de gênero é imprescindível e obrigação de todas as pes-
soas, bem como fiscalizar órgãos responsáveis pelo atendimento e amparo 
a essas mulheres e seus/suasfilh@s. Essas são ações que buscam amenizar 
o mal já instaurado através da punição do agressor e do resgate da autoes-
tima e segurança para as mulheres.

No entanto, o matiz que pretendemos para as mulheres é outro: o 
empoderamento da mulher, entendendo que este precisa ser iniciado já na 
primeira infância. Nesse enfoque, os profissionais da educação são indis-
pensáveis na construção de novas nuances para os gêneros. Para tanto, ve-
mos a implementação da pedagogia da equidade como fundamental, sendo 
ela uma pedagogia que visa à igualdade de direitos, considerando a diferen-
ça entre as pessoas.

Mudanças não são fáceis e nem acontecem rapidamente. O reconhe-
cimento de homens e mulheres como possuidores de direitos iguais, res-
peitando suas diferenças de gênero e todos os aspectos que os envolvem, 
como raça, cor, religião e condição sócio-econômica, precisa começar pelo 
profissional da educação, por meio da desconstrução de seus conceitos e 
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preconceitos em relação ao tema. Entendemos como longo o caminho a ser 
percorrido que somente acontecerá através de uma formação continuada, 
com estudos e reflexões individuais e coletivas dos profissionais sobre gê-
nero e diversidade.

A construção de competências necessárias para trabalhar de acordo 
com os princípios da pedagogia da equidade dependerá de esforço e reconhe-
cimento do profissional da educação sobre o desafio social de sua profissão, 
que vai além de uma lista de conteúdos pré-estabelecidos e, na maioria das 
vezes, descontextualizados da realidade d@s estudantes e suas famílias. 

Educação democrática para tod@s é o principal objetivo da pedago-
gia da equidade, de acordo com a abordagem de temáticas de relações de 
gênero, religiosidade, questões étnico-raciais e diversidade sexual. Em que 
pese a formação inicial do professor, que lhe garanta a titulação e o exercí-
cio da docência, sendo que o trabalho com a pedagogia da equidade exige 
descontruir-se, abdicar julgamentos, preconceitos, desnaturalizar concei-
tos com criticidade e ter vontade política de incitar também @s estudantes 
para a desconstrução, a construção e a reconstrução de posturas, ações e 
conceitos. 

Nosso entendimento é que mudanças efetivas e novos olhares em re-
lação ao tema de violências de gênero poderão acontecer por meio do co-
nhecimento d@s profissionais da educação de Lages sobre a pedagogia da 
equidade e o início da implantação dessa pedagogia nas escolas de Lages. 
Sendo assim, será possível construir n@s estudantes e na comunidade esco-
lar novas formas de ver homens e mulheres dentro de uma ótica democrática 
de direitos para tod@s. No entanto, sabemos da responsabilidade de cada es-
fera da sociedade e de cada lagean@ para ajudar na erradicação de violências 
de gênero, responsabilidade que não pode ser negada, abafada ou silenciada. 
Caso contrário, estaremos contribuindo para que pessoas continuem sendo 
maltratadas, sofridas, sonegadas em seus direitos e em suas vidas.
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