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RESUMO 

 

Apesar dos avanços presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a escola 

ainda trabalha as questões de gêneros e sexualidades em uma perspectiva binária e 

essencialista, em bases heteronormativas, o que se reflete também no ensino de 

línguas estrangeiras. Muitas das “verdades” que circulam nos discursos 

escolares/institucionais ainda são percebidas como dados a-históricos e representação 

da natureza, embora as categorias identitárias, segundo a perspectiva dos estudos 

queer, sejam construções histórico-culturais, não havendo, portanto, nem gêneros nem 

sexualidades naturais, o que lhes atribui caráter transitório, contingente, instável e 

heterogêneo. A proposta deste trabalho é queerizar o ensino de línguas estrangeiras no 

contexto da escola regular, a partir de uma discussão/proposta teórico-metodológica – 

uma linguística aplicada queer – construída por meio da intersecção e do 

entrecruzamento dos estudos queer e da linguística aplicada, no sentido de: (re)pensar 

novas abordagens para o trabalho com gêneros e sexualidades nas aulas de línguas 

estrangeiras, entre elas a incorporação do cinema queer, apresentada e discutida neste 

trabalho; propor uma nova perspectiva para a produção de materiais didáticos mais 

consoantes ao novo papel que desempenham as línguas estrangeiras no contexto 

escolar; bem como sinalizar a importância da introdução desses temas na pauta dos 

currículos dos cursos de formação e capacitação de professoras/es de línguas. Para 

tanto, juntamente à reflexão teórico-metodológica, procurou-se conhecer as 

percepções/discursividades de alunas e alunos de licenciatura em Letras sobre gêneros 

e sexualidade, a partir de suas intervenções em um grupo de discussão. Os discursos e 

percepções das/os informantes, a partir da mediação fílmica proposta (cinema queer), 

foram revelando, ao longo das discussões, deslocamentos e mudanças de perspectiva 

em relação às questões propostas. Se, inicialmente, mostravam-se ainda “presas/os” à 

lógica da heteronorma, durante o processo, foram percebendo a fragilidade, 

instabilidade e transitoriedade das categorias identitárias e a necessidade de 

problematizar/desconstruir os binarismos e essencialismos ainda vigentes. No último 

capítulo, apresentamos proposta de trabalho com o filme Má educação (Pedro 

Almodóvar, 2004), desde a perspectiva da linguística aplicada queer. 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Teoria Queer. Linguística Aplicada Queer. 

Cinema Queer. Ensino-Aprendizagem. Línguas Estrangeiras.  



 

RESUMEN 

 

A pesar de los avances presentes en los Parámetros Curriculares Nacionales (PCN), la 

escuela aún trabaja las cuestiones de géneros y sexualidades desde una perspectiva 

binaria y esencialista, desde bases heteronormativas, lo que se refleja, también, en la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. Muchas de las “verdades” que circulan 

en los discursos escolares/institucionales aún se perciben como datos a-históricos y 

representación de la naturaleza, aunque las categorías identitárias, según la perspectiva 

de los estudios queer, son construcciones histórico-culturales, por lo que no hay ni 

género ni sexualidades naturales, lo que les atribuye carácter transitorio, contingente, 

inestable y heterogéneo. La propuesta de este trabajo es queerizar la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras en el contexto escolar, a partir de una 

discusión/propuesta teórico-metodológica – una lingüística aplicada queer – construida 

por medio de la intersección de los estudios queer y de la lingüística aplicada, en el 

sentido de: (re)pensar nuevos enfoques para el trabajo con géneros y sexualidades en 

las clases de lenguas extranjeras, entre ellas, la incorporación del cine queer, 

presentada y discutida en este trabajo; proponer una nueva perspectiva para la 

producción de materiales didácticos más consonantes al nuevo rol que desempeñan las 

lenguas extranjeras en el contexto escolar; bien como señalar la importancia de la 

introducción de esos temas en la pauta de los currículos de los cursos de formación y 

capacitación de profesorxs de lenguas. Para tanto, juntamente a la reflexión teórico-

metodológica, se ha buscado conocer las percepciones/discursividades de alumnxs de 

Licenciatura en Letras sobre géneros y sexualidades, a partir de sus intervenciones en 

un grupo de discusión. Los discursos y percepciones de lxs informantes, a partir de la 

mediación fílmica propuesta (cine queer), han revelado, a lo largo de las discusiones, 

dislocamientos y cambios de perspectiva respecto a las cuestiones propuestas. Si, 

inicialmente, se mostraban aún “enredadxs” a la lógica de la heteronorma, durante el 

proceso, fueron dándose cuenta de la fragilidad, inestabilidad y transitoriedad de las 

categorías identitárias y de la necesidad de problematizar/desconstruir los binarismos y 

esencialismos aún vigentes. En el último capítulo, presentamos una propuesta de 

trabajo con la película La mala educación (Pedro Almodóvar, 2004), desde la 

perspectiva de la lingüística aplicada queer. 

Palabras clave: Lingüística Aplicada. Teoría Queer. Lingüística Aplicada Queer. Cine 

Queer. Enseñanza-Aprendizaje. Lenguas Extranjeras 



 

ABSTRACT 

 

Despite new advances in the present National Curriculum Parameters (PCN), schools 

still work on gender and sexuality issues from a binary and essentialist perspective in 

heteronormative bases, also reflected in the teaching of foreign languages. Most of the 

"truths" circulating in school speeches are still perceived as both ahistorical data and 

representation of nature, although the identity categories from the perspective of queer 

studies are historical and cultural constructions, not having therefore neither a natural 

gender nor sexuality, thus assigning them transitory, contingent, unstable and 

heterogeneous features. The purpose of this work is queering the teaching of foreign 

languages within the context of regular teaching, from a theoretical and methodological 

discussion – a queer applied linguistics – built through the intersection of queer studies 

and applied linguistics: in the sense of rethinking new approaches for working with 

gender and sexuality in foreign language classes, including the incorporation of queer 

cinema, presented and discussed in this work; proposing a new perspective to the 

production of textooks being more consonant with the new role foreign languages play 

within the school context. As well as signaling the importance of introducing these topics 

in the syllabus of language teaching training and graduating courses. Accordingly, along 

with a theoretical and methodological reflection, the perception of undergraduate Foreign 

Languages students about gender and sexuality from their interventions in a discussion 

group is included. The speeches and perceptions of the informants from the film 

mediation proposal (queer cinema), unveiled displacements and changes of perspective 

regarding the proposed questions throughout the discussion. Even though showing 

themselves still fastened to the logic of heteronorm at first, during the process, the 

fragility, instability and transience of identity categories as well as the need to 

problematize and deconstruct the binaries and essentialism yet effective were realized. 

In the last chapter, a proposal to work with the film Bad Education (Pedro Almodóvar, 

2004) from the perspective of queer applied linguistics is presented. 

Keywords: Applied Linguistics. Queer Theory. Queer Cinema. Queer Applied 

Linguistics. Learning-Teaching. Foreign Languages.  
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  Começo este trabalho de forma pouco usual, com uma citação de Guacira 

Lopes Louro (2007, p. 236): “Por muito tempo, foi considerado imprescindível que 

pesquisas e textos produzidos no campo da educação apontassem direções, 

trouxessem recomendações ou encaminhassem possíveis soluções para 

problemas”. Imbuído de um olhar queer, pretendo percorrer um caminho contrário, o 

da problematização, das dúvidas e dos questionamentos. Não pretendo propor 

soluções, mas compartilhar um percurso de pesquisa que assume, neste trabalho, 

um caráter experimental e em muitos momentos contraditório. Apesar de exercer a 

docência há alguns anos, este foi o contato mais próximo que tive com pesquisas 

nas áreas de educação e linguística aplicada (LA), o que pode parecer um tanto 

paradoxal, vindo de um professor, mas se se têm em conta os embates entre as 

áreas de linguística, linguística aplicada e didática de línguas que são “travados” na 

academia, talvez não resulte tão contraditório. Durante minha graduação em Letras, 

as questões relacionadas ao ensino/aprendizagem de línguas eram abordadas por 

“diferentes” áreas/perspectivas: didática e metodologia do ensino de línguas, 

linguística aplicada e, inclusive, pela própria linguística, “feudos independentes” e 

pouco “dados ao diálogo”. Por afinidade, sempre me identifiquei como linguista e 

nutria (julgo importante confessar) certa desconfiança pelas áreas de didática e 

também de linguística aplicada, pela crença de que, para se ensinar uma língua, era 

fundamental conhecê-la a fundo. Somente ao final da graduação, já cursando as 

disciplinas de licenciatura (na universidade em que estudei, as disciplinas de 

licenciatura eram oferecidas pela Faculdade de Educação, com pouca ou nenhuma 

articulação com as disciplinas oferecidas pelo Departamento de Letras), tive contato 

não muito “apaixonante” com a área de linguística aplicada, que, para mim, naquele 

momento, era melhor “alternativa” que a didática de línguas. De fato, as fronteiras 

entre uma e outra são muito tênues. Apesar de uma estar vinculada à área das 

Ciências da Educação e a outra à área dos Estudos da Linguagem, no que se refere 

ao ensino/aprendizagem de línguas (materna, segundas e estrangeiras), ambas 

ocupam-se, guardados certos limites (como o caráter instrucional “ainda” presente 

na didática de línguas), do mesmo objeto, têm praticamente os mesmos referencias 
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teóricos e possuem a mesma natureza interdisciplinar (em seu entrecruzamento com 

outras áreas, como a antropologia, a psicologia, a sociologia, a linguística etc.). Na 

prática, arriscaria dizer, a diferença restringe-se mais à área na qual se inscreve (e 

se identifica) quem se ocupa do ensino/aprendizagem de línguas. Não obstante, é 

importante pontuar que a LA, subárea dos estudos da linguagem (divididos em 

estudos literários, linguística aplicada e linguística), não se restringe apenas ao 

campo do ensino/aprendizagem, senão a todos aqueles cujo interesse/objeto seja o 

uso da linguagem, ou seja, o uso real da língua nos contextos em que está posta. 

Terminada a graduação, decidi aventurar-me pela sociolinguística e me propus a 

estudar o judeu-espanhol (variedade do castelhano conservada pelos judeus 

espanhóis em sua diáspora). Interessava-me descobrir os motivos que levaram os 

judeus expulsos da Espanha, no século XV, a conservar, durante mais de 

quinhentos anos, essa língua. Anos mais tarde, a partir da experiência com alguns 

cursos sobre cultura e civilização hispânicas e cinema espanhol e hispano-

americano que ministrei na Universidade Presbiteriana Mackenzie, para um curso de 

extensão conhecido como UATU (Universidade Aberta do Tempo Útil), passei a 

interessar-me pelo cinema de Pedro Almodóvar, pelo que tinha de transgressor e 

também pelo que tinha de “emancipador” (no sentido de dar voz e visibilidade a 

grupos “marginalizados” e “silenciados” da sociedade), o que me levou a apresentar 

um projeto de doutorado cujo tema era a representação da masculinidade no cinema 

almodovariano, já que, até então, praticamente, só se falava (e se escrevia) sobre as 

personagens femininas de seu cinema (e muito pouco ou quase nada sobre os 

personagens masculinos). Foi durante a pesquisa bibliográfica que entrei em contato 

com a teoria queer, principalmente com os textos de Judith Butler, que me 

pareceram, logo de início, oportunos para a abordagem que queria dar ao trabalho. 

Um ano e meio depois de ter iniciado o doutorado, uma mudança de percurso em 

minha carreira obrigou-me a rever meu projeto inicial e a “adaptá-lo” para a área de 

Educação (hoje, percebo que, de fato, não era uma questão de “adaptação”, mas de 

mudança de “perspectiva”). Ainda muito inseguro, empreendi uma nova revisão 

bibliográfica e encontrei, nos textos de Guacira Lopes Louro e Richard Miskolci, um 

referencial teórico construído no entrecruzamento da teoria queer e da educação. A 

partir de então, a indiferença transformou-se em paixão: havia encontrado na 
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educação um campo de pesquisa instigante, desafiador, pelo que tem de 

transformador e emancipador. Havia percebido a relação estreita (mais 

epistemológica que institucional) entre a didática de línguas e a linguística aplicada. 

Era a oportunidade que tinha de cruzar as fronteiras (obsoletas, diria) entre as áreas 

vinculadas aos estudos da linguagem, às ciências da educação e aos estudos 

fílmicos, conduzido por um olhar (uma forma de olhar) novo, desafiador, mas, 

também, inseguro: a teoria queer (que, pelo próprio carácter in(ter)disciplinar e pelo 

que aporta a outros campos de estudos, deve/deveria ser denominada como 

“estudos queer”). Empregando a metáfora de Louro do viajante pós-moderno (em 

Um corpo estranho, 2004), apresento, a seguir, o resultado da pesquisa 

empreendida por um caminho meio tortuoso, incerto, contraditório, mas que me 

possibilitou aproximar-me de um território ainda pouco explorado: minha própria 

subjetividade. 

No primeiro capítulo, a proposta é apresentar um percurso da sexualidade 

moderna, segundo lentes foucaultianas, e sua ligação estreita com a educação 

(pelos discursos que produz sobre ela e pela “pedagogização” que exerce, explícita 

e implicitamente, no âmbito escolar), para em seguida, verificar como os parâmetros 

curriculares nacionais (PCN) a inserem, como tema transversal, a uma proposta de 

um currículo escolar interdisciplinar, pensado para a formação de cidadãs e 

cidadãos. Na sequência, analiso o “novo” papel das línguas estrangeiras no contexto 

do ensino regular, a partir das orientações propostas nos PCN, para, então, analisar 

como questões relacionadas a gêneros e sexualidades (principalmente a partir do 

tema transversal “orientação sexual”) são contempladas/abordadas (ou não) no seu 

ensino. Cabe advertir, não obstante, algumas limitações nas perspectivas teóricas 

apresentadas neste capítulo. Ao abordar a sexualidade a partir das teorias 

desenvolvidas por Foucault (genealogia), valho-me de alguns conceitos/perspectivas 

revisados e adotados pelos estudos queer, principalmente os da sexualidade como 

dispositivo histórico e os discursos produzidos sobre ela a partir do que Foucault 

denominou de scientia sexualis. Não se trata, de modo algum, de empreender um 

percurso pela história da sexualidade moderna, a partir da genealogia foucaultiana, 

mas de se enfatizar a importância de seus trabalhos, principalmente sua História da 

Sexualidade, como base para a construção/desenvolvimento da teoria queer. Para 
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tanto, valho-me das leituras empreendidas por algumas estudiosas da obra 

foucaultiana, como Johana Oksala (2011), Esther Díaz (2012) e, principalmente, 

Tamsin Spargo (2006), professora e pesquisadora da área de literatura e estudos 

culturais, que, em Foucault e a Teoria Queer, analisa a importância da obra do 

pensador francês, principalmente suas teorias sobre sexualidade, poder e discurso, 

para uma “genealogia queer”. Ao tratar das relações entre escola e sexualidade, 

sirvo-me das análises e reflexões empreendidas por: Guacira Lopes Louro (2001, 

2004, 2007, 2008, 2010, 2013), professora e pesquisadora da área de Educação, 

responsável pelas primeiras traduções da obra de Judith Butler no Brasil e pioneira 

na introdução dos estudos queer ao campo da Educação, especialmente no 

tratamento de questões como gênero e sexualidade, dentro de uma perspectiva pós-

estruturalista; Richard Miskolci (2010, 2012), professor e pesquisador da área de 

sociologia e uma das principais referências dos estudos queer no Brasil; Jeffrey 

Weeks (2013), historiador e sociólogo inglês, especialista em sexualidade (e 

também ativista gay); Tomaz Tadeu da Silva, professor e pesquisador da área de 

educação, um dos grandes referenciais teóricos na área de teoria do currículo no 

Brasil, cuja produção científica aborda, entre outros temas, currículo, diferença, 

estudos culturais, identidades e pós-modernidade; Dagmar Estermann Meyer 

(2002), professora e pesquisadora da área de educação e saúde coletiva, com 

especial interesse pelos estudos de políticas públicas e inclusão social; e Pierre 

Bourdieu (2014), com suas reflexões sobre a dominação simbólica e a 

invisibilização. É importante esclarecer que os conceitos de gênero e sexualidade 

empregados neste capítulo foram tomados, especialmente, da escritora e filósofa 

Simone de Beauvoir (gênero como construção social), da antropóloga cultural Gayle 

Rubin (heteronormatividade como ordenadora), da historiadora, especializada na 

história do gênero e na história da mulher, Joan Scott (gênero como a primeira forma 

de dar sentido às relações de poder) e da antropóloga cultural Michelle Rosaldo (as 

formas culturais e sociais são determinadas pela dominação masculina), referenciais 

teóricos não só dos estudos feministas e de gênero, mas também dos estudos 

queer. Já ao tratar do ensino de línguas estrangeiras no contexto escolar e da 

orientação sexual como tema transversal, a partir da leitura dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), foram especialmente importantes as reflexões 

empreendidas pelo linguista aplicado Luiz Paulo da Moita Lopes (1999, 2006) sobre 
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o papel da linguística aplicada na contemporaneidade, seu caráter interdisciplinar e 

sua proposta de uma linguística aplicada indisciplinar ou mestiça. 

 No segundo capítulo, apresento as possíveis intersecções/entrecruzamentos 

entre a teoria queer e a linguística aplicada (ou outro modo de se fazer pesquisa em 

linguística aplicada, transgressor e emancipador), propondo um campo 

interdisciplinar (ou indisciplinar, seguindo a proposta de Moita Lopes) que chamarei 

de linguística aplicada queer. Nesse capítulo, faço uma brevíssima apresentação 

dos estudos queer, dos movimentos sociais que lhes deram origem e de suas 

principais influências teóricas, como o pós-estruturalismo, os estudos feministas, gay 

e lésbico, a genealogia de Foucault, a desconstrução de Derrida e a teoria dos atos 

de fala de Austin, a partir da interpretação de Derrida (uma das bases conceituais da 

obra de Judith Butler). Também apresento, sumariamente, as principais 

contribuições teóricas incorporadas pelos estudos queer, como o conceito de “sexo 

como categoria política culturalmente estabelecida”, da feminista lésbica Monique 

Wittig (2006); o de “heterossexualidade como dispositivo institucionalizado no plano 

político”, da escritora e ativista feminista-lésbica Adrienne Rich (1985); o conceito do 

“sistema sexo/gênero” e as noções de “heterossexualidade compulsória”, da 

antropóloga cultural Gayle Rubin (1993); o conceito de heteronormatividade, do 

crítico literário Michael Warner (1999); e o conceito de performatividade de Judith 

Butler (2009, 2010, 2013). Gostaria de acrescentar, também, que a escolha pela 

teoria queer como área de entrecruzamento para a linguística aplicada deve-se, 

principalmente, ao seu posicionamento crítico a tudo o que se entende como natural 

e inalterável, à sua rejeição às ideias essencialistas/biologizantes, à compreensão 

das identidades como contínuos em constante mudança e do entendimento de que 

só uma prática crítica, operada por sujeitos situados no espaço da resistência e da 

dissidência, pode levar efetivamente a transformações (SIERRA GONZÁLEZ, 2008, 

p. 39). Esse seu caráter emancipador alinha-se às propostas de Moita Lopes 

(linguística aplicada indisciplinar ou mestiça), Pennycook (linguística aplicada 

transgressiva), Fabrício (linguística aplicada transformadora/intervencionista e ética) 

e Nelson (pesquisa em linguística aplicada pensada transculturalmente), brevemente 

apresentadas nesse capítulo. É na confluência das reflexões e propostas dos 

estudos queer e da linguística aplicada que se pode pensar em uma linguística 
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aplicada queer, engajada nos problemas políticos e sociais e preocupada com as 

diferenças; consciente da transitoriedade, da contingência e da heterogeneidade das 

categorias identitárias; consciente, também, de que toda pesquisa deve ser situada 

e de que o objeto de pesquisa se constrói na própria pesquisa e que esta deve 

basear-se em uma agenda transformadora e em projetos emancipadores. Situado 

nesse entrecruzamento, encontro bases teóricas e metodológicas para pensar em 

projetos que incorporem, de fato, questões de gênero e sexualidade às aulas de 

línguas estrangeiras, espaço privilegiado para o contato com outras 

discursividades/alteridades, em bases não heteronormativas (infelizmente, ainda 

encontramos nos materiais didáticos de línguas estrangeiras uma visão 

essencialista/biologizante da sexualidade e os poucos que conseguem 

incorporar/trabalhar o tema “orientação sexual” também o fazem, em sua grande 

maioria, desde bases heteronormativas). A sexualidade (entendida também como 

prazer, desejo, paixão e afetos) deve habitar todos os espaços escolares, porque se 

relaciona, também, como bem sinalizam Guijarro Ojeda (2006) e Britzman (2005), à 

curiosidade, à aprendizagem sobre si, sobre o outro, sobre o “desconhecido”, sobre 

o mundo. Mas o que se percebe é que a escola, que deveria ser o espaço do 

conhecimento, ainda mantém-se, em relação à sexualidade, como o espaço do 

desconhecimento, do ocultamento, como observa Louro (2013, p. 30). Nesse 

sentido, vejo, no que denomino cinema queer (e que discuto no capítulo 5), uma das 

possibilidades de se trabalhar essas questões dentro de pressupostos que possam 

levar à problematização das questões relacionadas ao gênero e à sexualidade, seja 

pela representação (positiva, negativa ou problematizadora) de personagens não 

heterossexuais, seja por sua “capacidade” de pôr a descoberto as relações de poder 

e os valores hegemônicos em que se constroem as categorias identitárias. 

O terceiro capítulo constrói-se como o relato de um fracasso metodológico inicial 

e da revisão que me permitiu concluir esta pesquisa. Esse relato revela, em grande 

medida, a própria contradição do método inicialmente empregado: se, segundo 

Foucault, a sexualidade passa a ser um segredo (ocultamento) que deve ser 

confessado, por meio de técnicas variadas que convertem a sociedade em 

“enunciadora de verdades” (DÍAZ, 2011, p. 141), com o fim último de produzir 

subjetividades (sujeitos heterossexuais e homossexuais, entre outros), ao interpelar 



18 
 
 

 

as/os potenciais informantes sobre sua sexualidade1, desde bases supostamente 

científicas, acabei reforçando os aparatos descritos pelo pensador francês 

empregados para a produção de discursos (e “verdades”) sobre o sujeito (e suas 

sexualidades). Foi a percepção dessa contradição (talvez inevitável), que me 

permitiu repensar a metodologia empregada, deslocando o foco, não mais na 

subjetividade do informante, mas em sua práxis social, ponto de partida para a 

construção do conhecimento, o que se revela no êxito alcançado ao formar o grupo 

de discussão com alunas e alunos de licenciatura em Letras, movidas/os e 

tocadas/os, agora, não mais (apenas) pelo “meu” desejo de “conhecer”, mas por 

(principalmente) sua vontade, curiosidade e desejo de produzir conhecimento.  

No quarto capítulo, apresento os principais discursos/enunciados/intervenções 

que apareceram durante as discussões do grupo de discussão (motivadas e 

mediadas inicialmente pelos filmes propostos), divididos em dois grupos, a saber: 

discursos sobre gêneros e discursos sobre sexualidades. Cabe destacar que o 

interesse centrava-se, principalmente, na narrativa fílmica, nos temas que iam sendo 

percebidos pelas/os informantes, e nas discussões que geravam. Não foram 

abordadas questões formais relacionadas à linguagem cinematográfica, pois a 

mediação fílmica servia, mais que nada, como artifício (gerador) para as discussões 

e os debates, permitindo “deslocamentos” (subjetividade/alteridade) que, por sua 

vez, possibilitaram mudanças de perspectivas e posicionamentos mais críticos 

das/os informantes. 

No quinto e último capítulo, apresento e discuto as potencialidades do cinema 

queer no trabalho com questões de gêneros e sexualidades no ensino de línguas 

estrangeiras. Em um primeiro momento, abordo as potencialidades da articulação 

entre cinema e educação, a partir das leituras de Roseli Duarte (2009) sobre a 

articulação entre cinema e educação, e de Guacira Lopes Louro (2008), com suas 

reflexões sobre a pedagogização da sexualidade exercida pelo cinema. Num 

segundo momento, a partir das leituras realizadas – de Denilson Lopes (2006), com 

sua crítica às representações estereotipadas da indústria cinematográfica, de Robert 

Stam (2003), sobre as contribuições dos estudos feministas e queer para as análises 

                                                     
1
 Como se verá no capítulo 3, a intenção inicial era formar grupos focais: um composto por jovens que se 

identificavam com “não heterossexuais” e outro, por professoras e professores de línguas estrangeiras.  
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fílmicas; e de Karla Bessa (2010), sobre a importância da visibilidade dos festivais 

de cinema queer para a produção bibliográfica, nos estudos fílmicos, voltadas para a 

reflexão sobre as representações de gêneros e sexualidades no cinema –, 

apresento a concepção de “cinema queer” que emprego neste trabalho: não se trata 

de filmes (pre)ocupados, principalmente, com a representação positiva de 

personagens homo/bi/transexuais e transgêneros (que, num primeiro momento, era 

a característica temática do cinema queer), mas de produções, tanto do cinema dito 

comercial como do alternativo (principalmente do que se costuma denominar New 

Queer Cinema), em que se problematizam categorias identitárias de gênero e 

sexualidade. Poderia haver optado pelo termo “new queer cinema”, mas me 

incomodava a adjetivação, principalmente porque, com as produções bibliográficas 

realizadas nos últimos anos por estudiosas/os feministas, de gênero e queer, com 

suas críticas à “normatização” da homossexualidade que se verifica nas primeiras 

produções do que se conhece como “cinema queer”, o adjetivo “new” mostra-se 

desnecessário, pois a proliferação de filmes de temática LGBTTIQ, a visibilidade dos 

festivais queer e a produção bibliográfica crítica desencadeiam, por si só, uma 

revisão da perspectiva queer presente nessas produções.  Na sequência, abordo as 

potencialidades do “cinema queer” para se trabalhar questões de gênero e 

sexualidade nas aulas de línguas estrangeiras. Para a finalização deste capítulo, 

foram muito úteis as reflexões do linguista aplicada espanhol Guijarro Ojeda (2011), 

principalmente suas considerações sobre “a superação da mera instrução linguística 

como fim último da aprendizagem” de línguas estrangeiras, em consonância com as 

reflexões e as propostas de Moita Lopes (2006a), Fabrício (2006) e Pennycook 

(2006), autores referidos anteriormente. Finalizo o capítulo com uma proposta de 

trabalho com o filme Má educação (Pedro Almodóvar, 2004), desde uma perspectiva 

queer, pensada para alunas/os de língua espanhola do ensino médio. 

Em relação ao título deste trabalho, gostaria de destacar que se trata de um 

neologismo criado a partir da adaptação do verbo queering, que, em português, 

apresenta dificuldades de tradução, equivalendo a “amaricando”, “estranhando” 

(“amaricando/estranhando o ensino de línguas estrangeiras”). Como no Brasil (e 

também em outros países não anglófonos) não há uma tradução exata do termo 

“queer”, um dos motivos pelos quais se manteve no original (sendo amplamente 
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empregado pelas/os que se ocupam dessa perspectiva em seus trabalhos), julguei 

pertinente tal escolha, principalmente pelo estranhamento que provoca. 

Espero que este trabalho possa, de algum modo, contribuir para as reflexões 

sobre a inserção de questões relacionadas a gêneros e sexualidades no âmbito do 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, seja em sua incorporação (crítica) nos 

materiais didáticos, seja em sua inclusão nas pautas curriculares dos cursos de 

formação de professoras e professores de línguas.
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1.1. Sexualidade como dispositivo histórico 

Segundo Foucault (1988), nos dois últimos séculos, os discursos 2  médico, 

jurídico e psicológico ocuparam-se da descrição, da regulação e do estudo da 

sexualidade. Se até o século XVII a sexualidade pertencia ao âmbito público, e dela 

se falava ou a ela se referia sem grandes constrangimentos, com a ascensão do 

estado burguês, ela seria encerrada ao âmbito privado, “para dentro de casa”, 

restrita, de preferência, à sua função reprodutiva: 

Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites 

monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente 

encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E 

absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do 

sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como 

modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, 

reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como no coração 

de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário 

e fecundo: o quarto dos pais. Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro 

das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os 

discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: 

receberá este status e deverá pagar as sanções (FOUCAULT, 1988, p. 9-

10). 

Não se deve entender, com a afirmação acima, que Foucault defendia a 

hipótese repressiva, para a qual a sexualidade teria sido reprimida e os discursos 

sobre ela silenciados. Como bem observa Oksala (2011, p. 87), para o pensador 

francês, o que caracterizou a sexualidade na sociedade moderna foi justamente o 

fato de ela ter se tornado objeto desses novos discursos – médico, jurídico e 

psicológico –, que se multiplicaram ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, 

instaurando uma verdade científica sobre ela – e sobre nós mesmos. 

                                                     
2
 Empregamos o termo “discurso” no sentido foucaultiano, ou seja, como uma prática material historicamente 

situada que produz relações de poder. Segundo SPARGO (2006, p. 67), para Foucault, “os discursos existem no 
âmbito de instituições e grupos sociais, apoiando-os, e são ligados a saberes específicos. Assim, o discurso da 
medicina produz práticas, saberes e relações de poder particulares”. 
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Ainda segundo Oksala (2011, p. 87), para Foucault, a sexualidade torna-se um 

“construto essencial” da moralidade, da saúde, do desejo e da identidade dos 

sujeitos, obrigados a “confessar” a verdade sobre si mesmos, sobre os detalhes de 

sua sexualidade, não mais a um padre, mas a um médico, a um terapeuta, a um 

psicólogo ou a um psiquiatra, ao que Foucault chamou de “secularização de técnicas 

religiosas de confissão”. 

A sexualidade passa, assim, a ser um segredo que deve ser confessado. Na 

análise de Spargo sobre a História da sexualidade, Foucault teria se dedicado, em 

sua obra, a explorar a produção de um saber sobre nossa sexualidade a partir de 

práticas discursivas, entre elas a psicanálise, que incitavam as pessoas a confessar 

sua verdade (a verdade sexual), seja ao padre, confessando seus “pecados”, seja 

ao médico, “descrevendo seus sintomas”. Em todas essas “cenas confessionais”, 

produz-se uma narrativa sobre a sexualidade, cuja “verdade” é sempre produzida a 

partir da intepretação de uma “figura de autoridade” (o padre, o médico, o terapeuta 

etc.), e que passa a existir como “saber” dentro de um discurso particular, amarrado 

ao “poder” (entendido, por Foucault, como “uma questão de relações complexas em 

vez de uma propriedade inerente a um indivíduo ou classes particulares”). A 

sexualidade, a partir do século XVIII, como argumenta Foucault, passa a ser vista 

como algo a ser “regulado e administrado” em vez de “julgado”, o que leva ao 

desenvolvimento de novos regimes governamentais, que tinham como enfoque o 

“indivíduo corporificado e sexual”, que, por meio de técnicas seculares da confissão, 

deveria internalizar as normas sociais. É nesse contexto, inclusive, em que começa 

a formular-se a oposição entre homossexualidade e heterossexualidade (SPARGO, 

2006, p. 14-15). 

Para Foucault, a sexualidade não deve ser concebida como uma espécie de 

natureza à qual interpelaria um poder repressor com o intuito de silenciá-la. Como 

dispositivo histórico3, incidem sobre ela uma rede de saber/poder4, no intuito de 

                                                     
3  Para Foucault, “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a 

rede que se pode tecer entre estes elementos” (FOUCAULT, 2000, p. 244). 

4
 Segundo Foucault (em A ordem do discurso) os domínios de saber estão intrinsecamente relacionados em um 

híbrido que chamou de saber-poder. Nesse sentido, o discurso que ordena a sociedade é sempre o discurso 
daqueles que detêm o saber. 
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produzir uma verdade sobre ela e, assim, regulá-la. Como observa Díaz (2012, p. 

133-134), não se trata exatamente da “proibição do sexo”, mas de sua regulação, já 

que é, a partir do século XVIII, com a incitação dos discursos sobre a sexualidade (a 

partir da secularização e modernização de técnicas confessionais, como vimos), que 

ela passa a ser um problema de ordem econômico-política (população), de ordem 

médico-moral (onanismo) e de ordem religiosa (controle). Esses discursos instauram 

uma sexualidade que surge “ao compasso do que se enuncia”, já que, como todo 

dispositivo de poder, ela produz a verdade (a “verdade” sobre o sujeito), por meio de 

uma multiplicidade de discursos produzidos em diferentes instituições, que incitam 

seu discurso, que buscam que o sexo fale por si mesmo, para que “sua verdade” 

seja registrada, transcrita e redistribuída. Não se trata mais de uma “censura 

massiva”; ao contrário, trata-se da “incitação aos discursos” com o objetivo de sua 

regulação. 

Díaz (2012, p. 140-141), em sua análise de A vontade de saber, destaca a 

importância do pensador francês na historicização de dois dispositivos: o dispositivo 

da aliança e o dispositivo da sexualidade. O dispositivo da aliança, sob o qual eram 

regidas as relações de sexo até o século XVII, tinha suas bases no sistema de 

matrimônio, na fixação e desenvolvimento de parentesco, na transmissão de nomes 

e de bens, marcados pelo sangue, pela ascendência e pela genealogia, ou seja, 

quanto maior a nobreza, maior a individualização. Já a partir do século XVIII, 

começa a construir-se o dispositivo da sexualidade, que, sem excluir o anterior e 

sem um modelo fixo, opera no sentido de distinguir e individualizar a família 

burguesa (da família aristocrática). Essa nova tecnologia estará a cargo da 

medicina, da religião e do sistema jurídico. Se o dispositivo da aliança era estático, o 

da sexualidade passa a ser mutante; se no primeiro, o modelo é a relação familiar, 

no segundo, não há um modelo fixo. Será, especialmente, com o surgimento da 

psiquiatria e da psicanálise (e de sua ocupação com a sexualidade), que se 

produzirá uma inversão dos papéis em ambos os dispositivos: introduz-se o desejo 

nas relações de sangue (dispositivo da aliança) e toma-se o modelo familiar para 

explicar/entender qualquer situação ligada ao desejo. Nesse sentido, esses 

dispositivos não só se ocuparão das “sexualidades periféricas”, mas também da 

“sexualidade normal”, por meio de técnicas variadas que converterão a sociedade 
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em “enunciadora de verdades” (ou seja, “produtoras de verdades”), que circularão 

por instituições variadas, como a justiça, a medicina, a psicanálise, a pedagogia (e 

também pelas relações familiares e afetivas). Como assinala Foucault, é a confissão 

da “verdade” (e todo o aparato tecnológico envolvido nesse processo de 

individualização próprio do poder) que permitirá ao Ocidente produzir a “sujeição dos 

homens e sua constituição em sujeitos”. 

Para Foucault (1988, p. 160-161), o sexo, o acesso à vida do corpo e à vida da 

espécie transformou-se em uma matriz disciplinar reguladora. Segundo o pensador 

francês, estamos em uma sociedade do sexo, mais precisamente da sexualidade, na 

qual os aparatos/mecanismos de poder dirigem-se ao corpo, à vida, ao que a faz 

proliferar. Nesse sentido, destacam-se seu vigor, sua capacidade de dominar e sua 

aptidão para ser utilizada:  

Saúde, progenitura, raça, futuro da espécie, vitalidade do corpo social, o 

poder fala da sexualidade e para a sexualidade; quanto a esta, não é marca 

ou símbolo, é objeto e alvo. O que determina sua importância não é tanto 

sua raridade ou precariedade quanto sua insistência, sua presença 

insidiosa, o fato de ser, em toda parte, provocada e temida. O poder a 

esboça, suscita-a e dela se serve como um sentido proliferante de que 

sempre é preciso retomar o controle para que não escape; ela é um efeito 

com valor de sentido (FOUCAULT, 1988, p. 161). 

Como observa Spargo (2006, p. 15-18), uma das afirmações mais provocativas 

de Foucault foi a de que a homossexualidade moderna (e, consequentemente, a 

heterossexualidade), como categoria, é de origem recente, havendo surgido por 

volta de 1870, construída como saber e em oposição à heterossexualidade. Dentro 

do que Foucault denominou scientia sexualis 5 , o homossexual, como “espécie”, 

tornou-se objeto de estudos de interesse especial para a ciência médica, a 

demografia, a educação e o direito do século XIX, que, alinhados aos interesses do 

estado e às necessidades de um sistema capitalista em desenvolvimento, 

preocupavam-se em manter a ordem social, cuja unidade-chave era a família 

burguesa, na qual se produzia a força de trabalho. Se antes havia uma preocupação 

                                                     
5
 Nome dado por Foucault à inscrição do corpo em discursos de sexualidade na cultura ocidental moderna, que 

produzem saberes que são tanto disciplinares quanto produtivos. Esses discursos têm força normatizadora e se 

tornam legítimos por uma “vontade de verdade” científica (SPARGO, 2006, p. 69). 
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por parte da igreja com as práticas sexuais condenáveis (entre elas, a sodomia), o 

que se observa, a partir de então, é a caracterização de um novo sujeito, o 

homossexual 6 , um “tipo perverso e desviante, um caso patológico passível de 

tratamento”. Nas palavras de Spargo (2006, p. 18-19): 

O homossexual era sujeito de, e sujeito a, investigação sistemática num 

vasto leque de campos discursivos, incluindo a demografia, a educação e o 

direito, que estavam preocupados em proteger a saúde e a pureza da 

população. Enquanto o homem ou a mulher que confessasse praticar 

sodomia no século XVI seria convencido da pecaminosidade desse ato, no 

caso do homossexual do século XIX, a ênfase não estava nas ações, mas 

sim na condição “cientificamente” determinada do indivíduo. [...] O 

homossexual foi patologizado como um tipo perverso ou desviante, um caso 

de desenvolvimento interrompido, um caso passível de tratamento, em 

suma, uma aberração à norma heterossexual. Como tal, ele era sujeito aos 

efeitos disciplinadores do controle social. 

Ainda segundo Spargo (2006, p. 25-30), à época em que Foucault escrevia sua 

História da sexualidade, o termo “homossexual” ainda era empregado em discursos 

médicos e legais, embora os termos “gay” e “lésbica” começassem a ser usados em 

lugar daquele, justamente para marcar a escolha das pessoas por um termo que não 

as identificasse como objeto de patologização/conhecimento. Identificar-se como 

gay ou lésbica marcava uma posição de resistência e desafiava o discurso 

normalizador que as colocava como sujeitos desviantes ou incompletos. As décadas 

de 1960/70 foram marcadas por movimentos sociais significativos, entre eles o 

feminismo e o movimento de liberação gay, principalmente nos Estados Unidos e na 

Grã-Bretanha. Começava-se a construir uma identidade gay, marcada por 

campanhas que exigiam justiça e equidade de direitos. Vários grupos, como o 

Campaign for Homosexual Equality, na Grã-Bretanha, e o Gay Activists Alliance, nos 

Estados Unidos, lutavam pela promoção de imagens e narrativas de 

autovalorização. Sair do armário tornou-se uma marca crucial dessa política de 

                                                     
6
 Homossexual é um neologismo criado pelo jornalista, escritor e pesquisador austro-húngaro Karl-Maria 

Kertbeny, por volta de 1870, na tentativa de substituir o termo “pederasta” por outro menos preconceituoso. Junto 
ao termo “homossexual”, em referência a homens que sentem atração sexual por outros homens, cunhou 
também o termo “heterossexual” (homens que se sentem atraídos pelo sexo oposto) e “pygisten” (homens 
adeptos do sexo anal). Pode-se dizer, assim, que tanto o “homossexual” quanto o “heterossexual”, como 
categorias, surgem ao mesmo tempo, sendo o primeiro, na visão médica da época, um desvio, uma patologia. 
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conformação de uma identidade e de uma comunidade gay, de bases ainda 

heteronormativas, como veremos ao longo deste trabalho.  

O grande problema, no entanto, era que nem todos se sentiam ou queriam ser 

representados nesse modelo de identidade gay, grosso modo, composto por 

homossexuais brancos, de classe média, que defendiam valores culturais como a 

monogamia e a constituição de famílias (homo)parentais. A incidência de outros 

marcadores, como raça/etnia e classe social, excluía a muitos desse espaço de 

“respeitabilidade” e “autovalorização”. Igualmente, bissexuais, adeptos do 

sadomasoquismo, do sexo grupal e não monogâmico, travestis, transgêneros e 

transexuais eram visto, também entre esses homossexuais “normatizados”, como 

“diferentes/dissidentes/transgressores”. Entre os movimentos feministas, que 

criticavam o “masculinismo” da cultura gay e defendiam uma irmandade lésbica, 

havia, também, dissidências. Alguns grupos priorizavam a luta política em 

detrimento do desejo sexual. Outros, formados por lésbicas sadomasoquistas e em 

relacionamentos butch-fem (em que uma das parceiras assume um aspecto/papel 

mais masculinizado), contestavam esse modelo dessexualizado. Como pontua 

Spargo (2006, p. 30), “embora políticas gays e lésbicas ganhassem considerável 

terreno promovendo uma maior aceitação e aproximando-se da igualdade, o ideal de 

uma identidade coletiva era fragmentado por diferenças internas”. 

Essa “fratura interna” pode ser explicada pelo fato de essas identidades (gay e 

lésbica) serem culturalmente construídas, tendo como base/princípio a escolha do 

objeto de desejo, que, segundo Spargo (a partir de Foucault), não era consistente 

como base para uma identidade sexual, muito mais complexa, transitória e instável 

que a simples definição da orientação sexual ou do desejo. 

Com a epidemia da AIDS, surge uma nova onda de conservadorismo e 

homofobia, representada nos discursos populares (equivocados) que associavam 

essa doença a uma peste/câncer gay, castigo de práticas desviantes e condenáveis. 

“O que parecia ser aceitação logo se revelou como tolerância, rapidamente 

transformada em intolerância” (SPARGO, 2006, p. 32). Surgem, assim, novas 

coalizões entre esses grupos internamente fraturados, que se uniam, agora, num 

compromisso compartilhado de resistência a essas representações negativas que 
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estavam custando a vida das pessoas com AIDS. Como observa Spargo (2006, p. 

32), o impacto da educação do sexo seguro incidia muito mais em práticas que em 

identidades, ou seja, “o assunto crucial era o que você faz e não o que você é”. 

Entre os grupos que se formaram nesse período, destaca-se a atuação do ACT 

UP (AIDS Coalition to Unleash Power), que organizou protestos públicos contra a 

recusa do governo (de Reagan, à época) em universalizar o tratamento da AIDS, a 

inércia dos grandes laboratórios farmacêuticos em testar novos medicamentos, e a 

negligência das instituições médicas e das companhias de seguro em atender aos 

doentes. Segundo Spargo (2006, p. 33), esse grupo foi descrito pelo teórico queer 

David Halperin (em seu livro Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography, de 1995), 

como “a mais original, inteligente e criativa corporificação política da estratégica 

reconceitualização de sexo, saber e poder sugerida por Foucault”. 

Para Spargo (2006, p. 33), a experiência dessa epidemia revelou que tanto o 

saber quanto a identidade estão inextrincavelmente ligados às operações de poder. 

E foi justamente no contexto desse ativismo e da rejeição de estratégias 

assimilacionistas que começou a desdobrar-se o ativismo queer, que se 

reapropriaria de um termo até então associado ao preconceito e à homofobia. 

Coletivos como o Queer Nation, mais transgressores e “sensuais”, demonstrariam 

que não queriam a assimilação proposta por grupos que defendiam identidades 

restritivas ou inadequadas, numa demonstração clara de que falavam em nome de 

uma diferença que não queria se tolerada ou assimilada. Interessante é notar que 

também o ativismo queer acabaria construindo uma identidade (queer) também 

restritiva. Como bem observa Spargo (2006, p. 36), as mudanças identitárias que se 

operaram, primeiro de “homossexual” para “gay” e “lésbica”, e depois para “queer”, 

ofereceram tanto possibilidades quanto problemas para os indivíduos e para as 

ações políticas que se produziam nos embates com os discursos e saberes 

dominantes, pois se “queer” podia ser visto, primariamente, como base para uma 

nova política identitária, ele também, necessariamente, tenderia a “excluir” e a 

“restringir”, o que justificaria, em termos, a dificuldade de muitas pessoas em 

identificar-se dentro de uma perspectiva queer. 
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Paralelamente ao ativismo queer, começava a construir-se, também, uma teoria 

queer. Intelectuais e pensadoras/es, principalmente estadunidenses e inglesas/es, 

viram no ativismo queer novas bases para refletir sobre a fragilidade de qualquer 

categoria identitária, e começam a surgir, nos anos 1990, os textos fundadores 

dessa teoria, tema ao qual voltaremos ao longo deste trabalho. 

1.2. Escola e sexualidade 

Entendido o dispositivo de sexualidade, é relativamente fácil imaginar que 

também o discurso pedagógico se ocuparia de reforçar esse sistema de 

saber/poder. Com a universalização do ensino, principalmente na Europa, a meados 

do século XIX, também a escola se ocuparia de produzir/reforçar corpos 

generizados e sexuados, “saudáveis”, “disciplinados” e conformados à 

(hetero)norma. 

Como em qualquer outra instituição fundada em relações de poder e 

subordinação, dentro de uma matriz heterossexual (base de um sistema 

heteronormativo), a escola também reproduz estereótipos e preconceitos, 

invisibilizando (e silenciando) àquelas e àqueles que não se conformam às normas e 

convenções, à ordem social. 

Se a finalidade da escola, pelo menos desde as últimas décadas, com a 

inscrição de vários países em uma agenda internacional de combate às 

desigualdades sociais, é educar para a cidadania e a igualdade de direitos, é 

preocupante (e anacrônico, embora presumível, pelo contexto já exposto) constatar 

que ela ainda reproduz práticas discursivas sexistas e homo/lesbo/transfóbicas que 

hierarquizam as diferenças, produzindo as desigualdades no ambiente escolar, já 

que opera a partir de verdades associadas a padrões culturais e sociais pouco (ou 

nada) problematizados/desnaturalizados, seja nos livros e materiais didáticos, seja 

no currículo e nas disciplinas, seja na arquitetura do espaço escolar, seja nos 

discursos dos atores envolvidos. 
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  Figura: Nancy, G Ernie Bushmiller. 

 

Calcados no mito de instituição responsável pela transmissão de saberes (dentro 

das relações de poder analisadas por Foucault), a escola e os discursos 

pedagógicos a ela intrínsecos e historicamente construídos e replicados (até hoje), 

limitam-se, ainda, à transmissão de conhecimento/informação (o saber científico, a 

“verdade” sobre nós e o mundo, em termos foucaultianos) e ao disciplinamento de 

corpos (generizados, sexuados, saudáveis e normalizados), em espaços 

segregadores e muitas vezes violentos (pensemos, por exemplo, nos pátios, 

banheiros e nos espaços que conformam a “saída da escola”, nos quais aqueles (a 

violência é mais explícita, embora não exclusiva, entre os meninos) que não se 

“enquadram” à norma/lei sofrem toda sorte de violência, seja ela psicológica, 

simbólica, moral e até física). Refiro-me, aqui, claro, a questões que envolvem 

gêneros e sexualidades, o que não exclui dessa lógica outros marcadores sociais, 

como raça/etnia, classe social, nacionalidade etc. Se escola é (e se constrói e se 

sustenta) como um lugar de conhecimento, no que se refere à sexualidade, é um 

local de ocultamento, principalmente para aquelas/es que vivem/experienciam uma 

sexualidade não hegemônica: 

A escola é, sem dúvida, um dos espaços mais difíceis para que alguém 

“assuma” sua condição de homossexual ou bissexual. Com a suposição de 

que só pode haver um tipo de desejo sexual e que esse tipo – inato a todos 

– deve ter como alvo um indivíduo do sexo oposto, a escola nega e ignora a 

homossexualidade (provavelmente nega porque ignora) e, desta forma, 

oferece muito poucas oportunidades para que adolescentes ou adultos 

assumam, sem culpa ou vergonha, seus desejos. O lugar do conhecimento 

mantém-se, com relação à sexualidade, como o lugar do desconhecimento 

e da ignorância (LOURO, 2013, p. 30). 
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A escola configura-se como uma instituição fortemente ligada à ordem social, na 

qual impera, ainda, a heteronormatividade, que regula as formas como se conhecem 

e se descrevem os corpos e as relações de gênero, ordem esta que se sustenta 

pelos discursos (os heterossexistas, por exemplo) presentes nas relações de 

saber/poder das quais fazem parte também os discursos pedagógicos. Se nas 

sociedades (principalmente as ocidentais), as pessoas que apresentam 

sexualidades divergentes (da supostamente “normal”) sofrem uma forma particular 

de dominação simbólica (BOURDIEU, 2014, p. 165), marcada pelo estigma, que 

pode ser ocultado ou exibido (diferentemente da cor da pele ou da feminilidade, 

como observa Bourdieu), mas que resulta na negação de sua existência pública, em 

que a opressão opera na forma da “invisibilização”, no espaço escolar – e nos 

discursos dos atores sociais nele envolvidos – opera-se esse mesmo tipo de 

opressão (quase sempre silenciosa/tácita/implícita), que impõe a dissimulação e a 

discrição àquelas/es que “escapam” à norma, na mesma lógica de “invisibilização” 

(sinalizada por Bourdieu), sob pena da humilhação e da violência verbal e 

psicológica (desse tipo de sanção, principalmente a verbal e muitas vezes a física, 

se ocupam os próprios colegas, numa espécie de “pedagogização”, significativa 

tanto para a “vítima” quanto para aquelas/es que a presenciam, já que ambos 

aprendem como não deveriam/devem ser/comportar-se). 

Como observa Louro (2013), nas escolas, os corpos são disciplinados, 

categorizados e avaliados; e se a escola não tem “nem o poder nem a 

responsabilidade de explicar as identidades sociais, muito menos de determiná-las 

de forma definitiva” (LOURO, 2013, p. 21), suas proposições e implícitos, sinalizados 

sempre como “verdades”, marcam significativamente os corpos e as subjetividades 

de quem por ela passa, já que “os sujeitos tornam-se conscientes de seus corpos na 

medida em que há um investimento disciplinar sobre eles” (idem, p. 23). É 

importante ter em conta, como sinaliza Louro, que os processos de produção dos 

sujeitos são plurais e complexos e que deles não se participa passivamente, pois os 

sujeitos implicados são “participantes ativos na construção de suas identidades”, 

ainda que nem sempre de “forma evidente e consciente” (idem, p. 23). Se a escola, 

entre as múltiplas instâncias sociais, exerce uma “pedagogia da sexualidade e do 

gênero”, por meio de tecnologias e aparatos variados de governo/poder, esse 
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processo prossegue e se completa por meio de “tecnologias de autodisciplinamento 

e autogoverno que os sujeitos exercem sobre si mesmos” (idem, p. 25), nem sempre 

de forma consciente, como visto, ou seja, “há um investimento produtivo dos 

próprios sujeitos na determinação de suas formas de ser ou jeitos de viver sua 

sexualidade e seu gênero” (idem, p. 25). 

Ainda acompanhando Louro (2013), à escola impõe-se uma tarefa duplamente 

importante e difícil: exercer uma pedagogia da sexualidade em que se marque a 

heterossexualidade como a forma natural e desejável; incutir explícita e 

implicitamente modelos socialmente aceitáveis do que é ser homem e mulher; e 

manter o espaço escolar como um ambiente dessexualizado, já que o sexo, 

segundo valores morais (e talvez até “pedagógicos”) ainda vigentes, deve ser 

vivenciado preferencialmente na idade adulta. Para aquelas/es que se percebem 

como não heterossexuais, “restam poucas alternativas: o silêncio, a dissimulação ou 

a segregação”, já que “a produção da heterossexualidade é acompanhada pela 

rejeição da homossexualidade” (LOURO, 2013, p. 27). Essa rejeição se expressa 

muitas vezes como homofobia, implicitamente “consentida” e “ensinada” na escola, 

já que demonstrar simpatia para com colegas homossexuais poderia ser 

interpretado como uma adesão a tal prática ou identidade, o que resultaria em uma 

segregação promovida tanto pelas/os que querem afastar-se das/os homossexuais 

como pelas/os próprias/os, a não ser que a “homossexualidade” seja mantida em 

segredo e seja vivida apenas na intimidade, tendo-se em conta que, de acordo com 

a concepção liberal, a “sexualidade é uma questão absolutamente privada”. O que 

efetivamente incomoda, segundo Louro, é a “manifestação aberta e pública de 

sujeitos e práticas não heterossexuais”, ou seja, todas as formas de expressão 

social (revistas, moda, bares, filmes, música, literatura etc.) que “tornam visíveis as 

sexualidades não legitimadas” (idem, p. 29). Para Louro (2013, p. 29), 

na política de identidade que atualmente vivemos serão, pois, precisamente 

essas formas e espaços de expressão que passarão a ser utilizados como 

sinalizadores evidentes e públicos dos grupos sexuais subordinados. Aí se 

trava uma luta para expressar uma estética, uma ética, um modo de vida 

que não se quer “alternativo” (no sentido de ser “o outro”), mas que 

pretende, simplesmente, existir pública e abertamente, como os demais. 
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 Louro (2013, p. 30), a partir das análises de Richard Johnson (1996) e, 

principalmente, de Eve Sedgwick (1998) sobre a epistemologia do armário (um 

“modo de organizar o conhecimento/ignorância” em relação à homossexualidade) e 

de seus desdobramentos no discurso pedagógico a partir de um conjunto de 

oposições binárias (“homossexual/heterossexual; feminino/masculino; privado/ 

público; segredo/revelação; ignorância/conhecimento; inocência/iniciação”), 

reconhece como a escola, que deveria ser um local para o conhecimento, acaba 

revelando-se, no tocante à sexualidade, um local de ocultamento. 

As identidades, em uma visão pós-estruturalista, como a que segue Louro (2013, 

p. 31), deve ser entendida (ademais de construída histórico, cultural e socialmente) 

como construída de forma relacional, ou seja, sempre dependente do seu “outro”, o 

que explicaria, de algum modo, como essas identidades sexuais “dissidentes” 

mantêm-se ativas, mesmo quando excluídas ou negadas pelos discursos 

institucionais e individuais, já que servem como referência para a identidade 

hegemônica (a heterossexual, branca, ocidental, urbana, escolarizada e de classe 

média, só para citar alguns marcadores) e sua sustentação. Explicaria, também, 

como essas mesmas identidades, quando marcadas como atos políticos (o privado 

também é político, já reconhecera Foucault), acabam desvelando a fluidez e a 

instabilidade de todas as identidades sexuais e sua imbricação com outros 

marcadores sociais, como raça/etnia, classe social, nacionalidade, geração etc., 

perturbando, por seu efeito transgressor, não só os grupos mais conservadores e a 

ordem social em que se sustentam as instituições sociais, como a mídia, a igreja, a 

justiça e a escola, entre outras, como também, contraditoriamente, os coletivos que 

lutam por justiça e igualdade social, ainda pautados em dicotomias, principalmente 

da ordem do heterossexual/homossexual. 

Nesse sentido, seguindo a argumentação de Weeks (2013, p. 69-72), a ideia de 

uma identidade sexual é, no mínimo, ambígua, já que “a sexualidade é tanto produto 

da linguagem e da cultura quanto da natureza”, o que nos leva a tentar fixá-la e 

categorizá-la. Assim, segundo o historiador e sociólogo inglês, as identidades 

costumam ser traçadas como destino (“supõe que o corpo expressa alguma verdade 

fundamental”), como resistência (“ao princípio organizador de atitudes sexuais 

tradicionais” e ao “comportamento sexual correto”), e como escolha (quando o 
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indivíduo se torna consciente de suas diferenças em relação à norma, atribuindo 

sentido a essas diferenças, reconhecendo-se a si mesmo e aceitando seus 

sentimentos e estilo de vida, sem que haja uma progressão automática nesses 

estágios). Para Weeks, entretanto, não há necessariamente uma aceitação de um 

destino final para as identidades sexuais, nem as escolhas são necessariamente 

livres, e sentimentos e desejos sexuais não implicam obrigatoriamente uma posição 

social particular, ou seja, “não existe nenhuma conexão necessária entre 

comportamento e identidade sexual”; e mais: há, na sexualidade contemporânea, 

uma crise sobre o sentido que ela tem em nossa cultura e o lugar que o sexo ocupa 

em nossas vidas e em nossos relacionamentos: 

Muitos dos pontos fixos pelos quais nossa vida sexual foi organizada têm 

sido radicalmente questionados durante o último século. Mas não 

parecemos bastante seguros sobre o que pôr em seu lugar. Uma disposição 

crescente para reconhecer a enorme diversidade de crenças e 

comportamentos sexuais apenas acirrou o debate a respeito do modo como 

lidar com isso na política social e na prática pessoal (WEEKS, 2013, p. 73). 

Para Weeks (p. 75-79), essa crise, juntamente com as demandas dos 

movimentos sociais (feministas, gay e lésbico) por aceitação e representatividade, 

resultou nas reformas liberais dos anos 1960, que, apesar de terem se pautado no 

estabelecimento de uma forma mais efetiva de regulação social, não mais baseada 

em um consenso moral, mas na “decência pública”, foram questionadas/atacadas 

por grupos conservadores, nos anos 1970/80, que viram nessas reformas uma onda 

de “permissividade” que ameaçava à família e aos valores tradicionais (“o ataque à 

normalidade heterossexual, particularmente através das tentativas dos movimentos 

gay e lésbico para alcançar a completa igualdade para a homossexualidade”, “a 

ameaça aos valores colocada por uma educação sexual mais liberal, a qual era vista 

como induzindo as crianças a aceitar comportamentos sexuais até então 

inaceitáveis”, entre outras), principalmente no contexto da epidemia do HIV/AIDS, 

que passou a ser pensada como símbolo dessa crise. Como observa Weeks, apesar 

do “reconhecimento crescente dos fatos da diversidade social e sexual” nas últimas 

décadas, ele tem se verificado sempre num grau limitado, já que “a diversidade e a 

crescente complexidade social que lhe dão origem provocam agudas ansiedades, as 

quais fornecem a base de sustentação para grupos ligados ao surgimento renovado 
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de valores mais absolutistas”, o que sinalizava que os desafios da diversidade 

sexual, ao invés de diminuir, provavelmente só aumentariam. 

No contexto escolar, parece ter havido esse mesmo embate: embora a 

sexualidade (como dispositivo histórico e dentro da lógica foucaultiana do 

saber/poder) sempre tenha sido tratada, ainda que implicitamente, dentro de 

pressupostos de “formar” (“conformar”) meninos e meninas (a partir do momento em 

que se permite sua inscrição no ambiente escolar) para se tornarem homens e 

mulheres ajustadas/os aos padrões morais e sociais vigentes (homens viris, 

competitivos, provedores etc.; e mulheres dóceis, submissas, recatadas etc.; ou 

qualquer outra variação, dependendo da época), detentoras/es de “conhecimentos” 

gerais que as/os possibilitem desempenhar “dignamente” os papéis sociais a elas e 

eles designados, o tema sexualidade começa a ser introduzido formalmente no 

ensino regular, nos anos 1980, inscrito nos saberes de uma política de saúde 

pública, com objetivos específicos de “garantir” às/aos jovens o “acesso” a um 

repertório de informações pautado, quase que exclusivamente, nos esforços de se 

evitar as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV/AIDS (a partir do 

final dos anos 1980), e a gravidez na adolescência. O sexo e a sexualidade são 

apresentados dentro de parâmetros essencialistas e biologizantes, envoltos em uma 

“aura” de quase segredo e temor, com discursos diferenciados para as meninas e 

para os meninos (ainda me lembro, em minha época de estudante do que hoje se 

chama ensino fundamental, da grande curiosidade que sentia quando as meninas da 

sala eram “convocadas” a participar de algum tipo de reunião, fora da sala de aula e 

de como voltavam dessa “conversa” cúmplices e misteriosas, carregando uma 

pequena sacola, provavelmente com amostras de absorventes, detentoras de um 

segredo não permitido aos meninos; também me lembro, à mesma época, do dia em 

que o professor de educação física, que para mim sempre teve aspecto e atitudes 

militares, nos alertou que, nos próximos anos, cresceriam pelos em nossos corpos, 

que nossas vozes engrossariam e que nos tornaríamos “homens”). As aulas de 

ciências e biologia tornam-se, também, um espaço para a apresentação do 

“aparelho reprodutor” (em clara assimetria e complementaridade entre o masculino e 

feminino) e de uma lista “aterrorizante” de DST, com um tímido (e quase nada 

problematizado) espaço para os métodos anticonceptivos. Sexo e sexualidade 



35 
 
 

 

inscrevem-se, para essas jovens crianças e adolescentes, no discurso do segredo e 

do temor, algo que deve ser adiado ao máximo, sob pena de adquirir terríveis 

doenças ou enfrentar-se a uma gravidez precoce ou indesejável. Soma-se a isso a 

exposição que havia nos meios de comunicação de doentes terminais vítimas da 

AIDS, enfermidade construída culturalmente como uma (e a mais aterrorizante) DST, 

quase como um castigo às (e principalmente aos) que se desviassem das normas 

(perceber-se homossexual, no final dos anos 1980, era imaginar-se, no futuro, 

definhando-se em uma cama, macilento e sem carnes, como um ser abjeto de quem 

ninguém se aproximaria), embora, como bem observa Miskolci (2012, p. 23), 

pudesse ser pensada como uma doença viral, como a hepatite C. 

Prazer e desejo praticamente não apareciam nesses discursos, já que o grande 

foco era o aparelho reprodutor (não se falava em aparelho sexual ou qualquer coisa 

parecida) e as DST, e termos como homossexual e homossexualidade eram 

evitados ao máximo pelas/os professoras/es, elas/es mesmas/os 

“dessexualizadas/os”, ou, quando apareciam, eram inscritos automaticamente em 

discursos de patologia, desvios e uma “má sorte” e “infelicidade”, tanto para seu 

sujeito como para sua família. 

Ser/perceber-se não heterossexual nessas décadas (e, diria, com alguns 

“atenuantes”, até hoje), era ver-se como um ser não conformado às normas; era 

perceber uma vida que não seria vivida “dignamente” dentro dos modelos (imagens, 

discursos, relatos etc.) que circulavam nos livros, nos materiais didáticos e nos 

discursos das/os professoras/es. Ao fim e ao cabo, tudo redundava na imagem da 

família feliz, homens e mulheres que se tornariam pais e mães, todas/os brancas/os, 

de classe média, profissionais e donas de casa respeitáveis (pelo menos nas 

imagens que circulavam nesses textos). Negros e indígenas apareciam apenas para 

representar a pluralidade cultural de nosso país, e homossexuais, gays e lésbicas e 

demais sujeitos da sigla LGBT (hoje ampliada em LGBTTIQ7) não tinham espaço de 

legitimação na escola e nem eram representadas/os nas imagens presentes nos 

livros escolares. Nessa época, as referências que tínhamos de homossexuais e 

travestis (ainda não se falava de transgênero e transexuais) nos eram dadas pela 

mídia, principalmente durante o carnaval, com destaque para figuras como Clóvis 
                                                     
7
 Lésbica, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, intersexuais e queer. 
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Bornay, Roberta Close e alguns estilistas famosos (para mim, particularmente, a 

ideia que tinha era a de que só me restaria ser costureiro ou cabeleireiro, o que me 

ia distanciando dos planos que construíra de ser médico ou antropólogo). Com o 

início da epidemia da AIDS, os meios de comunicação nos revelavam pessoas 

“comuns” e alguns famosos que eram homossexuais e que, agora, sucumbiam à 

doença (me lembro, de adolescente, do susto que teve minha irmã mais velha 

quando descobriu que Rock Hudson, vítima da AIDS, era homossexual – e bastante 

“pervertido”, como iam revelando as revistas e jornais da época; evitava ao máximo 

participar das conversas familiares sobre esse tema, com temor a que percebessem 

toda a angústia e vergonha que sentia por me perceber homossexual e me imaginar 

como mais uma potencial vítima). Nesse sentido, não só a escola, mas também a 

mídia exercia uma pedagogia do sexo, que nos inculcava o que era uma 

sexualidade normal e saudável e o que era reservado àquelas e àqueles que não se 

conformassem a ela. Embora o contexto ao qual me refira seja a escola pública 

brasileira, no final da ditadura militar e nos primeiros anos de democracia, o cenário 

em outros países não era, substancialmente, tão diferente. 

No final dos anos 1980 e nas décadas de 1990/2000, com as novas diretrizes e 

os parâmetros curriculares nacionais (formulados também em outros países à 

mesma época), que propunham um modelo de aprendizagem não mais pautado 

unicamente na transmissão de saberes tradicionais, mas na confluência desses 

saberes com questões sociais relevantes (meio ambiente, consumo, pluralidade 

cultural, globalização, inclusão social, igualdade de gêneros, diversidade sexual 

etc.), com propostas de trabalhos em sala de aula (embora não se esclareça em que 

bases) que levassem a sua problematização, a escola passaria a ser pensada, 

assim, em seu compromisso na formação de uma cidadania plena. Não obstante, é 

importante ressaltar que essas novas diretrizes e parâmetros 

respondiam/respondem tanto a uma demanda internacional por políticas 

educacionais de combate às desigualdades sociais, quanto a um projeto de 

construção de nação, incluídas as demandas de movimentos sociais em busca de 

reconhecimento e representatividade, sobre as quais não podemos deixar de nos 

posicionar criticamente, já que há o perigo de que permaneçam mais no plano de 
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uma retórica de políticas educacionais que em ações concretas que efetivamente 

produzam mudanças.  

É importante observar que a escola, entendida como importante espaço de 

sociabilização, sempre foi disputada por movimentos sociais e partidos políticos, 

configurando-se em alvo de análises sociológicas e políticas no campo das teorias 

educacionais e do currículo. No Brasil, principalmente nas décadas de 1970/80, tem-

se um intenso movimento de debates e questionamentos em torno do campo 

educacional, relacionados certamente aos efeitos dos movimentos europeus de 

maio de 1968, com duas posições bem distintas: por um lado, as teorias críticas de 

reprodução cultural e social, para as quais a escola seria uma instituição 

centralmente envolvida com a reprodução e manutenção da desigualdade social 

vigente; por outro, o pensamento de Paulo Freire (e de seus seguidores), que 

defendia a importância da escola como instituição central para transformações 

sociais mais efetivas (MEYER, 2002, p. 54). Como pontua Meyer (2002, p. 54), 

(...) essas teorizações nos permitem relativizar tanto o “tamanho” quanto o 

“peso” em geral atribuídos à escola em muitos contextos em que se discute 

a produção e o funcionamento das sociedades em que vivemos. 

Não obstante, deve-se ter em conta que a escola não é a única instituição social 

a garantir a reprodução da sociedade em que vivemos, e nem pode ser vista como 

sendo o único espaço a garantir transformações sociais radicais, havendo uma 

multiplicidade de outros espaços e meios além dela enredados (como os meios de 

comunicação, já sinalizados) com a “produção daquilo que somos e daquilo que nós 

sabemos, ou daquilo que nós pensamos ser e pensamos saber”, o que não impede 

que a escola continue sendo uma instituição social “intensamente disputada por 

diferentes movimentos sociais e políticos”, principalmente por ser uma instituição 

que “interfere, aprofunda ou fragiliza aprendizagens que fazemos em outras 

instituições sociais”, ou seja, as aprendizagens culturais, como destaca Meyer 

(2002, p. 55).  

Meyer (2002, p. 56) salienta, ainda, que, dentro do campo educacional, é 

importante entender que o currículo não envolve apenas questões técnicas, que ele 

não é um “elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 
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conhecimento social”, mas “um artefato social e cultural que precisa ser 

compreendido e discutido, considerando-se as suas determinações históricas, 

sociais e linguísticas”. Como bem observa Silva (2011, p. 16), 

(...) podemos dizer que o currículo é também uma questão de poder e que 

as teorias do currículo, na medida em que buscam dizer o que o currículo 

deve ser, não podem deixar de estar envolvidas em questões de poder. 

Selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é 

uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma 

operação de poder. Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma 

identidade ou subjetividade como sendo a ideal é uma operação de poder. 

Seguindo o percurso histórico acerca das teorias pedagógicas e educacionais 

empreendido por Silva8 (2011), é possível observar que a abordagem de questões 

relacionadas a gêneros e sexualidades só muito recentemente começou a fazer 

parte das discussões teóricas sobre pedagogia, currículo e identidades, 

principalmente a partir das teorias pós-críticas. 

Nas teorias tradicionais (cf. SILVA, 2011), representadas principalmente pelas 

propostas de John Flanklin Bobbitt e Ralph Tyler, construía-se uma imagem da 

escola análoga à ideia que se tinha da produção industrial, provavelmente a partir da 

adaptação das teorias gerais da administração desenvolvidas no final do século XIX 

e início do século XX para o contexto escolar, não havendo qualquer menção 

explícita à sexualidade. Para Bobbitt, o foco estava em definir e operar claramente 

os objetivos da escola, que deveria funcionar na mesma lógica fordista de produção 

industrial, para a qual deveriam ser especificados os resultados que se pretendia 

obter, os métodos adequados para tal fim, e a forma de mensuração/avaliação 

desses resultados, sempre pensados para o sucesso e a eficiência profissional 

futuros de seus alunos: 

[Na perspectiva de Bobitt] (...) a questão do currículo se transforma numa 

questão de organização. O currículo é simplesmente uma mecânica. A 

atividade supostamente científica do especialista em currículo não passa de 

uma atividade burocrática. Não é por acaso que o conceito central, nessa 

                                                     
8
 Consultar SILVA (2011). Tomaz Tadeu da Silva, em Documentos de identidade. Uma introdução às teorias do 

discurso, apresenta uma mapa does estudos sobre currículo, desde sua gênese até as atuais teorias pós-
críticas. 
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perspectiva, é “desenvolvimento curricular”, um conceito que iria dominar a 

literatura estadunidense sobre currículo até os anos 80. Numa perspectiva 

que considera que as finalidades da educação estão dadas pelas 

exigências profissionais da vida adulta, o currículo se resume a uma 

questão técnica (SILVA, 2011, p. 24). 

Para Tyler, além da preocupação com os objetivos, os métodos, os resultados e 

a avaliação, deveriam incorporar-se a essa abordagem as contribuições da 

psicologia e a ênfase nas disciplinas acadêmicas. Segundo Silva (2011, p. 25), Tyler 

identifica três fontes nas quais se devem buscar os objetivos da educação (estudos 

sobre os próprios aprendizes, estudos sobre a vida contemporânea fora da 

educação e sugestões de especialistas das diferentes disciplinas). Com um número 

excessivo de objetivos, estes deveriam ser filtrados pela filosofia social e 

educacional e a psicologia da aprendizagem. 

Essa visão cientificista e tecnicista da educação só seria questionada a partir 

dos anos 1970, pelo “movimento de reconceptualização” do currículo, nos Estados 

Unidos; pela “nova sociologia da educação”, na Inglaterra, ligada principalmente à 

figura de Michael Young; pela obra de Paulo Freire e seus discípulos, no Brasil; e 

pelas reflexões desenvolvidas por Althusser, Bourdieu e Passeron, Baudelot e 

Establet, na França; que dariam início às teorias críticas da pedagogia e da 

educação, claramente influenciadas pelo marxismo e pelas manifestações e 

movimentos sociais, políticos e culturais que ocorreram a partir da década de 1960. 

O principal questionamento das teorias críticas, que se pautavam por uma análise 

marxista, como já referido, centrava-se na compreensão de que uma abordagem 

cientificista e tecnicista da educação seria uma forma de preservar as desigualdades 

e as injustiças sociais, entendendo-se a escola, nesse contexto, como um aparelho 

ideológico central que atua ideologicamente através de seus discursos (entre eles, o 

currículo), reproduzindo a lógica capitalista (SILVA, 2011). Mas, apesar de todos os 

avanços nas reflexões propostas pelas teorias críticas, mantinha-se a mesma visão 

essencialista, biologizante e binária da sexualidade, que só começaria a ser 

problematizada e desconstruída, de fato, pelas perspectivas pós-críticas da 

educação. 
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As teorias pós-críticas surgem nos fluxos promovidos pelo pós-estruturalismo e 

pós-modernismo, a partir da concepção de que não se podem separar questões 

culturais de questões de poder e de que a própria cultura é ambígua. Entendendo-se 

os discursos dominantes em sua historicidade e as diferenças como discursivamente 

produzidas, as questões étnico-raciais e de gênero, dentro de uma perspectiva pós-

crítica, passam a ser abordadas nas relações de poder implicadas. As teorias pós-

críticas trarão para a teorias pedagógicas e educacionais, numa perspectiva de 

problematização e desconstrução, questões relacionadas a identidade, alteridade, 

diferença, subjetividade, significação e discurso, saber/poder, representação, 

cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo (SILVA, 2011). 

É de especial importância para as teorias pós-críticas no campo da educação a 

introdução da categoria “gênero”, a partir dos estudos feministas, e a incorporação, 

para os debates sobre gênero e sexualidade, de uma epistemologia queer, não 

restrita à identidade e ao conhecimento sexuais, mas que se estende para o 

conhecimento e a identidade de modo geral: 

Seguindo na trilha da teorização feminista sobre gênero, a teoria queer 

estende a hipótese da construção social para o domínio da sexualidade. 

Não são apenas as formas pelas quais aparecemos, pensamos, agimos 

como homem ou mulher – nossa identidade de gênero – que são 

socialmente construídas, mas também as formas pelas quais vivemos nossa 

sexualidade. Tal como ocorre com a identidade de gênero, a identidade 

sexual não é definida simplesmente pela biologia. Ela tampouco tem 

qualquer coisa de fixo, estável, definitivo. A identidade sexual é também 

dependente da significação que lhe é dada: ela é, tal como a identidade de 

gênero, uma construção social e cultural (SILVA, 2011, p. 106). 

 Dos estudos feministas e de gênero, serão de especial importância alguns 

conceitos e reflexões desenvolvidos pelas principais teóricas feministas9: Simone de 

Beauvoir, ainda dentro de uma lógica binária, propõe o conceito de gênero como 

construção social; Gayle Rubin destaca a naturalização da heterossexualidade, a 

                                                     
9
 TEIXEIRA & MAGNABOSCO (2010), no capítulo “Um breve histórico do conceito de gênero” (p. 21-30), 

apresentam, suscintamente, os conceitos-chave sobre essa categoria, a partir da leitura das principais teóricas 
feministas: Simone de Beauvoir (O segundo sexo, 1949), Gayle Rubin (“O tráfico de mulheres: nota sobre a 

‘economia política’ do sexo”, 1975, com tradução brasileira de 1993), Joan Scott (“Gênero: uma categoria útil de 
análise histórica”, 1986, com tradução brasileira de 1995) e Michelle Rosaldo (“O uso e o abuso da antropologia: 
reflexões sobre o feminismo e o entendimento intercultural”, 1980, com tradução brasileira de 1993).  
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heteronormatividade como ordenadora (o homossexual é visto como transgressor) e 

“enfatiza os efeitos das representações sociais de gênero sobre as construções 

subjetivas e as construções sociais”; Joan Scott considera o gênero como um dos 

componentes das relações sociais, baseado em diferenças percebidas entre os 

sexos e no qual operam quatro elementos: os símbolos, os conceitos normativos, a 

dimensão política e a identidade subjetiva; ela toma, ainda, o gênero como “a 

primeira forma de dar sentido às relações de poder”, embora alerte que se deva 

explorar as intersecções com outros sistemas de poder, como raça, classe e 

orientação sexual; Michelle Rosaldo destaca que as formas culturais e sociais são 

determinadas pela dominação masculina, “que pode ser entendida como um 

processo de hierarquização e exploração instituído entre os sexos, o qual decorre 

das trocas simbólicas e no qual o corpo se torna o lugar onde se inscrevem as 

disputas de poder” (TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2011, p. 24-26). 

Dos estudos queer, do qual nos ocuparemos em outro capítulo deste trabalho, a 

principal contribuição para as teorias no campo da educação, no que se refere ao 

tratamento de questões relativas a gêneros e sexualidades, virá justamente da 

intepretação das sexualidades como construções histórico-sociais culturalmente 

determinadas; das identidades de gênero e sexuais como transitórias e mutáveis, 

devido ao seu caráter fragmentado e plural, não necessariamente vinculadas ao 

desejo sexual (pelo sexo oposto, pelo mesmo sexo ou por ambos); e, 

principalmente, da crítica à heteronormatividade como mecanismo social 

disciplinador. Não se trata mais de tolerar o “outro”, dentro de uma lógica de 

aceitação da diversidade; nem de lutar apenas pela aceitação e representação 

positiva da homossexualidade (no mesmo esquema binário em que se opõe à 

heterossexualidade); mas de reconhecer (problematizando/desconstruindo) o 

carácter disciplinador e regulador do sistema heteronormativo e de suas implicações 

coercitivas na construção de gêneros e identidades sexuais. O esquema a seguir, 

proposto por Miskolci (2012, p. 27), ilustra bem o espírito político queer. 
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 Homossexual Queer 

Regime de verdade Binário hetero-homo Normal-anormal 

Luta política Defesa da homossexualidade Crítica aos regimes de normalização 

Perspectiva Diversidade Diferença 

Concepção de poder Repressora Disciplinar/controle 
 

       Fonte: MISKOLCI, 2012, p. 27 

A introdução de uma perspectiva queer na educação ainda é bastante recente 

no Brasil, embora ainda não se faça notar nas práticas escolares (o tratamento dado 

a questões de gêneros e sexualidades em muitas escolas ainda se pauta por uma 

visão essencialista e binária). Talvez pela ausência de questões relacionadas a 

identidades, gêneros, corpos e sexualidades nos cursos de licenciaturas (salvo raras 

exceções), ela vem pautando muitas das produções acadêmicas que se ocupam da 

educação (em geral) e da educação sexual (em particular); alguns programas do 

governo para o combate à homo/lesbo/transfobia (em resposta a uma demanda 

internacional pela superação das desigualdades sociais e todo tipo de 

discriminação), como o Brasil sem homofobia, da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, de 2004 10 ; bem como alguns programas de capacitação de 

professoras/es da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão 11  (SECADI), do governo federal; além de ações de coletivos de 

homossexuais, lésbicas, transgêneros, transexuais etc., que também demandam 

mudanças na área educacional. De todos os modos, é interessante (e significativo!) 

notar que a introdução dos estudos queer no Brasil deu-se, como observa Miskolci 

(2012, p. 36), na área da educação, com os trabalhos pioneiros de Tomaz Tadeu da 

Silva e, especialmente, de Guacira Lopes Louro, o que revela uma 

compreensível sensibilidade crítica de nossas educadoras e educadores e 

com relação às forças sociais que impõem, deste muito cedo, modelos de 

comportamento, padrões de identidade e gramáticas morais aos 

estudantes, sobretudo crianças e jovens (MISKOLCI, 2012, p. 36) 

Uma perspectiva queer ajudaria a repensar a educação e a superar injustiças e 

desigualdades, já que, como sinaliza Miskolci (2012, p. 17), essas transformações 

                                                     
10

 Para mais detalhes, consultar: http://portal.mj.gov.br/sedh/documentos/004_1_3.pdf. 
11

 Para mais detalhes, consultar: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816 

 

http://portal.mj.gov.br/sedh/documentos/004_1_3.pdf
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só são possíveis com a superação de essencialismos e binarismos (para os quais a 

sociedade se dividiria apenas em heterossexuais e homossexuais). Essa 

perspectiva ajudaria, ainda, a modificar as bases de uma educação que ainda impõe 

a suas/seus alunas/os, compulsoriamente, as identidades catalogadas, reguladas e 

fixadas. Ou seja, a proposta queer é 

(...)  pensar a sexualidade e outras diferenças, como culturais e políticas, 

como parte da vida cotidiana, e não afetando as pessoas apenas como 

assunto de saúde pública. De uma forma geral, o queer se associa a um 

certo movimento contemporâneo na área de educação que busca repensar 

a sua forma de atuar e o seu papel social (MISKOLCI, 2012, p. 18). 

1.3. Ensino de línguas estrangeiras no contexto escolar 

O ensino de línguas estrangeiras, desde a pedagogia tradicional, de final do 

século XIX até hoje, sempre esteve, com maior ou menor destaque, presente no 

contexto escolar, desempenhando funções derivadas das concepções que se 

tinham/têm sobre elas, influenciadas pelas teorias pedagógicas, educacionais e do 

currículo às quais já nos referimos. Se no final do século XIX, com a universalização 

da escola, que buscava romper as barreiras da ignorância, “ilustrando” e “educando” 

a nova classe social dominante (a burguesia) para livrá-la da opressão do regime 

político anterior (a monarquia), era sinônimo de ensino de latim e grego, com 

objetivos claros de permitir às/aos estudantes o acesso à literatura e à cultura 

clássicas, hoje, é (re)vista pelos novos parâmetros curriculares (dos quais 

trataremos mais adiante) em sua articulação com as demais disciplinas que 

conformam o currículo escolar, com o objetivo maior de formar cidadãs e cidadãos  

plenas/os em um mundo cada vez mais globalizado (ou glocalizado 12 , como 

propõem algumas e alguns teóricas/os), a partir do entendimento de que as 

subjetividades se constroem, relacionalmente, em contato com as alteridades. 

                                                     
12

 Glocalização é, segundo Bolívar Bontía (2001), a mescla que se dá entre elementos locais e particulares com 
os globalizados. Supõe que em um mundo globalizado, no qual se assiste a uma progressiva supressão de 
fronteiras econômicas, políticas e sociais, há barreiras culturais difíceis de ser transpostas. Nesse contexto, a 
escola deveria atuar no sentido de valorizar as diferenças e as singularidades, incentivando uma educação 
intercultural, em articulação contínua entre o local e o global. 
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No Brasil, durante o período colonial, o grego e o latim eram as disciplinas 

dominantes. O ensino dessas línguas tinha como objetivo permitir à/ao estudante a 

aprendizagem de outras disciplinas e o contato com a cultura clássica. Empregava-

se o método tradicional, baseado na gramática e tradução. Durante o império, 

incorporam-se ao currículo escolar o que hoje chamamos de línguas estrangeiras 

modernas, como o francês, o inglês, o alemão e o italiano (excluído em 1870), com 

objetivos e metodologias similares aos das línguas clássicas. Durante o período 

republicano, extingue-se o ensino obrigatório do grego (1915) e o latim passa a 

dominar mais da metade da carga horária destinada ao ensino de línguas. As 

línguas modernas obrigatórias vão perdendo prestígio e reduzem-se a duas: francês 

e inglês (ou alemão), com uma média de três anos letivos para cada uma, com a 

diminuição paulatina de sua carga horária, chegando a ocupar apenas dezessete 

horas obrigatórias em 1929 (FOGAÇA; GIMENEZ, 2007, p. 164). 

Com a reforma Francisco de Campos, em 1931, em sua proposta de 

democratizar a educação secundária e preparar o aluno para a universidade, 

diminuiu-se a carga horária do latim e aumentou-se a das línguas estrangeiras, com 

o emprego do método direto 13  (inicialmente no Colégio Pedro II), seguindo a 

tendência da Escola Nova, preocupada com a motivação do aluno. O método direto 

significou uma importante mudança: ensinar a língua estrangeira empregando a 

própria língua, a partir do trabalho com as habilidades de compreensão e expressão 

orais e escritas, a partir de textos literários, jornalísticos e demais gêneros textuais, 

além de manuais e gramáticas. A reforma de Capanema (1942) preocupou-se, 

também, com as questões metodológicas, recomendando a utilização do método 

direto nas escolas públicas. Foi a reforma que mais importância deu às línguas 

estrangeiras, com recomendações de que seu ensino fosse além dos aspectos 

instrumentais, contribuindo para a cultura geral da/o aluna/o e sua consciência 

humanística, com um fecundo trabalho com as/os grandes autoras/es literários da 

época, fato pelo qual se costuma referir a essa época (anos 1940/50), como os 

“anos dourados” do ensino de línguas estrangeiras no Brasil (FOGAÇA; GIMENEZ, 

2007, p. 166). 

                                                     
13

 O método direto, conhecido também como método natural, centra-se na aprendizagem oral (perguntas e 
respostas, entre professor/a-aluno/a, aluna/o-aluna/o) e em procedimentos indutivos, empregando-se, durante as 
aulas, a língua meta. Surge no início do século XX, como resposta ao método tradicional (gramática e tradução). 
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Com a entrada da pedagogia tecnicista no Brasil, as décadas de 1960/70 seriam 

marcadas por um ensino com orientação profissional. Nesse contexto, as línguas 

estrangeiras, que passam a ser oferecidas por acréscimo ao currículo básico, são 

oferecidas, em muitas escolas, somente no 2º grau, muitas vezes em apenas um 

ano letivo, o que levou a uma decadência de seu prestígio na escola. O inglês passa 

a ser, praticamente, a única língua oferecida, sinalizando a opção do país por um 

modelo educacional mais alinhado ao que se entendia por “desenvolvimento 

econômico”. É, nessa época, em que se dá a proliferação das escolas de idiomas no 

Brasil, com a introdução do método áudio-lingual (ou audiovisual), de abordagem 

comportamental e caráter mais instrumental (FOGAÇA; GIMENEZ, 2007, p. 167).  

Com a ascensão do pensamento neoliberal no país e no contexto do discurso da 

globalização, reforçado constantemente pelos meios de comunicação, o inglês 

assume o caráter de língua franca e requisito indispensável para o mercado de 

trabalho qualificado. Mudanças significativas viriam, somente, no final da década de 

1990 e início de 2000, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que chamaremos de 

documentos norteadores. 

Tanto a LDB como os PCN, como já sinalizado anteriormente, precisam ser 

entendidos dentro de um contexto de inscrição do país em uma agenda internacional 

de combate às desigualdades sociais nos países em desenvolvimento, como 

signatário de convenções e acordos internacionais sobre direitos humanos. Nesse 

contexto, muito dos avanços propostos respondem ou tentam responder (muitas 

vezes de forma retórica) a essas demandas. De todos os modos, são os 

documentos que dão as diretrizes para as políticas educacionais e norteiam o 

trabalho pedagógico e docente. Em relação às línguas estrangeiras, a principal 

contribuição desses documentos norteadores diz respeito à sua concepção: 

Verifica-se que, em muitos casos, há falta de clareza sobre o fato de que os 

objetivos do ensino de idiomas em escola regular são diferentes dos 

objetivos dos cursos de idiomas. Trata-se de instituições com finalidades 

diferenciadas. Observa-se a citada falta de clareza quando a escola regular 

tende a concentrar-se no ensino apenas linguístico ou instrumental da 

Língua Estrangeira (desconsiderando outros objetivos, como os 
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educacionais e os culturais). Esse foco retrata uma concepção de educação 

que concentra mais esforços na disciplina/conteúdo que propõe ensinar (no 

caso, um idioma, como se esse pudesse ser aprendido isoladamente de 

seus valores sociais, culturais, políticos e ideológicos) do que nos 

aprendizes e na formação desses. A concentração em tais objetivos pode 

gerar indefinições (e comparações) sobre o que caracteriza o aprendizado 

dessa disciplina no currículo escolar e sobre a justificativa desse no referido 

contexto (BRASIL, 2006, p. 90). 

Propõe-se, nesses documentos, uma concepção das línguas estrangeiras na 

escola regular que vai além do seu caráter comunicativo ou instrumental, 

diferenciando-se da concepção de ensino (foco na comunicação) das escolas de 

idiomas. Seu papel seria o de contribuir para a integração do indivíduo em um 

mundo cada vez mais globalizado e plural, dentro do que se entende por cidadania 

global. 

Esse aspecto educacional do ensino de línguas estrangeiras envolve a 

compreensão do conceito de cidadania, entendido agora de forma ampla e 

heterogênea, construído nos espaços em que confluem as alteridades e 

subjetividades: 

Quando falamos sobre o aspecto educacional do ensino de Línguas 

Estrangeiras, referimo-nos, por exemplo, à compreensão do conceito de 

cidadania, enfatizando-o. Esse é, aliás, um valor social a ser desenvolvido 

nas várias disciplinas escolares e não apenas no estudo das Línguas 

Estrangeiras. De acordo com a visão tradicional, falar em cidadania significa 

falar em pátria, civismo, deveres cívicos, como nas antigas aulas de 

Educação Cívica. Estas, frequentemente, pretendiam disseminar um 

sentimento de patriotismo e de nacionalismo. Mas se por um lado houve o 

estímulo a esse sentimento e, de certa maneira, cumprimento da finalidade 

dessa disciplina, por outro houve uma ação pedagógico-ideológica que se 

confundiu com o que veio a ser denominado “inculcação” ou “doutrinação”. 

Nas propostas atuais, essa visão da cidadania como algo homogêneo se 

modificou. Admite-se que o conceito é muito amplo e heterogêneo, mas 

entende-se que “ser cidadão” envolve a compreensão sobre que 

posição/lugar uma pessoa (aluna/o, cidadã/ão) ocupa na sociedade. Ou 

seja, de que lugar ele fala na sociedade? Por que essa é a sua posição? 

Como veio parar ali? Ele quer estar nela? Quer mudá-la? Quer sair dela? 
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Essa posição o inclui ou o exclui de quê? Nessa perspectiva, no que 

compete ao ensino de idiomas, a disciplina Línguas Estrangeiras pode 

incluir o desenvolvimento da cidadania. (BRASIL, 2006, p. 91). 

A importância das línguas estrangeiras encontra-se também em seus valores 

sociais, políticos e culturais e no que possa significar seu ensino para a construção 

de uma cidadania crítica baseada em uma educação intercultural, na qual o contato 

com o “estrangeiro”, com o “diferente” amplia, não só visões de mundo, como 

possibilita, também, novas discursividades em sua própria língua, ou seja, novas 

formas de se dizer, de se estar no mundo: 

A reflexão sobre o papel da língua que se estuda e das comunidades que 

as falam, na sua complexa relação com o mundo em geral e com o nosso 

próprio espaço e a nossa própria língua, é de crucial importância na 

constituição dessa cidadania. O contato com o estrangeiro, com a diferença, 

provoca inevitáveis deslocamentos em relação à nossa língua materna para 

chegarmos às novas formas de “dizer” na língua estrangeira (BRASIL, 2006, 

p. 132). 

E se interpretamos as imbricações do ensino de línguas estrangeiras ao saber e 

não saber, ao espaço do novo, do alheio, em que se percorre um caminho onde não 

há total segurança e se formulam e testam hipóteses continuamente, vemos toda 

sua potencialidade dentro do que Britzman (2013, p. 109) chama de uma pedagogia 

movida pela curiosidade e erotismo, que, para nós, tem muito daquilo que 

entendemos por pedagogia queer: 

Acredito que qualquer situação de ensino/aprendizagem lida, sobretudo, 

com o alheio. O alheio como um saber novo e, também, como um saber 

outro. Dentro de um processo de ensino/aprendizagem em contexto 

institucional (...), o alheio como novo é que delimita os lugares de professor 

e de aprendiz, além de instituir e de justificar sua relação como lugares do 

saber e do não-saber. O alheio como novo gera, assim, movimentos de 

ambos os lugares em direção ao saber (FRANZONI, 1992, p.15). 
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1.4. Orientação sexual como tema transversal e o ensino de línguas 
estrangeiras 

Como vimos, com os novos parâmetros curriculares, verifica-se, também, uma 

mudança no papel da língua estrangeira no currículo escolar, que passa a 

desempenhar um papel igualmente importante nessa nova proposta de uma 

educação para a cidadania, superando o aspecto instrumental e comunicativo ao 

qual se restringia (devido, em termos, à recepção pouco crítica que teve a 

abordagem comunicativa no Brasil durante as décadas de 1980/90, o que acabou 

gerando o fenômeno nomeado comumente de “comunicativismo”, em que o ensino 

da língua estrangeira pautava-se quase que exclusivamente em seu caráter 

comunicativo e instrumental, como “ativo econômico” em um “mundo globalizado”, 

sem levar em conta, muitas vezes, os valores sociais, políticos e culturais a ela 

intrínsecos, sua complexidade na vida humana e a subjetividade na aprendizagem 

de línguas estrangeiras). Como analisa Fanjul (2008), a pesar de toda a contribuição 

da abordagem comunicativa, é importante ter em conta algumas de suas 

contradições, a saber: reduzir a língua a uma única função (ou monofunção), ou 

seja, a comunicação; e apresentá-la, também de forma reducionista, como 

instrumento de comunicação. Esse “reducionismo”, segundo o autor, ao produzir a 

imagem de um “sujeito exterior”, usuário dessa “língua-instrumento”, acaba 

“apagando” (ou deixando de dar a devida atenção/importância) o lugar da 

subjetividade na aprendizagem de línguas estrangeiras. 

De todos os modos, nesses documentos, pontua-se um projeto pedagógico não 

mais centrado nos saberes tradicionais, mas na sua confluência com questões 

contemporâneas que devem ser tratadas, transversalmente, por todas as disciplinas 

que fazem parte do currículo escolar. Como pontua Moita Lopes (1999), os temas 

transversais (ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, 

trabalho e consumo) são um bloco de conteúdos de grande transcendência para a 

formação de alunas/os, que não pode ser organizado nem desenvolvido em uma 

única área de conhecimento, dada sua complexidade e sua relevância para a 

transformação social e o desenvolvimento humano. Balizados dessa forma, os 

temas transversais demandam um tratamento interdisciplinar, em que um mesmo 

tema seja abordado de diferentes perspectivas, ajudando na construção de um 
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saber útil para a sociedade e superando, dessa forma, o tradicional (e muitas vezes 

inócuo) papel da escola como provedora de conhecimentos, principalmente em uma 

conjuntura na qual o acesso (muitas vezes acrítico) à informação se vê facilitado 

pelas tecnologias digitais, como a Internet e as redes sociais. A questão a ser 

pontuada é que as transformações sociais almejadas demandam, em última escala, 

uma formação pluralista, solidária e responsável de suas/seus cidadãs e cidadãos, 

pautada pelo diálogo e pelo respeito às alteridades. Vejamos, então, como são 

apresentados os PCN e como se articulam os temas transversais neles propostos: 

É com alegria que colocamos em suas mãos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais referentes às quatro primeiras séries da Educação Fundamental. 

Nosso objetivo é auxiliá-lo na execução de seu trabalho, compartilhando 

seu esforço diário de fazer com que as crianças dominem os conhecimentos 

de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente 

reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade. Sabemos 

que isto só será alcançado se oferecermos à criança brasileira pleno acesso 

aos recursos culturais relevantes para a conquista de sua cidadania. Tais 

recursos incluem tanto os domínios do saber tradicionalmente presentes no 

trabalho escolar quanto as preocupações contemporâneas com o meio 

ambiente, com a saúde, com a sexualidade e com as questões éticas 

relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser humano e à 

solidariedade. (BRASIL, 1997, p. 4) 

Como se pode observar nesse primeiro fragmento, há uma preocupação por 

parte do governo em inscrever o país em uma agenda internacional de combate às 

desigualdades sociais e de incentivo a uma pluralidade cultural e ao respeito aos 

direitos humanos (pensemos nas deliberações da UNESCO ou nas exigências do 

Banco Mundial no que concerne aos financiamentos de políticas sociais e 

educacionais). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, optou-se por um tratamento 

específico das áreas, em função da importância instrumental de cada uma, 

mas contemplou-se também a integração entre elas. Quanto às questões 

sociais relevantes, reafirma-se a necessidade de sua problematização e 

análise, incorporando-as como temas transversais. As questões sociais 

abordadas são: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e 

pluralidade cultural. (BRASIL, 1997, p. 38) 
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Se, no fragmento anterior, é possível observar a preocupação do governo em 

dar respostas (políticas educacionais) a uma demanda internacional em defesa dos 

direitos humanos e da pluralidade cultural, no fragmento acima podemos inferir que 

há uma tentativa de resposta às demandas internas, aos movimentos sociais que 

buscam reconhecimento, inserção e legitimação na sociedade, embora não fique 

suficientemente claro em que bases são problematizadas essas questões sociais. 

O conjunto de documentos dos Temas Transversais comporta uma primeira 

parte em que se discute a sua necessidade para que a escola possa 

cumprir sua função social, os valores mais gerais e unificadores que 

definem todo o posicionamento relativo às questões que são tratadas nos 

temas, a justificativa e a conceitualização do tratamento transversal para os 

temas sociais e um documento específico para cada tema: Ética, Saúde, 

Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, eleitos por 

envolverem problemáticas sociais atuais e urgentes, consideradas de 

abrangência nacional e até mesmo de caráter universal. (BRASIL, 1997, p. 

42) 

No fragmento acima, novamente percebemos a preocupação do governo com 

questões e problemáticas contemporâneas. Ao destacar seu caráter (até) universal, 

sinaliza a preocupação em construir uma escola que cumpra, nesse contexto, sua 

função social, que podemos interpretar como sendo a de preparar indivíduos 

capazes de lidar criticamente com essas questões que não são de abrangência 

apenas local, mas global. Constrói-se, assim, a ideia de uma escola glocalizada, em 

que o contato intercultural possibilite (re)pensar, de forma solidária (e criativa, 

pensando nos deslocamentos que se produzem quando nos posicionamos desde 

outras perspectivas), soluções a essas questões (por exemplo, ao se entender que a 

homofobia é um problema que afeta não só a nossa comunidade, mas a outras 

sociedades, e analisar como ela é tratada em culturas diferentes da nossa, podemos 

repensar como nos posicionamos em relação a ela e (re)elaborar estratégias de 

solução a partir de deslocamentos, de mudanças de perspectivas, que nos permitam 

posicionar-nos critica e criativamente em relação à nossa realidade e à realidade do 

outro, a partir da percepção da multiplicidade de formas de se viver a experiência 

humana).  
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A partir da quinta série, além da transversalização já apontada, a 

Orientação Sexual comporta também uma sistematização e um espaço 

específico. Esse espaço pode ocorrer na forma de uma hora-aula semanal 

para os alunos (dentro ou fora da grade horária existente, a depender das 

condições de cada escola). Da quinta série em diante os alunos já 

apresentam condições de canalizar suas dúvidas ou questões sobre 

sexualidade para um momento especialmente reservado para tal, com um 

professor disponível. Isso porque, a partir da puberdade, os alunos também 

já trazem questões mais polêmicas em sexualidade, já apresentam 

necessidade e melhores condições de refletir sobre temáticas como aborto, 

virgindade, homossexualidade, pornografia, prostituição e outras. Se antes 

os alunos se informavam sobre o aborto, nessas séries surge a discussão 

sobre as complexas questões que ele envolve. Se antes os alunos recebiam 

mensagens sobre os valores associados à sexualidade, agora vão discutir, 

questionar e configurar mais claramente seus próprios valores. É importante 

que a escola possa oferecer um espaço específico dentro da rotina escolar 

para essa finalidade. (BRASIL, 1997, p. 88) 

Embora pareçam estar consoantes com os debates contemporâneos sobre 

sexualidade, preocupa-nos, por exemplo, no fragmento acima, a referência à 

homossexualidade sem quaisquer ponderações explícitas a outras sexualidades 

possíveis, já que traz, tacitamente, o elemento ao qual se opõe, ou seja, a 

heterossexualidade (reforçando, novamente, o binarismo heterossexualidade/ 

homossexualidade). A heterossexualidade ou homossexualidade seriam, portanto, 

as únicas possibilidades de se viver a sexualidade? Outra questão que poderíamos 

levantar é a proximidade, no texto, entre temas que envolvem construções 

identitárias (sexualidade, homossexualidade) a outros que envolvem questões de 

saúde pública (aborto), o que poderia levar a uma interpretação das questões que 

envolvem sexualidade como exclusivas do âmbito da saúde sexual. 

As visões, fantasias e decisões sobre o próprio corpo e saúde, base para 

um desenvolvimento autônomo, poderão ser mais bem orientadas se as 

aprendizagens da escola estiverem significativamente relacionadas com as 

preocupações comuns na vida de todo jovem: aparência, sexualidade e 

reprodução, consumo de drogas, hábitos de alimentação, limite e 

capacidade física, repouso, atividade, lazer. (BRASIL, 2000, p. 81) 
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Se no fragmento anterior já nos preocupava a possível inscrição da 

homossexualidade no âmbito da saúde sexual, no fragmento acima parece 

comprovar-se tal relação, pois a proximidade dos termos “sexualidade” e 

“reprodução”, por exemplo, pode levar a uma interpretação limitadora de que é 

necessário promover a discussão sobre sexualidade desde bases 

heterorreprodutivas (a sexualidade “saudável” seria aquela que teria por finalidade a 

reprodução ou a sexualidade implicaria necessariamente na reprodução ou a 

sexualidade deve ser interpretada sempre como prática genital entre um corpo 

masculino e outro feminino ou a sexualidade natural, à qual não se acrescenta 

nenhum prefixo, é a heterossexual). 

De todos os modos, é interessante notar que, nos fragmentos destacados, a 

orientação sexual14 (embora não suficientemente problematizada, já que a menção é 

sempre à homossexualidade, no pressuposto de que seu par binário, a 

heterossexualidade, seria a forma “natural” de viver a sexualidade) apareça como 

um dos temas transversais a se trabalhar em sala de aula, o que representa, sim, 

avanços significativos na política educacional. Não obstante, a grande preocupação 

de teóricas/os e pesquisadoras/es (desde a perspectiva dos estudos de gênero e 

dos estudos queer) está justamente no risco de que se opere o que se costuma 

chamar de pedagogização e naturalização da sexualidade, sem atentar ao fato de 

que tanto as identidades de gênero como as de sexo são também construções 

históricas e culturais, e de que há uma visão naturalizada da heterossexualidade 

como padrão sexual de normalidade. E o mais importante, não incorrer no erro de se 

reforçar a ideia de que a orientação sexual (do desejo) e as identidades são fixas, 

que não mudam com o tempo, ou que a sexualidade se refere apenas a atos 

sexuais. Como destaca Miskolci (2010, p. 91), a sexualidade deve ser entendida de 

uma forma muito mais ampla, já que se refere, também, à forma como as pessoas 

se relacionam, expressam desejo, afeto e amor, ou seja, “como organizam boa parte 

de suas vidas”, pelo que, vista desse modo, revela-se uma questão “que vai muito 

além de decisões privadas”, sendo “moldada” no espaço público, por meio de 

                                                     
14

 Deve-se ter em conta que o termo “orientação sexual”, nos PCN, permite uma dupla interpretação (não 
explícita nesses documentos), ou seja, como sinônimo de “educação sexual” e/ou em sua referência à 
“orientação do desejo sexual”.  
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processos de socialização diversos, entre eles, os educativos, pois é na escola onde 

também se aprende o que é “permitido” e o que é “inaceitável”, “abjeto”. 

Segundo Altmann (2001, p. 584), o tema “orientação sexual” não se restringe a 

seu carácter informativo, mas tem efeito de intervenção no ambiente escolar, 

podendo, inclusive, alterar comportamentos, não apenas por meio de “proibições e 

punições”, mas de todo um aparato que visa a produzir “sujeitos autodisciplinados 

no que se refere à maneira de viver sua sexualidade”:  

De maneiras diversas, meninos e meninas também exercem formas de 

controle uns sobre os outros, bem como escapam e resistem a este poder. 

O dispositivo da sexualidade perpassa espaços escolares, instaura regras e 

normas, estabelece mudanças no modo pelo qual os indivíduos dão sentido 

e valor a sua conduta, desejos, prazeres, sentimentos e sonhos (ALTMANN, 

2001, p. 584) 

Na mesma linha de Altmann, Britzman (2005, p. 65) também é bastante crítica 

em relação à abordagem da sexualidade na escola, separada de valores e 

aprendizagens a ela intrínsecos, como curiosidade, afeto e amor. Para ela, a escola, 

como instituição social, é ambivalente em relação ao papel da sexualidade no 

currículo escolar. Por um lado, ela (a sexualidade) é, muitas vezes, definida como 

“práticas genitais” (e, portanto, relacionada à biologia); por outro, também é o motor 

da “curiosidade” e da “aprendizagem” sobre o desejo, o afeto e o amor (segundo a 

autora, os “grandes temas unidos à nossa sexualidade”). 

Os temas transversais se incorporam aos PCN de línguas estrangeiras 

ancorados em uma perspectiva sociointeracionista da linguagem, que, segundo 

Moita Lopes (1999), implica em uma visão dialógica do discurso; isto é, na 

percepção de que usamos a linguagem para agirmos no mundo social e de que, ao 

fazê-lo, estamos construindo esse mundo, a nós mesmos e aos outros em nossa 

volta, já que 

(...) agimos no discurso sabendo que não podemos falar o que quer que 

queiramos com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, ou seja, o 

exercício do poder baliza nossas interações (...). Portanto, estamos sócio-

historicamente posicionados no uso da linguagem (MOITA LOPES, 1999). 
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Ainda seguindo as reflexões de Moita Lopes (1999), os significados que 

construímos no mundo social refletem como nos envolvemos nas interações e nos 

posicionamos no mundo social, com nossos projetos políticos, crenças e valores, 

que determinarão, a partir de embates discursivos, que significados poderão ser 

construídos, a que discursos homogeneizadores podemos resistir, que parcelas da 

população poderão ser ouvidas e ter seus direitos como cidadãs e cidadãos 

garantidos em suas lutas por um tratamento social mais igualitário. 

É essa consciência crítica de como usamos a linguagem no mundo social que 

nos permite, por exemplo, questionar práticas discursivas discriminatórias e 

excludentes, que levam à segregação e marginalização a muitos sujeitos, e perceber 

o mundo em outras bases, considerando a multiplicidade de modos de se viver a 

experiência humana. Dessa forma, conhecer uma língua estrangeira é mais uma 

possibilidade de se agir discursivamente no mundo social, já que é o próprio 

discurso que constrói esse mundo. O trabalho com os temas transversais na língua 

estrangeira nos permite, portanto, perceber como essas questões contemporâneas 

são construídas em outras práticas discursivas, o que nos permite, também, 

posicionar-nos criticamente no espaço social em que vivemos (MOITA LOPES, 

1999). 

Entre as várias possibilidades de se trabalhar as questões propostas pelos 

temas transversais, Moita Lopes (1999) cita o seguinte exemplo, que, para as 

reflexões que pretendemos desenvolver neste trabalho, é bastante significativo: os 

modos como importantes revistas semanais nacionais e internacionais estamparam 

em suas capas a notícia do assassinato do estilista italiano Gianni Versace, em 

1997, representando/construindo-o, a partir de escolhas lexicais e imagéticas, ou 

como um homossexual envolvido com luxo, sexo e crime (como observado na 

revista brasileira Manchete), ou como vítima de um assassino, um serial killer (como 

observado nas revistas Time, Newseek, L´Expresso), o que pode ser interpretado 

como duas maneiras  distintas de representar a homossexualidade. Para o linguista 

aplicado, esse trabalho de comparação pode evidenciar como as escolhas 

linguísticas (e as representações discursivas) em diferentes línguas (e, também, em 

uma mesma língua) expressam, em nosso “agir no mundo social”, visões de mundo, 

crenças e valores. Nesse sentido, ao se trabalhar o tema transversal “pluralidade 
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cultural”, como na proposta de Moita Lopes, rompe-se com a visão unívoca e não 

plural da cultura em/da língua estrangeira. 

Nesse sentido, como espaço privilegiado de contato com alteridades e 

potencialidades na construção de subjetividades, o trabalho com o tema transversal 

“orientação sexual” nas aulas de línguas estrangeiras, dentro de uma proposta de 

desnaturalização e problematização de categorias identitárias, pode resultar em uma 

prática menos normatizadora e mais libertária, ajudando a romper visões 

homogeneizadoras e binarismos hegemônicos (homem/mulher, masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual etc.). Isso implica, também, que esses temas sejam 

incorporados (e problematizados) no âmbito acadêmico que se ocupa da formação 

de professoras e professores e passem a fazer parte das disciplinas e dos debates 

dos currículos dos cursos de licenciatura. 

Esta pesquisa parte exatamente desta preocupação: contribuir, de algum modo, 

para a formação de professoras e professores de línguas estrangeiras, no sentido de 

incorporar, aos âmbitos que se ocupam de sua formação, as discussões sobre 

gêneros e sexualidades no ensino de línguas. 

Como professor de língua espanhola há alguns anos, intuo que muitas alunas e 

alunos, cuja sexualidade diverge dos padrões normativos, sofrem um processo de 

apagamento e silenciamento, o que os pode levar, muitas vezes, à exclusão/evasão 

do ambiente escolar, principalmente se a essa sexualidade “divergente” relacionam-

se outras categorias raciais e sociais (raça/etnia, classe social, nacionalidade etc.), o 

que não deve ser confundido com, em termos butlerianos, uma “hierarquização de 

opressões”, pois todas essas categorias se articulam a partir dos mesmos 

dispositivos que construíram o modelo hegemônico do homem branco, 

heterossexual, urbano, ocidental e de classe média. 

Dessa forma, nesta pesquisa, acredito que qualquer mudança em relação à 

formação e ao trabalho do/a professor/a de línguas com esses temas, de forma 

crítica e ética, deve passar obrigatoriamente pela problematização (ou, usando os 

termos derridianos, por uma desconstrução) dessas categorias (e do próprio 

conceito de identidade), por uma análise, também crítica, dos documentos 
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norteadores em que se centra a escola, por uma revisão do espaço (de 

compromisso, também) que têm as línguas estrangeiras no processo educacional 

(educação focada na construção de uma cidadania plena e crítica), e, também, por 

uma postura que resulte em ações que, não simplesmente incluam (dar voz e 

visibilidade àquelas e àqueles que historicamente são silenciados, apagados e/ou 

excluídos do ambiente escolar é, logicamente, muito importante, mas não 

suficiente), mas que revelem (problematizem) os dispositivos reguladores e 

normatizadores. Nesse sentido, conhecer os discursos e as discursividades 

daquelas e daqueles que se identificam ou são identificados com as sexualidades 

“divergentes” (da supostamente “normal”), pode ser útil na reformulação de novas 

ações (o que inclui, também, os livros e materiais didáticos). 

Apesar dos avanços dos documentos norteadores do ensino regular no Brasil, 

muitas escolas ainda não conseguiram liberar-se do currículo e dos saberes 

tradicionais. Muitos livros e materiais didáticos, inclusive os de línguas estrangeiras, 

ainda reforçam o modelo da família nuclear, heterossexual – ou, pelo menos, 

heteronormatizada –, de classe média e predominantemente branca, como se vem 

sinalizando ao longo deste trabalho.  

No que concerne ao ensino de línguas estrangeiras, é importante lembrar que as 

professoras e os professores de línguas, pela própria deformação profissional, 

esquecem-se de que o ensino dessa disciplina, principalmente no contexto do 

ensino regular, faz parte de um projeto maior: a construção da cidadania. Desse 

modo, a transversalidade proposta pelos documentos norteadores do ensino regular 

deve também estar presente nas aulas de línguas estrangeiras.  

Uma das possibilidades para se trabalhar sexualidade, gênero e orientação 

sexual, dentro de uma proposta “libertadora/emancipadora”, seria a inclusão do 

cinema queer nas aulas de línguas, que, ao desconstruir paradigmas 

heteronormativos, reforçados, muitas vezes, pelo cinema que poderíamos chamar 

de “comercial”, poderia contribuir para a desnaturalização não só de categorias 

identitárias, como sexualidade e gênero, mas também de conceitos como família, 

afetos, desejos, solidariedade etc. Portanto, se a aula de língua estrangeira em uma 

abordagem intercultural (desde uma perspectiva pós-crítica) é, por natureza, o 
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espaço do contato com o novo e com o alheio, o trabalho em sala, a partir de uma 

pedagogia queer, de temas como gêneros, corpos e sexualidades, pode ser uma 

alternativa menos normatizadora e mais libertadora, pois, em lugar de tratar essas 

questões a partir da diversidade (tolerância ao diferente), passaria a tratá-las a partir 

do contato com as diferenças, contato este sempre transformador e libertador, como 

sugere Miskolci (2012). 

A título de ilustração, e antes de finalizar este capítulo, gostaríamos de 

apresentar alguns exemplos do tratamento dado a essas questões, extraídos de dois 

livros didáticos de língua espanhola para o ensino médio. O primeiro refere-se a uma 

unidade didática (a primeira do terceiro volume, correspondente ao terceiro ano do 

ensino médio) que trata das doenças sexualmente transmissíveis (DST), extraído de 

um livro aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2012-2014), 

reproduzida a seguir. 

 
Figura 1: Reprodução da página 12 do livro didático Enlaces (2010)        Figura 2: Reprodução da página 13 do livro Enlaces (2010) 
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A unidade em questão tem como tema organizador, como dissemos, as DST. Na 

primeira atividade, as/os alunas/os observam algumas reproduções de cartazes que 

circularam em alguns países de língua espanhola, em campanhas de prevenção das 

DST, a fim de reconhecer (em espanhol) a doença à qual se refere (sífilis e AIDS) e 

os métodos de prevenção mencionados (preservativo masculino e o exame de HIV, 

Elisa). Na segunda atividade, escutam uma entrevista realizada por um canal de 

televisão a uma atriz mexicana sobre seu trabalho de conscientização dos “estragos” 

da AIDS e de sua prevenção entre os jovens da América Latina, e realizam um 

exercício de intepretação (Falso ou Verdadeiro). Na terceira atividade, voltam a 

escutar a entrevista, para realizar um exercício de releitura. Já na quarta atividade, 

realizam um exercício de sistematização gramatical. Na atividade 5, reproduzida 

acima, relacionam as siglas das DST a seus significados, para, então, na atividade 

seguinte, relacioná-las a suas correspondentes em português. Na atividade 7, 

relacionam os métodos anticonceptivos à imagem correspondente (preservativos 

masculino e feminino, diafragma, espermicida, dispositivos intrauterinos e pílula 

anticoncepcional). Seguem-se a essas atividades outras duas (também reproduzidas 

acima), nas quais se trabalham outros dois textos sobre saúde sexual e reprodutiva.  

Cabe destacar que, em toda a coleção (seus três volumes), esta é a única 

unidade em que se trabalha gênero e sexualidade, e, em momento algum, aparecem 

temas como afeto, amor, relacionamentos, prazer e desejo. Toda a unidade 

(temática) constrói-se pautada na saúde sexual e reprodutiva, com destaque, quase 

que exclusivo, às DST e aos métodos de prevenção. Não que esses temas, inclusive 

propostos nos PCN, não devam ser trabalhados nas aulas de línguas estrangeiras. 

O grande problema, segundo entendemos, é a abordagem, que acaba limitando (e 

reforçando) o tema sexualidade à saúde sexual. Em toda a coleção, não há 

nenhuma menção a outras formas de se vivenciar a sexualidade, nem propostas de 

debates/discussões/problematizações acerca do sexismo, da violência de gênero e 

da homo/transfobia, que, igualmente à saúde sexual e reprodutiva, também 

aparecem, nos PCN, como temas a serem trabalhados, transversalmente, nas 

disciplinas que conformam o currículo escolar. 

Os exemplos a seguir foram extraídos de outro livro didático, também destinado 

ao ensino médio, que não obteve a aprovação do PNLD 2014.  
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       Figura 3: Reprodução da p. 75 do livro didático Diversidad (2013)           Figura 4: Reprodução da p. 83 do livro Diversidad (2013) 

Trata-se, também, do fragmento de uma unidade didática do terceiro volume da 

coleção (que provavelmente começará a ser distribuída em 2014), destinada a 

alunas/os do terceiro ano do ensino médio. A unidade intitula-se “Respeto para 

todos” e propõe-se a: refletir sobre o respeito à diversidade; falar sobre direitos civis; 

aprender a fazer pedidos e sugestões e também a ordenar; aprender a usar e a 

analisar campanhas publicitárias e institucionais trabalhar algumas características do 

gênero reportagem ou entrevista; e conhecer um conto de um autor colombiano. É a 

terceira unidade do volume, e, na primeira atividade (reproduzida acima), as/os 

alunas/os devem reconhecer o tema da campanha em questão, ou seja, o respeito à 

livre orientação sexual (na imagem, aparecem um varal com duas calcinhas 

penduradas e duas xícaras de café com marcas de baton. Vê-se também, na 

imagem, o slogan da campanha institucional: “la diversidad es natural”. As atividades 
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seguintes trazem dois gêneros textuais diferentes: (1) um convite de casamento (de 

Catalina e Raquel) e a transcrição de um diálogo entre Juan e Marta a respeito do 

casamento de Catalina (irmã de Marta) e Raquel. Esses dois textos são usados para 

exercícios de compreensão leitora. É interessante notar que, no diálogo, menciona-

se a Lei 13/2005 referente à aprovação da união homoafetiva na Espanha. A 

atividade seguinte explora a temática no âmbito nacional (Brasil) e propõe as/os 

alunos uma discussão sobre o matrimônio igualitário. Na sequência, são trabalhados 

dois cartazes de campanha institucional contra a homofobia, cujos slogans são: “La 

homofobia es uma enfermedad que se cura com tolerancia y aceptación” e “Dos 

iguales también hacen pareja”. Nas atividades que se seguem, são trabalhadas 

algumas questões gramaticais. Na seção “Leer y pensar” (reproduzida acima), 

propõe-se um debate entre as/os alunas/os sobre alguns problemas da comunidade 

trans, com fragmentos da lei argentina que garante direitos à identidade de gênero. 

Seguem-se outras atividades que  exploram vocabulario relacionado aos temas e 

em que se discutem questões como homofobia e respeito à diversidade. 

Como se pode observar, essas unidades trabalham questões relacionadas a 

gêneros e sexualidades de modos distintos. Se a primeira às restringe ao âmbito da 

saúde sexual e reprodutiva, em uma perspectiva biologizante, a segunda opta por 

trabalhar as “sexualidades periféricas” e os “gêneros dissidentes”, no âmbito da 

diversidade, do respeito e da solidariedade (apesar de não propor, efetiva e 

suficientemente, uma discussão/problematização sobre a fragilidade/transitoriedade 

das categorias identitárias hetero/homo/bissexuais). De todos os modos, são duas 

maneiras significativas de incorporar os temas propostos nos PCN, mas não cabe 

dúvida de que nos alinhamos à segunda proposta, que, para nós, aproxima-se muito 

do que entendemos como perspectiva queer.
 15

 

 

 

                                                     
15

 Cabe destacar que, em momento algum, questiona-se a seriedade/competência das autoras dessas duas 
coleções didáticas, sua qualidade e relevância no mercado editorial de livros didáticos.  
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2.1. Estudos queer 

Há uma certa dificuldade em se traduzir o termo queer para outras línguas. Em 

inglês, significa estranho, esquisito, torcido, anormal. O termo queer vem da raiz 

indo-latina torquere, que significa “torcer” e do inglês athwart (através de), e se opõe 

a straight, que significa reto, normal (SALIH, 2012, p. 19). Queer era (e continua 

sendo) empregado de modo pejorativo, como termo de estigmatização, em 

referência às/aos anormais, àquelas e àqueles que escapam da normalidade, às/aos 

abjetos, às/aos excluídas/os, sempre instituindo a culpa e a vergonha. 

A ressignificação política do termo queer tem início na década de 1980, com o 

fortalecimento dos movimentos gays, principalmente após as revoltas de 

Stonewall16, em 1969. Em plena crise sanitária devido à epidemia da AIDS, um 

grupo de ativistas passa a autodenominar-se queer como marca política de 

diferenciação de um ativismo que julgavam elitista e discriminatório, composto 

principalmente por homens brancos, de classe média, que haviam assimilado 

valores heteronormativos (como a monogamia e a constituição de famílias) e 

lutavam pela aceitação e representatividade de uma identidade gay construída nos 

últimos anos. Em oposição a esse ativismo, surgem grupos e coletivos compostos 

por aquelas/es que não se sentiam representadas/os por essa identidade, 

principalmente os hispânicos e afrodescendentes, lésbicas, bissexuais, 

prostitutas/os e sadomasoquistas. Como vimos anteriormente, foram esses grupos 

(ACT UP e Nation Queer, entre outros) que lutaram pela universalização do 

tratamento da AIDS, com protestos públicos de grande visibilidade, e sinalizaram 

que, mesmo os grupos gays mais “heteronormatizados” poderiam ser vítimas de 

novas ondas de homofobia e intolerância, principalmente em momentos de crise e 

de conservadorismo moral.  

                                                     
16

 Refere-se aos conflitos violentos entre gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros e a polícia de Nova York, 
iniciados em 28 de junho de 1969, no Bar Stonewall Inn, que duraram vários dias. Era a primeira vez que a 
comunidade LGBTTIQ resistia aos maus-tratos policiais. Essa rebelião viria a fortalecer os movimentos em 
defesa dos direitos civis LGBTTIQ. Em muitos países, celebra-se essa data com o Gay Pride. 
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Foi justamente o caráter de rebelião desses grupos queer que chamou a 

atenção da feminista Teresa de Lauretis, quem utilizará, pela primeira vez, o termo 

“teoria queer” em um artigo publicado, em 1991, na revista Differences, em que 

defende a descontinuidade das formas de afetividades e sexualidades. Sua proposta 

era traduzir a transgressão desses movimentos para o discurso acadêmico, para 

que se pudesse produzir um tipo de conhecimento que tivesse o mesmo tom de 

crítica que observara nas ruas, e seus objetivos eram: 

(...) articular los términos gracias a los cuales las sexualidades “gays” y 

lesbianas pueden ser comprendidas e imaginadas como formas de 

resistencia a la homogeneización cultural, oponiéndose al discurso 

dominante por medio de otras disposiciones del sujeto cultural (…) y 

articular los discursos y las prácticas de las homosexualidades en relación 

con el género y la raza, así como las diferencias de clase o de cultura 

étnica, de generación y de situación geográfica y sociopolítica (DE 

LAURETIS, 1991, p. 34-35 apud GUIJARRO OJEDA, 2006, p. 57) 

Como teoria e corrente de crítica literária e cultural, o queer se desenvolveu a 

meados dos anos 1980, influenciado pelas teorias pós-estruturalistas e 

psicanalíticas e pelos estudos feministas, gay e lésbico que orientavam a 

investigação que já se vinha fazendo sobre a categoria do sujeito (SALIH, 2012, p. 

19) e surgiu, como destaca Miskolci (2012, p. 21), como um impulso crítico em 

relação à ordem sexual contemporânea, possivelmente associado à contracultura e 

às demandas dos movimentos sociais iniciados a partir da década de 1960, entre 

eles, o movimento feminista, gay e lésbico. 

A teoria queer toma como fonte inicial as reflexões de dois pensadores pós-

estruturalistas: Foucault e Derrida. A partir da genealogia de Foucault, centrada nas 

dimensões do saber, do poder e da ética, ou seja, em como nos constituímos 

historicamente como sujeitos de conhecimento e em agentes morais que influenciam 

os demais, a teoria queer se interessará pela análise dos efeitos de produção e 

poder implicados. Igualmente importante será a análise de Foucault sobre as 

condições de produção da categoria “homossexual” como espécie, a partir de um 

discurso médico patologizador que construira a homossexualidade como desvio e 

também como identidade (imposta ao sujeito como imperativo categórico). A 



63 
 
 

 

sexualidade entendida como dispositivo histórico será o ponto de partida dos 

estudos queer. De Derrida, a teoria queer tomará os conceitos de desconstrução, de 

diferença (différence) e de performativo. Para os teóricos queer, a desconstrução 

derridiana possibilitará romper com o sistema binário de oposições (homem/mulher; 

natureza/cultura; heterossexualidade/homossexualidade; masculino/feminino etc.) e 

com as verdades absolutas sobre os sujeitos, as sexualidades e as identidades. A 

différence derridiana possibilitará entender as diferenças como produtos ou efeitos 

constituídos nos processos de ruptura do sistema da causalidade constitutiva, 

produtiva e originária. Já o conceito de performativo de Austin, a partir da 

interpretação de Derrida, será fundamental para a construção da ideia de 

performatividade, paródia e drag, uma das bases conceituais da obra de Judith 

Butler (GUIJARRO OJEDA, 2006, p. 54-55; SÁEZ, 2004, p. 67-105). 

Igualmente importantes serão as contribuições de teóricas feministas e lésbicas 

como Monique Wittig, Adrienne Rich e Gayle Rubin. De Wittig (200617), se tomará a 

ideia de sexo como categoria política culturalmente estabelecida e a crítica aos 

limites da heterossexualidade como construto de um pensamento que a categorizou 

como dado. Wittig não se interessa pela heterossexualidade como simples prática 

sexual, mas como produto e efeito de discursos que estabelecem a 

heteronormatividade do sexo e do gênero a partir de um dispositivo que ela chama 

de heterocentrado. Para as/os teóricos queer, será de interesse especial a abolição 

das categorias homem/mulher proposta por Wittig, entendidas como conceitos 

políticos que contribuem para a manutenção da heterossexualidade. De Rich 

(1985 18 ), se tomará o conceito de heterossexualidade como dispositivo 

institucionalizado no plano político, que se reflete tanto na identidade sexual como 

na de gênero. Rich criticará, também, o feminismo que desconsiderava as práticas 

lésbicas. De Rubin (199319), se tomará o conceito do sistema sexo/gênero e as 

noções de heterossexualidade compulsória. Rubin opunha-se contundentemente a 

gays e lésbicas heteronormatizados, ou seja, ajustados/normalizados dentro da 

heteronorma. 

                                                     
17

 O texto original foi publicado em 1992. Para este trabalho, consultamos a tradução espanhola de 2006. 
18

 O texto original foi publicado em 1980. Para este trabalho, consultamos a tradução espanhola de 1985. 
19

 O texto original foi publicado em 1975. Para este trabalho, consultamos a tradução brasileira de 1993. 



64 
 
 

 

 Se para os movimentos feministas, gays e lésbicos a crítica era dirigida a uma 

ordem heterossexual que os oprimia, para as/os teóricos queer a crítica vai dirigida à 

heteronormatividade, conceito desenvolvido por Michael Warner (1999), para quem 

a heterossexualidade não é apenas o modo “normal” de se viver a sexualidade, mas 

a única opção viável de se vivê-la. Se para o feminismo a heterossexualidade é 

concebida “compulsoriamente” (RICH, 1985 [1980]) e como “contrato social” 

(WITTIG, 2006 [1992]), para Warner ela é a única opção legítima, que irá regular a 

ordem social, silenciando, apagando ou mesmo excluindo outras possibilidades de 

se viver a sexualidade que possam transgredir a norma (o que não impede, por 

exemplo, que se possa falar de uma homossexualidade heteronormatizada, que 

toma por pressupostos valores morais e comportamentais associados à 

heterossexualidade, como já vimos: o casamento monogâmico, a constituição de 

famílias, práticas e comportamentos sexuais não transgressivos, como o 

sadomasoquismo, a prostituição etc.).  

                                                            HETERONORMA 
 

 
             

Sexo    Gênero                               Sexualidade                          Relações 
 
 
 

                       
     Masculino   Feminino              Heterossexual  Homossexual        Casado    Solteiro 
                                                           
                                                                     Bissexual 

Diagrama: Heteronorma 

Os principais expoentes da teoria queer são Judith Butler, Eve Sedgwick, Donna 

Haraway, Teresa de Lauretis, Michael Warner e Beatriz Preciado, entre outros, cujas 

pesquisas e estudos partiam dos conceitos de sexo, sexualidade e gênero tomados, 

como vimos, das teorias feministas, dos estudos gay e lésbico e, principalmente, das 

leituras de Michel Foucault e de Derrida, para operar uma desconstrução das 

políticas de identidades que problematizasse as operações discursivas fundadas em 

uma normalidade sexual e em uma cultura disciplinadora, nas quais o corpo 

ganhava inteligibilidade apenas dentro de uma realidade supostamente natural. 

Nesse sentido, ao denunciar a decadência do sistema tradicional do sujeito e 
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questionar, inclusive, o que é a subjetividade, pode-se dizer que a teoria queer é um 

movimento pós-identitário, pós-feminista e pós-gay (SIERRA GONZÁLEZ, 2008). 

É com a publicação, em 1990, de Gender Trouble. Feminism and the Subversion 

of Identity (Problemas de gênero: o feminismo e a subversão da identidade), de 

Judith Butler, que a teoria queer começará a ganhar relevância no meio acadêmico. 

Partindo das leituras de Foucault, Derrida, Beauvoir, Wittig, Freud e Lacan, 

principalmente, Butler mostrará a inconsistência dos pressupostos naturalistas da 

matriz heterossexual, questionando/problematizando/desconstruindo a sexualidade 

fundada em binarismos (heterossexual/homossexual): 

Gender Trouble põe em questão a categoria do sujeito, na medida em que 

Butler se envolve numa crítica genealógica que analisa as condições da 

emergência do sujeito no discurso. Em suas discussões da 

homossexualidade e da heterossexualidade e suas mútuas construções 

dentro da lei, Butler coloca em ação teorias psicanalíticas, foucaultianas e 

feministas. As identidades heterossexuais são construídas em relação ao 

seu “outro” homossexual, que é visto como abjeto, mas os heterossexuais 

melancólicos são assombrados pelos rastros desse “Outro” que nunca se 

torna definitivamente ou completamente abjeto. Isso significa que as 

identidades não são absolutamente tão héteros, legítimas ou únicas quanto 

aparentam, e podem subversivamente ser trabalhadas a contrapelo, a fim 

de revelar a natureza instável e ressignificável de todas as identidades de 

gênero (SALIH, 2012, p. 101). 

Influenciada pelo pós-estruturalismo, principalmente pelas ideias de Foucault, 

segundo as quais a heterossexualidade serve como modelo de uma tecnologia 

complexa (biopolítica) destinada a produzir corpos heterossexuais, Butler (201320) 

postulará que não há sexo natural, porque qualquer aproximação a essa categoria 

só se dá através da cultura e da linguagem, e que a natureza, por sua vez, não é 

descritiva, mas prescritiva. É nessas bases em que Butler construirá sua teoria, 

apropriando-se do termo de Austin sobre a performatividade, a partir das releituras 

de Derrida. Para Butler, vivemos em uma constante repetição de normas do que é 

ser homem ou ser mulher e, neste processo, citamos referências que nos precedem 

ou que são citadas por outras pessoas, quando, por exemplo, ao nascer, dizem: “é 

                                                     
20

 O texto original é de 1999. Para este trabalho, consultamos a tradução espanhola de 2013. 
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homem” ou “é mulher”, para, a partir daí, incidir sobre nós convenções (que são 

exteriores a nós) e práticas que irão “generizar” nossos corpos e conformar nossas 

identidades; processo este que se repete continuamente, mas não sem falhas, e são 

justamente essas falhas que impedem que se chegue a um ideal específico do que é 

ser homem ou ser mulher. Butler postulará também que não há existe um sexo (ou 

mesmo um corpo) natural, já que este é sempre “generizado”, antes mesmo de 

nascermos (SALIH, 2012). 

Nesse sentido, seguindo as reflexões de Sierra González (2008), tanto a teoria 

como o movimento queer posicionam-se críticos a tudo o que se entende como 

natural e inalterável e põem de manifesto que o corpo é um campo de batalha no 

qual também se inscrevem as marcas de poder. Em seu sentido político, o queer 

rejeita as ideias essencialistas e entende as identidades como contínuos em 

constante mudança, e só uma prática crítica, operada por sujeitos situados no 

espaço da resistência e da dissidência, pode levar efetivamente a transformações. 

Segundo a autora, as relações entre governo e movimentos sociais, no século XX, 

são marcadas por processos de dissidência e resistência inovadores: não se 

questiona apenas a destruição dos aspectos materiais do poder precedente, senão 

um esvaziamento das funções repressivas do biopoder e um êxodo do normativo 

que gera uma autonomia mais extensa e duradora desses movimentos. Essa 

autonomia é o resultado de processos marcados, continuamente, tanto pela 

interlocução como pela ruptura com o governo, o que modifica o próprio conceito de 

revolução. Nesse sentido, parece ter havido um deslocamento do lócus da 

construção da subjetividade política das “tradicionais categorias de classe, trabalho 

e divisão sexual do trabalho” para outras “constelações transversais”, como o corpo, 

a sexualidade, a raça e, também, a nacionalidade, a língua, o estilo e, inclusive, a 

imagem, como destaca a autora, para quem a eficácia funcional do movimento 

queer, como âmbito de resistência, “residiria em sua singularidade e no fato de que 

a singularidade que o caracteriza supõe também uma diferença irrecuperável, não 

redutível à unidade” (SIERRA GONZÁLEZ, 2008, p. 39). 

Como se pode observar, a teoria queer articula sexo e gênero a outras 

categorias identitárias (ou marcadores sociais), como raça/etnia, classe social e 

nacionalidade e propõe analisar as estruturas sociais que classificam e hierarquizam 
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os sujeitos a partir da intersecção desses marcadores, já que é impossível analisá-

los separadamente, pois não se pode falar, como sinaliza Butler, em hierarquização 

de opressões. Desse modo, em alguns contextos, pode ser que a sexualidade tenha 

um papel mais importante, mas isso não significa que a raça/etnia ou a classe social, 

por exemplo, não tenham implicações na regulação social e discriminação das quais 

são “vítimas” alguns sujeitos, o que caracteriza essa “diferença irrecuperável, não 

redutível à unidade” (SIERRA GONZÁLEZ, 2008, p. 39), já que as subjetividades 

são produto e efeito de numerosas estruturas de discursos relacionados ao 

saber/poder, ou seja, que não há identidades naturais e a-históricas, já que estas 

são sempre construídas. Não há uma realidade ontológica que nos defina, mas um 

devir, uma identificação sempre transitória, fluida e inacabada. De aí a crítica aos 

binarismos hegemônicos (homem/mulher, heterossexual/homossexual), que nos 

tentam definir em equações linguísticas cujos termos são o sexo, o gênero e a 

prática sexual e cujo produto é a identidade sexual (heterossexual, homossexual, 

bissexual, transexual etc.). Ao desconstruir essas equações, a teoria queer nos 

revela outras possibilidades, outras identidades que foram silenciadas ou apagadas 

(neste momento, me ocorre o relato de um dos informantes desta pesquisa que se 

percebia muito afeminado, mas que, como se sentia atraído e se relacionava com o 

sexo oposto, se identificava como heterossexual, apesar de não se considerar nada 

masculino e de usar saias; e também a de uma informante que, mesmo se sentindo 

atraída por mulheres e não se identificando com o “universo feminino”, não se 

percebia como lésbica ou homossexual). 

Para finalizar, citamos Tamsin Spargo (2006, p. 8): 

“Queer” pode funcionar como substantivo, adjetivo ou verbo, mas em qualquer 

caso se define contra o “normal” ou normatizador. A teoria queer não é um 

quadro de referência singular, conceitual ou sistemático, mas sim uma coleção 

de compromissos intelectuais com as relações entre sexo, gênero e desejo 

sexual. Se a teoria queer é uma escola de pensamento, então ela é uma escola 

com uma visão bastante heterodoxa de disciplina. O termo descreve um leque 

diverso de práticas e prioridades críticas: leituras da representação do desejo 

pelo mesmo sexo em textos literários, filmes, música e imagens; análise das 

relações de poder sociais e políticas da sexualidade; críticas do sistema sexo-

gênero; estudos de identificação transexual e transgênero, de sadomasoquismo 

e de desejos transgressivos. 
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Figura: Mike Funk, Revolta de Stonewall recontada em HQ 
Fonte: http://www.ladobi.com/2013/10/revolta-stonewall-recontada-quadrinhos/ 
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2.2. Por uma linguística aplicada queer 

Com os novos parâmetros curriculares, como vimos, sinaliza-se uma mudança 

na concepção do ensino de línguas estrangeiras no contexto escolar, não mais 

pautada unicamente por seu carácter instrumental e comunicativo, mas inserido em 

um contexto mais amplo em que se alinha à função social da escola na formação de 

uma cidadania plena e crítica, passando a ocupar-se, também, de questões e 

problemáticas contemporâneas relevantes, como as sinalizadas nos temas 

transversais propostos pelos documentos norteadores. Entendido o ensino de 

línguas estrangeiras como um espaço possível, desde uma concepção 

sociointeracionista da linguagem (MOITA LOPES, 1999), para a construção de 

subjetividades, a partir do contato com outras discursividades e visões de mundo, a 

linguística aplicada (LA), não a “tradicional”, ainda muito vinculada a uma linguística 

teórica preocupada com a descrição e funcionamento da língua, mas a “mestiça” ou 

“in(ter)disciplinar”, como propõe Moita Lopes (2006a), pode nos fornecer tanto um 

suporte teórico como metodológico para pensarmos nas questões que envolvem o 

trabalho com gêneros e sexualidades nesse espaço. 

Para Moita Lopes (2006a, p. 15-16), há teorizações relevantes nas ciências 

sociais e nas humanidades, principalmente as relacionadas à natureza do sujeito 

social, que precisam ser incorporadas à LA, inclusive para que se possa pensar em 

novos modos de se fazer pesquisa nessa área, tanto do ponto de vista teórico 

quanto metodológico, isso porque, durante muito tempo (e ainda hoje), entendeu-se 

a LA como uma área do conhecimento, fortemente atrelada à teoria linguística, que 

se ocupava das questões que envolviam o uso da linguagem, especialmente no 

ensino e aprendizagem de línguas, ou seja, como uma área de “aplicação” da 

linguística teórica. Entretanto, com sinaliza Moita Lopes (2006a, p. 18), nenhuma 

teoria linguística, de forma independente e eficiente, pode dar conta dos aspectos 

sociais e psicológicos relacionados à aprendizagem de línguas, o que torna essa 

área bastante propícia para a interdisciplinaridade e aberta às contribuições de 

outras disciplinas. Além disso, embora tradicionalmente a LA se ocupe do 

ensino/aprendizagem de línguas, principalmente de línguas estrangeiras, hoje já se 
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entende que seus interesses vão além da educação linguística, ocupando-se, 

também, das “práticas linguísticas” (dentro e fora da sala de aula). 

Entendida como uma área de forte vocação interdisciplinar (ou “indisciplinar”, 

como sugere Moita Lopes), a LA não pode ser pensada, na contemporaneidade, 

dentro de lógicas “solucionistas”, que busquem ou encaminhem soluções aos 

problemas com os quais se defronta, mas como uma área do conhecimento mais 

preocupada em problematizar e criar inteligibilidades sobre eles. Segundo Moita 

Lopes (2006a, p. 20): 

Havia nessa perspectiva uma simplificação da área, então entendida como 

lugar de encontrar soluções para problemas relativos ao uso da linguagem, 

apagando a complexidade e efemeridade das situações de uso estudadas, 

que não, necessariamente, se replicam da mesma forma, o que 

impossibilita pensar em soluções. 

Nesse sentido, é justamente o caráter interdisciplinar da LA que lhe permite 

ocupar-se das questões contemporâneas que envolvem as práticas linguísticas, 

considerando-se o sujeito social dentro de sua complexidade e de seus 

“atravessamentos identitários”, que são construídos no discurso (MOITA LOPES, 

2006a, p. 22). Não há como ocupar-se das práticas linguísticas de um sujeito sem 

levar em consideração sua história, sua classe social, seu gênero, seu desejo 

sexual, sua raça, sua etnia, ou seja, sua vida social e sua heterogeneidade 

constitutiva. Tampouco é possível ocupar-se de subjetividades sem levar em conta 

as alteridades, os posicionamentos políticos, os empoderamentos: 

Para muitos que fazem pesquisa em LA e em ciências sociais atualmente, a 

alteridade é representada por aqueles que operam dentro dos limites 

disciplinares, com visões objetivistas de conhecimento, com base em uma 

racionalidade descorporificada, sem compreensão acerca da 

heterogeneidade, fragmentação e mutabilidade do sujeito social, 

compreendido como situado em um vácuo sócio-histórico, e sem 

contemplar questões de ética e poder. A alteridade é um problema que tem 

a ver com o lado da fronteira em que se está localizado (MOITA LOPES, 

2006a, p. 27). 
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Seguindo a mesma linha de Moita Lopes, Pennycook (2006, p. 67) propõe uma 

linguística aplicada crítica (LAC) ou transgressiva, definida como uma “abordagem 

mutável e dinâmica para as questões da linguagem em contextos múltiplos, em vez 

de como um método, uma série de técnicas, ou um corpo fixo de conhecimento”. 

Pennycook entende o “crítico” não apenas como distância crítica ou objetiva, ou 

socialmente relevante, ou, ainda, como parâmetros da tradição neomarxista de 

pesquisa; para ele, “crítico” é entendido como uma prática pós-moderna 21 

problematizadora. Para Pennycook, uma LAC ou transgressiva seria uma forma de 

desenvolver pesquisas em LA a partir de uma “práxis em movimento”, e não dentro 

de um domínio, de um “campo fixo”; não como uma área interdisciplinar ou 

indisciplinar, como propõe Moita Lopes (2006a), mas “antidisciplinar” ou 

“transgressiva”, como um “modo de pensar e fazer sempre problematizador”, o que 

implica um “modelo híbrido de pesquisa e práxis”, muito mais dinâmico, menos 

estático, com toda a potencialidade de se criar um “corpo de conhecimento sempre 

novo”: 

Expondo meu ponto de vista de modo mais simples, a LAC é bem mais do 

que a adição de uma dimensão crítica à LA. Ao contrário, possibilita todo 

um novo conjunto de questões e interesses, tópicos tais como identidade, 

sexualidade, acesso, ética, desigualdade, desejo ou a reprodução da 

alteridade, que até então não tinham sido considerados como de interesse 

em LA (PENNYCOOK, 2006, p. 68). 

Para Pennycook (2006, p. 68-70), a LA transgressiva opõe-se ao que ele chama 

de LA tradicional ou “hipócrita”, por levar em conta as questões que permeiam (e 

que muitas vezes são cruciais na vida de muitas/os que falam de posições 

marginalizadas) as práticas linguísticas, como a desigualdade, o racismo, a pobreza, 

                                                     
21

 Não entrarei na questão da definição de “pós-moderno” ou “pós-modernidade”, ou na oposição modernidade/ 
pós-modernidade. Em seu lugar, prefiro utilizar o termo “contemporaneidade”: pesquisas na contemporaneidade, 
LA na contemporaneidade, questões contemporâneas, problemáticas contemporâneas etc. Para mim, a 
contemporaneidade está marcada pela heterogeneidade, transitoriedade e instabilidade, tanto das identidades, 
como das ciências e dos modos de se fazer pesquisa. Nesse sentido, mais que se chegar a resultados e 
conclusões, importa o relato da experiência vivenciada durante a pesquisa, das desconstruções operadas 
durante o processo, das transformações que se operam tanto no pesquisador quanto no objeto ou sujeito da 
pesquisa. Alinho-me a um modo situado, contextualizado (portanto, significativo) de se fazer pesquisa, no qual 
incidem tanto as subjetividades do pesquisador quanto as do pesquisado (durante o processo de coleta de dados 
por meio de entrevistas e grupos focais, em muitos momentos, fui obrigado a repensar algumas certezas que 
tinha em relação até mesmo às minhas identidades – branco, de classe média, filho de imigrantes espanhóis, 
não heterossexual, mas também pesquisador, professor e aluno – e aos motivos que me levaram a realizar este 
trabalho; “descorporificado” no início, fui percebendo que o sucesso metodológico da pesquisa só seria possível 
se me expusesse, se viessem à tona, também, minhas questões pessoais, meus conflitos e minhas incertezas). 
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a homofobia, o sexismo etc. Para ele, não se pode reivindicar uma neutralidade 

científica quando tantas/os sofrem com as desigualdades e as discriminações que 

afetam o mundo contemporâneo. É necessário que se faça uma LAC ou 

transgressiva engajada nos problemas políticos e sociais e que seja transformadora 

para aquelas/es que se encontram em situação de opressão. Para isso, é importante 

inter-relacionar domínio (“os efeitos contingentes do poder”), disparidade 

(“desigualdade e demanda por acesso), diferença (“engajamento com a 

diversidade”) e desejo (“compreendendo como identidade e agenciamento estão 

relacionados”) e ter em conta a natureza contingente das categorias. 

A LA transgressiva, segundo Pennycook (2006, p. 82-83), é pensada para a 

ação e a mudança, transgredindo os limites do pensamento tradicional, 

atravessando “territórios proibidos”, pensando “o que não deveria pensar”, fazendo 

“o que não deveria fazer”, e sempre engajada em práticas problematizadoras. 

Considerando as implicações das viradas linguística, somática e performativa, ela 

entende a necessidade de se confrontar a representação realista, o papel do 

discurso na constituição do sujeito, a contingência e instabilidade da própria 

subjetividade, e a necessidade de reflexividade na produção de conhecimento. 

Entende, também, que a ordem social não é somente “linguagem, textualidade e 

semiose, mas é também corpórea, espacial, temporal, institucional, conflitante, 

marcada pelas diferenças sexuais, raciais e outras”; que “as identidades são 

formadas na performance linguística e corporificada, em vez de ser pré-dada”. São 

essas bases que permitem que a LA transgressiva considere as línguas desde uma 

“perspectiva antifundacionalista, pela qual o uso da linguagem é um ato de 

identidade que possibilita a existência da língua”. 

Para Moita Lopes (2006b, p. 94-95), a grande questão da contemporaneidade é 

a heterogeneidade identitária à qual estão expostas as pessoas e o modo como se 

pode produzir um tipo de conhecimento, com base em outros olhares, que colabore 

na reinvenção da vida social. Para ele, seguindo a metáfora de Boaventura Santos22, 

(e apoiado em Mushakoji23, Fraser24 e Canclini25) de “aprender com o Sul”, ou seja, 

                                                     
22

 A referência é: SANTOS, B. de S. Do pós-moderno ao pós-colonial. E para além de um e de outro. Coimbra: 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mimeo. 
23

 A referência é: MUSHAKOJI, K. Em busca de uma nova aliança anti-hegemônica. In: HELLER, A. et al. A crise 
dos paradigmas em ciências sociais e os desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. 
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de “conhecer as margens” para “conhecer o centro”, é preciso conhecer os discursos 

dos excluídos para se pensar em um projeto emancipador que concilie “as políticas 

culturais de reconhecimento, as políticas sociais de distribuição, a cultura e a 

economia”, por meio do que chama de uma “coligação anti-hegemônica” (Moita 

Lopes alerta que não compartilha da ideia moderna de ciência como salvação, mas 

que tampouco compartilha da “sina da filosofia lamentada de Wittgenstein” de deixar 

o mundo como é, típica de “um certo cinismo acadêmico contemporâneo”). Moita 

Lopes refere-se, aqui, à falta de “liberdade, igualdade e solidariedade”, retratada nas 

“teorizações feministas, antirracistas, pós-coloniais, queer e culturalistas de classe 

social”, que afeta o mundo contemporâneo. Para ele, o conceito de emancipação 

social deve incorporar os diferentes grupos marginalizados (pela classe social, 

sexualidade, raça, gênero etc.) e fundamentar-se na compreensão da vida social em 

suas perspectivas e vozes. Tal projeto baseia-se em quatro pontos: (1) na 

imprescindibilidade de uma LA híbrida ou mestiça, (2) na LA como área que explode 

a relação entre teoria e prática; (3) na necessidade de um outro sujeito para a LA (os 

grupos marginalizados ou “as vozes do sul”); (4) na LA como área em que ética e 

poder são os novos pilares. Nesse sentido, é necessário que se compreenda a LA 

não como disciplina, mas como área de estudos, tais como os estudos feministas, os 

estudos queer, estudos sobre negras/os etc., em que convirjam pesquisadoras/es 

originárias/os de diferentes disciplinas (MOITA LOPES, 2006b, p. 96-97). 

Posicionamento idêntico apresenta Fabrício (2006, p. 49-50), ao propor para a 

LA uma agenda política, uma agenda transformadora/intervencionista e uma agenda 

ética, no sentido de se desenvolver uma orientação crítico-reflexiva que se ocupe de 

investigar como a linguagem opera no mundo social e de examinar as questões que 

afetam diretamente a sociedade contemporânea, em um deslocamento do centro 

para as periferias (para as/os excluídas/os, seja por questões relacionadas à 

sexualidade, à raça, à classe social ou a outros marcadores), não como forma de 

“salvação”, mas como novas formas de perceber e de organizar a experiência, “não 

comprometidas com lógicas e sentidos viciados”. Apoiada pelas “lentes 

foucaultianas”, propõe um modo de produção de conhecimento mais pertinentes à 

                                                                                                                                                                   
24

 A referência é: FRASER, N. Justice Interrupts: Critical Reflections on the Postsocialist Condition. New York: 

Routledge, 1997. 
25

 A referência é: CANCLINI, N. G. A globalização imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003. 
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pesquisa contemporânea, que estão na base do que se poderia chamar de 

“orientação genealógica e socioconstrucionista”: 

(1) Não há campos autônomos do conhecimento desligados da cultura, da 

sócio-história e do conjunto de crenças, ações, normas e práticas 

propiciadoras de certos regimes de percepção, de cognição e de vontade; 

(2) sujeitos e objetos não são a-históricos; por conseguinte, o estudo do 

objeto produz o objeto; (3) as ideias de “mundo real” e de “sujeito” são 

efeitos atrelados aos eixos imbricados de poder/saber/subjetividade, 

provocados por relações de forças constituintes de arranjos sempre 

provisórios, mutáveis e moduláveis (FABRÍCIO, 2006, p. 56). 

Articulando os pensamentos de Foucault, Nietzsche e Wittgenstein, Fabrício 

(2006, p. 59), propõe alguns procedimentos metodológicos para a área da LA, dos 

quais citamos os que nos parecem mais relevantes: 

Interrogar-nos acerca da relevância social da temática e do objetivo gerais 

de nossos estudos, tendo em vista os atores sociais que vivenciam as 

práticas envolvidas no fenômeno a ser focalizado (...). Inserir o objeto de 

estudo em amplo campo de problematizações, contextualizando-o local e 

globalmente no momento contemporâneo (...). Estranhar sentidos 

essencializados e dogmas mumificados construídos na cultura com relação 

ao objeto, lembrando que toda etiqueta verbal agrega de forma pragmática, 

porém unificadora, uma miríade de estados e eventos diferentes que só 

ganham sentido quando inscritos em determinado campo semântico, ligado 

a práticas e valores socioculturais em contextos específicos. Historicizar o 

objeto, compreendendo como foi produzido, dentro de qual regime de 

verdade, respondendo a quais conjunturas históricas e socioculturais e com 

quais pressupostos (...). Problematizar a compreensão produzida acerca do 

objeto/fenômeno que nos intriga, fazendo-o dialogar com outras 

perspectivas e abordagens e verificando quais são os regimes de verdade 

por elas chanceladas (...) (FABRÍCIO, 2006, p. 59-60). 

Fabrício (2006, p. 62) nos adverte, assim, que não devemos olhar com 

desconfiança para “as misturas, os cruzamentos, as metamorfoses e a diversidade” 

e apostar na “fluidez e nos entre-espaços” como um modo privilegiado de 

construção de conhecimento na vida contemporânea. 
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 Nelson (2006), apostando na intersecção entre teoria queer e LA, em um artigo 

acerca dos “enigmas sobre sair do armário em salas de aula globalizadas”, mostra 

que é possível fazer pesquisa em LA e em educação sobre questões relacionadas 

às sexualidades não hegemônicas. Para ela, as identidades sexuais devem ser 

pensadas como atos e não como fatos, considerando e problematizando todas as 

identidades sexuais e não apenas as oprimidas, já que há uma necessidade de se 

compreender “as complexidades associadas à negociação de uma variedade de 

identidades sexuais na sala de aula” (NELSON, 2006, p. 216). Em pesquisas em LA 

que envolvem sexualidades e educação, é preciso “pensar transculturalmente (ou 

‘glocalmente’)”, ou seja, enquadrar “as identidades (homo)sexuais não como 

verdades internas ou fatos objetivos de abrangência universal”, mas como 

“construtos teóricos” situados, já que “as identidades sexuais são relações sexuais 

que estão sendo desempenhadas, contestadas e continuamente negociadas por 

meio das interações cotidianas” (idem, p. 230). 

É na confluência das reflexões e propostas das/dos autoras/es citados acima 

que podemos imaginar que “crítica”, “interdisciplinar”, “indisciplinar”, “transgressiva”, 

“transformadora/intervencionista” enquadram-se no que entendemos por “queer”. 

Desse modo, é possível falar de uma LA queer engajada nos problemas políticos e 

sociais e preocupada com as diferenças (no sentido derridiano); consciente da 

natureza contingente das categorias identitárias, sua historicização, 

heterogeneidade, transitoriedade, caráter relacional, fluidez; anti-hegemônica; que 

busca outros sujeitos (os subalternos, os marginalizados); consciente, também, de 

que toda pesquisa deve ser situada, que o objeto de pesquisa se constrói na própria 

pesquisa e que esta deve basear-se em uma agenda transformadora e em projetos 

emancipadores. 

Pensando no ensino de línguas estrangeiras no contexto escolar, propomos uma 

LA queer que possa colaborar na produção de conhecimento (dentro de 

pressupostos já mencionados) sobre elaboração de materiais e livros didáticos, 

formação de professoras/es de línguas, mudanças nos currículos dos cursos de 

licenciatura e nos processos de ensino/aprendizagem de línguas em um contexto 

escolar emancipador. Acreditamos que o espaço das línguas estrangeiras na escola 

pode ser, também, o espaço em que as/os alunas/os se reinventem de forma 
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criativa, que (re)pensem suas práticas discursivas, a partir do contato com outras 

discursividades (outras “outridades” – ou alteridades, no sentido bakhtiniano). Nesse 

sentido, é necessário que os materiais didáticos e as práticas docentes incorporem 

(descontruam/problematizem), sem medos e preconceitos, a sexualidade em toda 

sua complexidade, que “des-heterocentrizem” a língua estrangeira (e todos os 

valores a ela vinculados) que a levem para a sala de aula, e que ela sirva, também 

para a reinvenção de sujeitos e a produção de novos conhecimentos (“novos” no 

sentido de outras possibilidades de se ver no mundo, de ver o mundo e de lidar com 

as questões/problemáticas que nos afetam). Prazer, desejo, paixão e afetos devem 

habitar esse espaço (e todos os espaços escolares), para que a curiosidade seja a 

mola propulsora para aprender (sobre si, sobre o outro, sobre o “desconhecido”, 

sobre o mundo) e a aprendizagem e o (auto)conhecimento, em toda sua 

contingência e complexidade, sirvam para fortalecer os laços sociais. 

Como destaca Guijarro Ojeda (2006, p. 58), a homo/lesbo/transfobia e o 

heterossexismo podem afetar negativamente o ensino/aprendizagem, motivo pelo 

qual devem ser levados em conta nas práticas educativas, não no sentido “inclusivo” 

(para nós, apesar de representar um avanço, pode resultar inócuo se baseado em 

uma política de tolerância) ou artificial (pautado na incorporação positiva de 

homossexuais, transgêneros ou transexuais em materiais didáticos), senão 

problematizador, no sentido de mostrar que essas diferenças se constroem na 

língua, nas práticas discursivas, e que as identidades não são “verdades” nem 

“fatos”, mas, acima de tudo, “atos” (cf. NELSON, 2006); que elas têm um caráter 

performativo, que se inter-relacionam e, por isso, todas/os somos partícipes do 

“espetáculo final” (GUIJARRO OJEDA, 2006, p. 61-64). 

 Em consonância com Guijarro Ojeda (2006, p. 61), uma maneira de introduzir o 

“queer” na aula de língua estrangeira seria trabalhar o uso estético da língua, a 

literatura, o cinema (e as possibilidades de contrapô-los aos discursos que circulam 

nos meios de comunicação massificados). Na proposta que apresentaremos no 

capítulo final deste trabalho, interessa-nos a potencialidade no cinema queer no 

trabalho com questões de gêneros e sexualidades. 
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Normalmente, em qualquer trabalho de pesquisa no âmbito acadêmico, há um 

momento em que se expõem a metodologia empregada, a seleção do corpus e a 

análise que será empregada. Mesmo que haja percalços ou falhas, no final, sempre 

se destaca o sucesso alcançado pela metodologia escolhida e empregada. Mas faço 

aqui outra escolha: relatar o fracasso metodológico de minha pesquisa, não para 

justificar suas falhas ou incorreções, mas para destacar o que teve de significativo e 

de como me obrigou a (re)situar-me como pesquisador e como sujeito.   

Há um ano, quando apresentei este projeto de pesquisa à banca de qualificação, 

sugeriu-se que os dados poderiam ser coletados por meio da técnica do grupo focal, 

que poderia ser produtiva para se discutir e comentar as questões que me 

interessavam abordar, ou seja, as relacionadas a gêneros e sexualidades no 

contexto do ensino de línguas estrangeiras na escola regular. A ideia inicial era 

organizar dois grupos focais: um composto por estudantes e outro por 

professoras/es de línguas estrangeiras. Para tanto, deveria contatar pessoas dentro 

de um determinado perfil que me interessava investigar (jovens que se identificavam 

como homossexuais, bissexuais ou transexuais, maiores de idade, que estivessem 

no ensino médio ou que o houvessem terminado recentemente; e professoras/es de 

línguas estrangeiras que atuassem no ensino médio, preferencialmente em escolas 

públicas), apresentar os objetivos da pesquisa (sem entrar em detalhes que 

pudessem comprometer o sucesso do grupo focal), a metodologia que seria 

empregada durante as discussões e marcar as reuniões. Imaginava que a relevância 

do tema instigaria essas pessoas a participarem como voluntárias das reuniões dos 

grupos focais. Durante algumas semanas, contatei pessoas conhecidas, expus meu 

projeto, pedi sugestões de nomes, abordei desconhecidas e desconhecidos em 

centros comerciais, bares para o público LGBTTIQ, e até mesmo frequentei zonas 

de prostituição de travestis. Todas/os mostravam-se interessadas/os e dispostas/os 

a participar. Estabeleci os contatos, enviei os termos de responsabilidade e de 

compromisso ético, assim como os objetivos gerais da pesquisa e a metodologia 

que seria empregada. Muitas/os sequer chegaram a me responder e outras/os 
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acabaram desistindo, alegando falta de tempo ou impossibilidade de se locomover 

até o local da reunião. 

Decidi, então, organizar o grupo focal dos professores, a fim de adiantar o 

trabalho. Dos contatados, apenas alguns se mostraram interessados e confirmaram 

presença. Para minha surpresa, nenhum apareceu para a primeira reunião, o que 

me obrigou a marcar uma segunda, uma terceira e uma quarta reunião, até o 

momento em que, apesar de minha insistência, deixaram de responder aos e-mails 

enviados. 

Voltei a contatar outros jovens, mas, novamente, sem sucesso. Decidi entrar em 

contato com um grupo de apoio. Sua diretora e fundadora foi muito gentil e 

receptiva, disse que o projeto era bastante relevante, que conversaria com as 

pessoas que frequentavam o grupo e que faria o convite. Achei, naquele momento, 

que estava no caminho certo e que em pouco tempo poderia organizar as primeiras 

reuniões, mas poucos dias depois recebi um e-mail da diretora do grupo em que se 

lamentava por não poder me ajudar, pois havia conversado com os frequentadores 

do grupo, mas que nenhum teria disponibilidade, e que estenderia o convite aos 

líderes do grupo que atuavam em algumas escolas da região. Já bastante frustrado, 

aguardei durante dias uma resposta que nunca chegou. 

Novamente, contatei outras/os professoras/es e propus que a discussão fosse 

realizada por meio de um chat de uma rede social bastante popular. A maioria 

aceitou participar e se conectou ao chat no dia e no horário marcado. Ao longo da 

discussão, fui percebendo que havia uma falha metodológica, que os comentários 

que iam sendo postados não eram lidos pelos demais, que muitos demoravam em 

comentar as questões propostas, e que os discursos eram muito homogêneos e 

reproduziam o senso-comum: respeito e tolerância à diversidade. Enfim, dei-me 

conta de que novamente havia falhado. 

Tomei consciência de que falar sobre (homo)sexualidade, e principalmente 

sobre a própria, a um desconhecido é um processo complexo e me perguntei se eu 

mesmo aceitaria participar como informante de uma pesquisa nesses moldes, 

rememorando minhas experiências escolares (algumas até traumáticas) e “expondo” 
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minha sexualidade. Não saberia dizer e comecei a duvidar se, de fato, estava 

“tranquilo” em relação à minha própria (homo)sexualidade e se poderia falar dela 

abertamente. Em um processo interior, dei-me conta de que tratava a questão desde 

uma perspectiva intelectual e ideológica, talvez numa tentativa de escamotear o que 

significou para mim me descobrir gay (na verdade, não me descobri, me 

descobriram já nos primeiros anos de escola, e levei muitos anos para 

(des)construir-me como tal, não sem sofrimento). Talvez ser branco e de classe 

média tenha me permitido fazer algumas escolhas mais “confortáveis”. Já pertencer 

a uma família de imigrantes bastante conservadora obrigou-me a tomar outras, estas 

muito mais sofridas. Assim, apesar de acreditar que a sexualidade não deveria ser 

central na subjetividade de uma pessoa, é inegável como ela define, articulada a 

outras categorias, o lugar que ocupamos na sociedade. Minha história seria outra se 

alterasse apenas uma dessas muitas categorias: branco por negro, classe média por 

pobre, homossexual por heterossexual. Ou seja, falar de sexualidade é falar daquilo 

que nos define, desde um lugar nem sempre confortável. Enfim, precisaria repensar 

as estratégias. 

Uma nova revisão bibliográfica sobre o tema me levou a pesquisas parecidas 

realizadas fora do Brasil, também empregando a técnica do grupo focal, com a 

diferença de que os informantes pertenciam a grupos de discussão ou a coletivos já 

estabelecidos nas universidades em que se desenvolveram as pesquisas. Percebi, 

então, que para tratar dessas questões precisaria contatar esses grupos ou coletivos 

ou propor a formação de um grupo na universidade em que trabalho. Optei pela 

segunda, e em pouco tempo, havia formado um grupo de nove informantes, alunas e 

alunos do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Letras, tanto do inglês 

como do espanhol, interessadas/os em compartilhar suas experiências escolares e 

discutir temas relacionados a gêneros e sexualidades. A ideia resultou bastante 

interessante, pois ainda tinham muito próximas suas experiências escolares e já se 

colocavam como futuras/os professoras/es, interessadas/os também em construir 

um conhecimento que lhes permitisse, futuramente, incorporar essas questões em 

sua prática docente. 

Exposto o fracasso inicial, detalho, agora, o percurso metodológico por fim 

empregado. Em lugar da técnica do grupo focal, optei pelo grupo de discussão, 
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primeiro, porque seria difícil reunir as condições necessárias para o emprego dessa 

técnica, como, por exemplo, um ambiente neutro (as reuniões seriam realizadas em 

minha sala, no departamento em que trabalho); segundo, porque seria necessária a 

presença de um moderador que não conhecesse as/os informantes (alunas/os da 

mesma instituição em que trabalho); terceiro, porque alguns das/os informantes se 

conheciam bem, o que poderia comprometer o aparecimento de opiniões 

divergentes; e, principalmente, pela impossibilidade de se formar dois grupos, o que 

garantiria ao pesquisador uma maior segurança em relação aos dados obtidos.  

O grupo de discussão 26 , como um “método de pesquisa que privilegia as 

interações e uma maior inserção do pesquisador no universo dos sujeitos, 

reduzindo, assim, os riscos de interpretações equivocadas sobre o meio pesquisado” 

(WELLER, 2006, p. 241), possibilitaria compartilhar as experiências biográficas, 

tanto individuais como coletivas, do grupo que me interessava observar, já que é 

(...) principalmente no grupo que o jovem trabalhará, entre outras, as 

experiências vividas no meio social, as experiências de desintegração e 

exclusão social, assim como as inseguranças geradas a partir dessas 

situações (WELLER, 2006, p. 246).  

 O grupo de discussão, nesse sentido, permitiria não só estabelecer uma via de 

acesso às experiências vividas por suas/seus integrantes, como aliviaria a pressão 

normalmente presente na entrevista (individual ou coletiva), advinda, geralmente, da 

autocensura observada nas/os entrevistados, que se fundamenta, como observa 

Callejo (2002, p. 97), em um esforço de tornar razoável e coerente o que se diz, 

especialmente, ante uma suposta ordem social que possa representar a figura do 

entrevistador. Desse modo, com o grupo de discussão, o observador teria acesso à 

prática discursiva do grupo, com menos interferência da própria lógica da 

observação, situação que não se verifica em outras técnicas/métodos, como a 

entrevista, em que se “impõe” (ou se faz perceptível/inteligível) às/aos informantes 

tal lógica, levando-as/os a produzir narrativas coerentes e de fácil interpretação por 

                                                     
26

 Segundo Weller (2006, p. 244-246), os grupos de discussão começaram a ser empregados, na pesquisa social empírica, nos 
anos 1950, pelos integrantes da Escola de Frankfurt, mas somente nos anos 1970 viriam a receber um tratamento teórico-
metodológico (ancorado no interacionismo simbólico, na fenomenologia social e na etnometodologia), caracterizando-se como 
método de pesquisa qualitativa, sendo empregado, desde os anos 1980, em pesquisas com jovens e adolescentes, 
especialmente porque, segundo estudos realizados, tanto pela sociologia da juventude como pela psicologia do 
desenvolvimento, o “grupo” é justamente o espaço de maior influência na articulação de experiências típicas da fase juvenil. 
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parte do entrevistador/pesquisador (CALLEJO, 2002, p. 96). Ou seja, se outras 

técnicas/métodos permitem ao observador/pesquisador aproximar-se às narrativas 

produzidas (sob um tipo de “pressão” e “autocensura”), o grupo de discussão 

permitiria uma aproximação às discursividades, principalmente pelo fato de permitir 

ao pesquisador interagir e inserir-se no grupo sem que se imponha, como já 

sinalizado, a lógica da observação. 

Foram organizadas quatro reuniões, uma a cada semana, com duração 

aproximada de sessenta minutos cada uma, realizadas em minha sala, na 

universidade em que trabalho, e gravadas em áudio. As/os participantes foram 

selecionadas/os levando-se em consideração alguns critérios: que fossem alunas/os 

do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Letras e que se identificassem 

como “não heterossexuais”. Assim, inicialmente, havia três rapazes que se 

identificavam como homossexuais/gay, uma garota que se identificava como 

bissexual e outras duas que, embora sentissem desejo/atração tanto por homens 

como por mulheres, recusavam qualquer rótulo (embora uma delas, logo na primeira 

reunião, tenha comentado que se identificava para os demais como lésbica e que o 

fazia por questões políticas). Duas semanas antes da primeira reunião, distribui 

entre as/os integrantes do grupo alguns filmes, para que pudessem vê-los com 

antecedência: Tudo sobre minha mãe (Pedro Almodóvar, Espanha, 1999), Má 

educação (Pedro Almodóvar, Espanha, 2004), Tomboy (Céline Sciamma, França, 

2011), XXY (Lucía Puenzo, Argentina, 2007) e Minha vida em cor de rosa (Alain 

Berliner, França/Bélgica/Reino Unido, 1997). A partir da segunda reunião, 

incorporaram-se outros dois rapazes e uma garota, também do primeiro semestre. 

Um se identificava como homossexual/gay, o outro como heterossexual (embora 

usasse saias e dissesse ser bastante afeminado), e a garota, como as outras duas, 

preferia não se rotular. Como se tratava de voluntárias/os, preferi não determinar 

outras variáveis, como condição socioeconômica, raça/etnia, lugar de origem e 

residência, o que conformou um grupo homogêneo (que se definia a partir de uma 

sexualidade não hegemônica) com suficiente variação (alguns de classe média, 

outros de famílias mais pobres, alguns brancos e outros mais ou menos morenos, 

alguns da capital do estado, outros do interior, mas todos atualmente residentes na 
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cidade do interior paulista em que se encontra a universidade), o que facilitou a 

interação intragrupo.  

O problema da pesquisa foi previamente exposto, mas sem muitos detalhes que 

pudessem interferir nas discussões: discutir questões de gêneros e sexualidades 

nas aulas de línguas estrangeiras na escola regular, a partir da experiência pessoal 

de cada um/uma. Para cada reunião, foi construído um roteiro, a partir do referencial 

teórico das leituras que havia feito, que era adaptado/modificado segundo o 

andamento da discussão, e que servia como forma de orientar e estimular o debate. 

A intenção era que o grupo de discussão fosse bastante espontâneo, o que exigia 

flexibilidade no processo. 

A moderação do grupo ficou sob minha responsabilidade. O registro das 

discussões foi gravado em áudio, que era transcrito na sequência. À transcrição 

eram incorporadas algumas anotações que julgava importantes. Durante as 

reuniões, tentei manter uma postura intermediária entre a informalidade e a 

formalidade, para que todas/os se sentissem à vontade para falar e que as 

discussões não tivessem o formato de uma entrevista coletiva. Também procurei 

manter uma postura que não fosse tão passiva, interagindo com o grupo e expondo 

alguns de meus pontos de vista, embora, na primeira reunião, tenha tomado o 

cuidado de interagir o mínimo possível, a fim de conhecer a dinâmica do grupo e 

poder planejar as reuniões seguintes. Quando julgava necessário, fazia algum 

esclarecimento ou trazia para discussão alguns conceitos teóricos, pois acredito que 

toda pesquisa deve ser transformadora, e assim, havia, também, a preocupação de 

que essas discussões pudessem, de algum modo, contribuir para a formação das/os 

informantes, principalmente por se tratar de alunas/os de licenciatura. 

Ao final da última reunião, enviei para cada informante um questionário, a fim de 

que registrassem por escrito as impressões que tiveram sobre a experiência de 

participar de um grupo nesses moldes e, de passo, retomassem alguns temas 

discutidos no grupo. 

A partir dos objetivos do grupo de discussão – conhecer os discursos de jovens 

sobre gêneros e sexualidades e suas experiências no contexto escolar –, procedi à 
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elaboração do corpus, a partir da transcrição e das anotações realizadas. Com as 

primeiras análises do material, selecionei os discursos sobre as categorias que me 

interessava analisar: gêneros e sexualidades. Essa escolha deveu-se, sobretudo, à 

necessidade de se conhecer os conceitos, as crenças e as atitudes que os 

informantes tinham sobre essas categorias e verificar se as discussões sobre os 

filmes propostos contribuíam para sua desnaturalização/problematização. 

Nas primeiras análises, é possível perceber discursos ainda muito atrelados à 

dicotomia natureza/cultura, para os quais há um sexo naturalmente dado (biológico) 

sobre o qual incidem certas configurações culturais que definirão o gênero a ser 

inscrito, determinadas por normas sociais, que podem ser contestadas pelo 

agenciamento do sujeito, mas não sem sanções. 

Em relação às crenças sobre identidades sexuais, o que se percebe, 

inicialmente, é a percepção de que elas se conformam segundo a orientação do 

desejo, o que definiria o sujeito como heterossexual, homossexual ou bissexual, 

sendo esta última categoria bastante problemática, como se verá mais adiante, já 

que três informantes, apesar de se interessarem sexualmente por homens e 

mulheres, não se identificavam como bissexuais (e tampouco como hétero ou 

homossexuais), alegando o desejo de não serem rotuladas. Essa identificação, em 

geral, resulta de uma equação linguística, produto da heteronormatividade, citada, 

inclusive, por um dos informantes: homem + desejo por outros homens = 

homossexual; homem (inclusive o afeminado) + desejo por mulheres = 

heterossexual; mulher ou homem + desejo por homens e mulheres = bissexual (ou 

“não-rótulo”, como preferiram identificar-se algumas informantes). 

Entretanto, ao longo das quatro reuniões, muitas dessas categorias foram 

revistas pelas/os informantes, e os filmes contribuíram, pelo menos, para a 

desnaturalização/problematização dessas categorias, ao levá-las/los a 

deslocamentos em que se apresentavam outras perspectivas possíveis. No capítulo 

seguinte, detalharemos o resulto dessas análises.  

Para fins práticos, sempre nos referiremos às intervenções dos informantes, 

marcando o número da reunião do grupo de discussão e o número da intervenção. 
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Como exemplo, se tivermos que nos referir à segunda intervenção ocorrida na 

primeira reunião do grupo, ela será marcada por (GD1-002), de acordo com a 

transcrição realizada. A identidade das/os informantes foi preservada e em seu lugar 

empregamos pseudônimos, pelo que, ao final de cada citação, aparecerá o nome 

fictício da/o informante seguido da marcação de transcrição (Tiago, GD1-002). 
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3.1. Discursos sobre gêneros27 

Logo na primeira reunião do grupo de discussão e na primeira intervenção, a 

questão do gênero começa a ser desnaturalizada. Ao dar início à discussão, pedi 

que cada um/uma relatasse as impressões que teve dos filmes assistidos. Um dos 

informantes logo tomou a palavra e relatou que o filme Minha vida em cor de rosa 

(Alain Berliner, 1997) lhe parecia bastante propício para se trabalhar a questão de 

gênero e que, inclusive, se havia identificado com o filme, já que, de criança, lhe 

parecia bastante natural sua curiosidade e incursão pelo “universo” feminino. 

Bom... de todos esses [filmes] que eu assisti, o que eu acho mais propício 

(...) para discutir a questão de gênero foi “Minha vida em cor de rosa”, 

porque eu me identifiquei muito, porque quando eu era criança também 

tinha essa coisa de ver o feminino, mas sem ver... tipo... ah, é uma menina 

ou é um menino, então eu achava que era normal também usar uma roupa 

ou um vestido, fazer uma maquiagem... eu mesmo nunca participei de 

atividades masculinas, assim, com meu pai, jogar futebol. Sempre preferia 

sair com as minhas tias, com a minha mãe, fazia as unhas das minhas 

irmãs, eram coisas assim. Eu não achava que... isso não me incomodava, 

porque eu não achava que isso fosse atividades só de meninas... (Tiago, 

GD1-002). 

É interessante notar a importância que teve esse filme para o informante e como 

ele incorpora, a partir do deslocamento que o filme possibilita, um discurso 

desnaturalizador (gênero como construção histórica e cultural) e percebe o gênero 

como performatividade, no sentido butleriano, e não como ordem compulsória 

sexo/gênero, também analisada por Butler (2012, p. 24). 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o 

destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que 

o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

                                                     
27

 Empregamos, aqui, o termo “discurso” não exatamente no sentido foucaultiano, como uma prática material 
historicamente situada que produz relações de poder (ver nota 1, no primeiro capítulo deste trabalho), mas como 
conjunto de enunciados que revelam, além das percepções das/os informantes sobre as questões debatidas, 
muito das formações discursivas que regulam, pela ordem do dizível, esses enunciados (sempre instáveis e 
definidos no interior de lutas políticas). 
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construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. Assim a unidade do sujeito 

já é potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao gênero 

como interpretação múltipla do sexo. 

No caso de Tiago, fica evidente sua compreensão do caráter performativo do 

gênero, configurado por atos (usar vestidos, maquiar-se) que para ele, aos cinco, 

seis anos, não eram, até então, regulados pela família. 

(...) Acho que meu pai e minha mãe acabaram vendo isso comigo, porque... 

minha irmã chegava assim da aula, de uma festa, sei lá, alguma coisinha 

assim, ela tirava o vestido, aí eu ia lá e colocava (risos). Eu me lembro até 

do dia em que... eu era pequenininho, aí eu coloquei uma vez o vestido ao 

contrário, minha mãe ainda foi lá e arrumou. (...) Isso era uma das coisas. 

Eu brincava com as bonecas da minha irmã também (Tiago, GD1-008). 

Parece ser que o relato honesto de Tiago, que em outro contexto poderia ser 

constrangedor para ele, é motivado pela identificação com o filme Minha vida em cor 

de rosa, que será citado por ele em várias ocasiões. Arriscaria dizer também que a 

lembrança da atitude afetuosa (e não normalizadora) da mãe, ao ajudá-lo a colocar 

corretamente o vestido, lhe traz segurança para falar do episódio. 

Quando questionado se nessa época já frequentava a escola, tratou logo de 

esclarecer que nunca ia à “escolinha” vestido de menina, e que, embora brincasse 

com as meninas, sabia que se fosse vestido de menina seria vítima de chacotas. 

Mediador: Isso com que idade? 

Tiago: Com uns cinco ou seis anos. 

Mediador: E você já frequentava a escola? 

Tiago: Não, ah, escolinha, tipo... acho que... mais ou menos... tinha essa 

coisa de... dentro da escola nunca fazer isso, eu não sei se era porque eu 

meio que me proibia de fazer, de brincar... mas na escola eu também 

brincava com as meninas, mas eu nunca ia na escola [vestido de menina], 

eu sabia que eu tinha que ir pra escola com roupa de menino, porque eu 

sabia que se eu fosse com a roupa de menina ia... 

Medidor: Ia o quê? 

Tiago: Ia virar chacota, né, mas pra mim, dentro de casa, era uma coisa 

assim, pelo menos no comecinho, tal, aí eu gostei muito desse filme por 

causa disso. Essa... (GD1-001-009-014) 
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Isso comprova como as crianças, desde cedo, aprendem o caráter normatizador 

da escola e a necessidade de adequar-se aos gêneros “inteligíveis” 

(masculino/feminino), talvez por conta dos mecanismos de regulação (as chacotas, 

como as referidas pelo informante, muitas vezes são “incentivadas” na escola), o 

que demonstra que os gêneros são aprendidos, tanto na família, como na escola e 

demais instituições sociais. 

Em outra intervenção, aparece novamente uma menção ao caráter normatizador 

imposto pela sociedade, ao associar, como se fosse algo natural, gostos, 

preferências e comportamentos diferentes a meninos e meninas. E ela se dá, uma 

vez mais, a partir das interpretações do filme assistido. Interessante notar, também, 

a percepção do informante, uma vez mais, do caráter performativo e linguístico do 

gênero, em atos de fala que o constituem/instituem: “é um menino”, “é uma menina”. 

Mediador: Qual que você acha que é o tema central do filme? 

Tiago: Ah, eu acho que é a... quando você está começando... essa fase de 

se identificar, se você tem um gosto mais, sei lá, feminino, se você gosta 

mais de umas coisinhas julgadas como de menina, de uma cor rosa, e de 

acabar entrando nessa confusão de ideias, de saber, ah, só porque eu 

gosto de rosa então eu sou uma menina, porque eu gosto de praticar uma 

coisa que seja julgado como feminino, então eu acho [...] da sociedade, falar 

isso é de homem, isso é de mulher, e é logo de criança, quando a criança 

nasce, se é menino, dá azul, se é menina, dá rosa, então não tem essa 

liberdade, sabe? Acho que... (Tiago, GD1-025). 

Na intervenção de outro informante, a associação de gostos, preferências e 

comportamentos relacionada ao gênero também aparece. Em seu relato, refere-se 

ao hábito que tinha de desenhar objetos supostamente ligados ao universo feminino, 

como flores, borboletas e vestido de noiva, comportamento que era constantemente 

questionado pela família. As diferenças de comportamento em relação ao irmão 

mais velho eram “interpretadas” pela família como diferenças de personalidade. E o 

informante parece que assumia esse discurso, ao reiterar que era uma criança mais 

tímida, mais quieta. Dessa intervenção, é possível inferir como a sociedade impõe 

comportamentos diferenciados para meninos e meninas. O irmão mais velho 

ocupava o espaço “privilegiado” das ruas, o espaço da masculinidade, e ele, o 

espaço “desqualificado” da casa, o espaço da feminilidade. Não só a família 
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questionava seu comportamento, como ele mesmo percebia essa relação 

historicamente construída entre espaços/comportamentos qualificados (rua, 

atividade física) e desqualificado (desenhos e timidez) e gêneros, o que para ele, 

como se pode deduzir quando relata que começou a se fechar, a criar uma bolha em 

volta de si, era um processo que envolvia sofrimento. 

Ariel: Eu demorei pra assimilar... Na verdade, assim, eu tenho um irmão 

mais velho, então pesava muita diferença dos meus comportamentos dos 

dele, eu não tinha o hábito, por exemplo, de brincar, eu tenho uma irmã 

também, mas não tinha o hábito de brincar de boneca com ela, mas, por 

exemplo, eu... quando eu era criança, eu desenhava bastante, e eu 

desenhava borboleta, flor, só coisas assim que ligavam nesse... vestido de 

noiva, gostava de desenhar esse tipo de coisa, e aí chegou uma época em 

que meus irmãos começaram a questionar, por que você não desenha um 

[...] do Dragon Ball, por que que, sabe, começou a... ter essa diferenciação, 

só que, ao mesmo tempo, na minha vida, por coincidências, por exemplo, 

eu fiz a primeira série numa sala que eram meninos e meninas no primário, 

da segunda até a quarta eu era o único menino da sala, então.../ é, só tinha 

meninas, então isso me dava uma certa liberdade, também, né, e eu era 

muito tímido quando era criança, eu era mais quieto, então eu não ficava 

muito na rua, minha mãe também não gostava, que achava que eu ia ficar 

mal educado, sei lá, mas meu irmão ficava, e aí meus pais classificavam 

nossas diferenças meio dentro disso, que eu era mais quieto e meu irmão 

era mais esperto, eles classificam dentro disso. Aí, quando eu fui caindo na 

quinta série, na sexta série/, é... por aí, foi quando eu comecei a perceber 

que... e comecei a me fechar, criar uma bolha assim em volta de mim, para 

os meus irmãos não perceberem, mas aí já era uma questão de 

sexualidade, mesmo, que eu comecei a desconfiar... (Ariel, GD1-031). 

Na intervenção de outra informante, temos um relato diferente em relação a essa 

questão. Para ela, pelo menos em sua família, não havia essa preocupação: 

meninos e meninas ocupavam os mesmos espaços e brincavam com as mesmas 

coisas (embora reconhecessem essa “divisão”). Já na escola, esse comportamento 

de “moleca” acabou gerando um certo rechaço por parte das colegas, que passaram 

a chamá-la de lésbica. 

Helena: Então... é o que [...] e senti que eu era mais moleca, assim, mas 

não que eu era um menino, eu nunca tive confusão de eu ser um menino ou 



90 
 
 

 

de eu ser uma menina, era também igual que eu te falava, eu não sentia 

distinção de menino pra menina, mas igual, com os meus primos eu me 

sentia muito à vontade, fazia mais atividades que eles faziam, mas eles 

brincavam de boneca comigo, por exemplo, eles se sentiam bem, em 

qualquer atividade que eles faziam, só que na escola sentia que as meninas 

eram... muito... é... fúteis... em grupinho, sabe, eu contei pra minha mãe, faz 

pouco tempo, que quando eu estava na primeira série, eu parei de andar 

com o grupinho das meninas e andar com só uma menina, que era minha 

amiga, e elas me chamaram de [lésbica] porque eu andava com uma 

menina... (Helena, GD1-071). 

Outro relato bastante interessante veio de uma das informantes que não queria 

ser identificada com rótulos. Para ela, essa associação era bastante conflituosa, pois 

não conseguia se identificar nem com o “universo” masculino nem com o feminino. 

Embora o tema fosse identidade de gênero, logo na sequência de seu relato há um 

corte, e ela passa a falar de sua identidade sexual, talvez porque, para ela, isso 

implicasse em assumir uma identidade de gênero (“eu achava que para ficar com 

uma mulher eu tinha que ser um homem”), o que pode explicar, em certa medida, 

sua inconformidade com as identidades sexuais essencializadas, além de sinalizar 

algo que a escola constantemente nega, a sexualidade das crianças. 

Luciana: Eu sempre rejeitei o universo masculino, eu nunca gostei de... 

mas eu nunca me identifiquei com o gênero feminino, tanto que as meninas 

estavam conversando ontem sobre maquiagem e eu fiquei deitada, olhando 

pra cima, porque eu não... mas o que acontecia comigo de criança era uma 

vontade de estar com uma mulher, então, como eu sempre via casais 

héteros, existia uma coisa de que eu me via no lugar do cara por isso, mas 

aí que foi um conflito muito grande na adolescência porque eu não queria 

ser um homem, mas eu achava que pra ficar com uma mulher eu tinha que 

ser um homem... (Luciana, GD1-083). 

Discurso parecido vemos na fala de Renata (outra que se identifica com o “não-

rótulo”), que ao se posicionar em relação ao tema identidade de gênero, 

imediatamente estabelece relações com a identidade sexual (cabe pontuar que, 

embora partamos do pressuposto de que as práticas sexuais não devem ser 

utilizadas para definir a identidade sexual, empregamos, para efeitos práticos, as 
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categorias estabelecidas pela heteronorma: identidade de gênero (homem/mulher) e 

identidade sexual (hetero/homo/bissexual).  

Renata: [...] Não consigo me lembrar de algum [...] de que alguma coisa era 

de menino ou de menina, porque assim, primeiro, pra começar, eu nunca 

tive algum conflito em relação, por exemplo, a gays, eu lembro que minha 

primeira lembrança, assim, [...] um cara que ele cuidava de mim, que ele era 

gay, então, pra mim, sempre foi algo supernormal, mesmo sem [eu ter 

conhecimento do que significava] era normal, aí tá, [...] é uma coisa que eu 

tinha sempre certeza [...] gênero feminino é um saco, as menininhas é igual 

a... (Renata, GD1-092). 

Em outra intervenção, a mesma informante reconhece que a sociedade impõe 

comportamentos diferenciados para meninos e meninas, inscrevendo os meninos, 

como já vimos, em um espaço privilegiado (das atividades corporais, do vigor físico, 

da dominação etc.), e as meninas ao espaço desqualificado do lar (do cuidado, da 

família, da sensibilidade, da submissão etc.). 

Renata: [...] eu sempre preferi roupas masculinas, acho que até é uma 

coisa do universo masculino que todo mundo fala, igual: que menino tem 

que desenhar Dragon Ball, poxa, meu irmão se sentava e desenhava 

Dragon Ball comigo, para mim era o máximo, então eu sempre tive um 

pouco de identificação com os dois, com as coisas que os meninos faziam, 

jogar bola, vestia roupas masculinas, tipo macacão, roupa mais larga, eu 

gostava... e eu [ia brincar] de boneca também, era legal [...] [pra mim em 

ambos os universos são... a sociedade empurra coisas boas, só que para 

as meninas um pouco preconceituosas, tipo fogãozinho [...] de boneca para 

ser boa mãe... (Renata, GD1-100). 

Essa mesma reflexão aparece na intervenção de Tiago: “(...) menina tem que ser 

mais dama, mais comportada” (GD1-105). Embora, em depoimento anterior, tenha 

relatado que aos cinco ou seis anos sua família não lhe impunha comportamentos 

do “universo” masculino, permitindo-lhe, inclusive, vestir-se de menina, em outra 

intervenção relata que, um pouco mais velho, fora “obrigado”, pela mãe, a frequentar 

uma escola de futebol, embora não tivesse nenhuma afinidade com esse esporte, o 

que, de certa forma, sinaliza a preocupação da família em inscrever o filho em 

papéis mais inteligíveis para o gênero masculino. Atitude parecida terá algumas 



92 
 
 

 

escolas ao separar, nas aulas de educação física, meninos e meninas, com 

atividades diferenciadas. 

Tiago: (...) mas uma vez a minha mãe também me matriculou numa... 

numa... tipo aula de futebol... e eu não gostava muito de ir, aí... porque eles 

achavam que eu tinha que ir, então... mais eu não gostava, eu não corria, 

não fazia nada, ia lá e [...] vou falar que não quero ir mais... (Tiago, GD1-

118). 

Tiago: (...) eu não gosto de educação física... eu tinha nota baixa, porque as 

aulas de educação física era um professor totalmente assim, que achava 

que... ele separava... os meninos tinham que jogar bola durante o ensino 

médio, atualmente, os meninos tinham que jogar bola e as meninas ficavam 

jogando vôlei aqui... aí era uma coisa assim... eu não tinha nota porque eu 

não jogava bola... eu ficava ou parado... aí ele falava “você vai ficar 

parado?” Então vou sentar... porque eu não gostava... (Tiago, GD1-120). 

Como já havíamos pontuado no primeiro capítulo, as aulas de educação física 

costumavam ser (em algumas escolas ainda continuam sendo) o espaço mais 

sexista da escola, primeiro, por separar meninos e meninas, e, segundo, por impor 

atividades diferenciadas para cada grupo. Era como se houvesse um projeto 

pedagógico diferenciado: para os meninos, desenvolvia-se o trabalho com o corpo, 

com os esportes, com as competições; já para as meninas, os objetivos das aulas 

de educação física relacionavam-se aos cuidados com o corpo, com a saúde. Ainda 

hoje, há muito sexismo e preconceito em relação aos esportes, principalmente no 

futebol. Esportes como o voleibol ainda são considerados, por muitos, como um 

esporte feminino. Acreditamos que a escola (e as aulas de educação física) tenha 

contribuído muito para isso, embora, com os novos parâmetros curriculares, essa 

situação venha mudando, como se pode observar nos trabalhos publicados nos 

últimos anos na área de educação física, como o de Altmann (2001), em que se 

percebe que questões de gênero e sexualidades, desde uma perspectiva não 

essencialista, começam a ser incorporadas ao currículo e à prática docente. 

Em relação aos livros e materiais didáticos, os depoimentos, em certa medida, 

comprovam o que já havíamos discutido anteriormente: a representação da família é 

feita/construída, diríamos que quase sempre, em bases heteronormativas. Ainda há 

muita resistência por parte da escola e das/os autoras/es de livros e materiais 
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didáticos (e dos demais atores envolvidos no processo) em romper com a visão 

heterocêntrica (e patriarcal) da família. Dos livros que pesquisei, nenhum chegava a 

romper com a “família tradicional”, mesmo quando, em outra unidade temática, 

tratasse temas como “diversidade sexual” em bases menos heteronormativas, como 

ilustrado ao final do capítulo 2. Em geral, as/os alunas/os têm percepção dessa 

continuidade e são bastante críticas/os em relação a ela.  

Renata: [...] material da escola, como ele sempre vai colocar um homem 

casado com uma mulher, sempre nas figuras vai representar o homem 

como uma figura masculina, a mulher com um vestido, naquelas tirinhas 

que a gente tem que ler, e às vezes, dependendo do professor, ele não vai 

ser assim... (Renata, GD2-002). 

A crítica feita aos livros e materiais didáticos é sempre muito contundente e 

talvez tenha alguma relação com as políticas públicas timidamente empreendidas 

pelo governo em combate à homofobia, ao sexismo e ao racismo. Parece ser que os 

meios de comunicação contribuem para a problematização dessa questão. Relatos e 

notícias de materiais e livros didáticos com teor sexista ou homofóbico tiveram certa 

exposição na mídia, o que contribui para a tomada de consciência de alguns 

segmentos da sociedade. Nesse sentido, temos a intervenção de um dos 

informantes, relembrando um dos casos veiculados. 

David: [...] no ano passado, desculpa interromper, no ano passado tivemos 

aí uma... uma editora que publicou livros didáticos, eu não sei se vocês 

viram isso, com uma atividade que é mais ou menos assim, “ligue o que 

cada pessoa faz”, e tinha um menininho e tinha uma menininha, aí tinha lá 

as roupas que o menino deve usar, as roupas que a menina deve usar, 

depois as atividades que o menino deve fazer e tinha uma lista lá, jogar 

bola, lavar a louça, passar a roupa, jogar pedra no passarinho, e as crianças 

tinham todas que fazer todas as ligações, então, se isso não é/ 

pedagogização, eu não sei o que é, eu não conhecia essa palavra, mas 

enfim... (David, GD2-007). 

Como se pôde observar, os discursos das/os informantes sobre a categoria 

gênero filiam-se tanto a uma perspectiva essencialista, quando se referem a 

“universos” masculinos e femininos e a inscrição, quase que “natural”, dos gêneros, 

como a uma perspectiva que poderíamos chamar de queer, quando reconhecem 
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que esses mesmos comportamentos são impostos por uma norma social 

(heteronorma), que codifica comportamentos, atitudes e gêneros, e, principalmente, 

quando relacionam, identidade de gênero a identidade sexual, a partir das equações 

linguísticas que mencionamos. Acredito que o filme Minha vida em cor de rosa tenha 

sido bastante significativo para essa discussão, pela quantidade de vezes que foi 

citado, inclusive por um dos informantes (Tiago), quem disse ter-se identificado 

muito com a história de Ludovic, protagonista do filme, o que sinaliza a 

potencialidade do cinema queer para o tratamento de questões relacionadas a 

gêneros e sexualidades desde uma perspectiva não normatizadora. 

Percebe-se, também, o caráter regulador (e opressor) tanto da família (em maior 

ou menor medida) quanto da escola, pelo que se pode comprovar que o gênero 

também se ensina e que faz parte do que se costuma chamar de pedagogização da 

sexualidade, participando, assim, do dispositivo da sexualidade. 

3.2. Discursos sobre sexualidade 

Como veremos mais adiante, os discursos das/os informantes sobre identidade 

sexual ainda estão muito atrelados à orientação do desejo. Parece ser que, na 

infância e no início da adolescência, afeto e desejo sexual se confundem, criando, 

muitas vezes, conflitos e inseguranças, principalmente no ambiente familiar, pelo 

temor à rejeição (e até mesmo à expulsão de casa). Se o sexo se configura pelas 

diferenças anatômicas e o gênero pelas sociais, para as/os informantes, a 

sexualidade relaciona-se ao desejo e aos afetos ligados ao corpo. Na fala de Ariel, 

por exemplo, vemos que esse conflito “se resolve” quando a atração sexual tem 

como resposta o prazer, o que, de certa forma, constitui-se como condição 

“essencial” para a determinação da identidade sexual. 

Ariel: É... sim, só que durante minha adolescência, por exemplo, eu tinha 

uma confusão mental muito grande, porque eu me apaixonava por meninas 

e tinha atração sexual por meninos, e daí que eu fui passando por isso, 

passando, passando, passando, até que um dia eu conheci um menino 

que... eu gostava dele e sentia atração sexual por ele, aí foi quando 

descambou meu... (Ariel, GD1-035). 
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Para Ariel, é a descoberta do “prazer” que lhe permitirá reconhecer-se como 

homossexual/gay. O que poderia ser interpretado como algo “libertador” acaba 

gerando angústia e sofrimento, como se a consciência de sua homossexualidade 

materializasse sua sexualidade, a ponto de ser “descoberta” pela família. Esse temor 

o levou a buscar outros espaços menos opressores, como o teatro, e a inserir-se no 

mercado de trabalho, talvez com o intuito de preparar-se para uma independência 

financeira. Segundo podemos observar, é muito comum que jovens nesse tipo de 

situação, da “recém-descoberta”, acabem buscando nas subculturas gays 

referências para a construção de sua subjetividade. 

Ariel: Mudou que eu me fechei mais com meus irmãos, por exemplo, que 

eu comecei a direcionar minha vida mais para uma independência, eu não 

entrei na faculdade porque eu dependia dos meus pais na época, eu fui 

trabalhar, eu comecei a ter medo de descobrirem, de me colocarem pra fora 

de casa, todas essas questões assim que a gente dá uma desconfiada 

assim, só que também eu tenho benefício do teatro que... eu convivi com 

pessoas que tinham uma mente mais aberta, e saindo e com amigos... a 

partir de então minha mente foi abrindo mais e aí minha família também... 

eu não sei o que eles pensam disso hoje em dia, mas eu acho que tem uma 

aceitação maior, porém não declarada (Ariel, GD1-041). 

O tema “descoberta do desejo pelo mesmo sexo” aparece, também, no relato de 

outro informante, que, aos doze anos, já percebia o afeto e o desejo que lhe 

despertava o colega (discurso que coincide com o da maioria dos informantes). 

Tiago: (...) desde pequeno eu já tinha uma certa, sei lá, uma certa 

participação maior nas atividades femininas, na vontade de fazer tudo que 

mulher fazia, que menina fazia, eu saía pra ir no cinema com amigos, tinha 

assim doze, onze anos e saía tudo em casalzinho, coisa de crianças, assim, 

mas eu olhava, mas eu não queria estar com ela, queria estar com ele, acho 

que eu me sinto melhor conversando com menino, a ponto de querer um dia 

namorar, então foi aí que eu comecei a perceber, também... (Tiago, GD1-

055). 

Dúvidas em relação a ser “certo” ou “errado” sentir atração/desejo pelo mesmo 

sexo também aparecem nos discursos de outra informante, unidas, também, ao 

temor da rejeição. 
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Helena: Não, não tinha. Aí, aí teve... [...] de quinta a oitava [...] aí na oitava 

série eu fui [gostar] de menina, só que foi uma coisa meio [...] eu não 

sabia... eu não sabia se... eu não colocava isso por certo ou errado, assim, 

aí só no primeiro colegial eu fui gostar de uma menina de verdade... e... eu 

tinha medo de falar com a minha família ou qualquer coisa do tipo, assim, 

até que eu nunca comentei nada, mas... mas aí eu sempre fui ficando com 

menino e menina, menino e menina, mas quando eu estava com uma 

menina, gostando, eu me sentia culpada, sim, um pouco... (Helena, GD1-

077). 

Helena: Eu não ia ter como falar/ eu sabia que não ia poder falar pra ela, eu 

tenho um primo que é gay e a minha família não sabe, ele nunca 

comentou... ele comentou comigo e com o irmão dele, que a gente cresceu 

junto, mas ninguém mais sabe, eu acho que ele tem muito medo (Helena, 

GD1-079). 

Bastante significativo é o relato de Luciana, já comentado anteriormente, que, ao 

“descobrir-se” atraída por uma mulher, começa a questionar-se se não deveria 

assumir o gênero masculino, o que podemos interpretar como uma concepção da 

sexualidade muito atrelada à identidade de gênero. 

Luciana: (...) eu tenho tentado entender essa coisa do gênero, porque aí 

vinha isso de que eu era uma menina e queria ficar com uma menina e 

era... era muito difícil... faz só um ano que eu consegui olhar, tipo no 

espelho, eu e uma menina, assim, saber que é minha companheira e que tá 

tudo bem, mas era bem conflituoso, assim. Teve um processo, teve tempo 

que eu já pensei se eu era... se eu queria ser do gênero masculino, mas 

sempre vem essa rejeição muito forte, e já pensei, falei pra Helena ontem, 

já pensei sobre ser trans, assim, será que eu queria e tal, e quanto mais eu 

penso nisso atualmente mais eu acho que não mesmo, assim, que, em 

relação ao corpo, ao sexo, está tudo bem, mas em relação a gênero eu não 

me sinto parte, assim, de nenhum, e isso é meio complicado, porque o 

tempo todo as coisas te pedem, né, pra... a sociedade fica pedindo o tempo 

todo pra escolher aí eu fico meio... fico perdida, mas isso tem cada vez 

menos importância, assim, já foi muito ruim, mas... (Luciana, GD1-083) 

A bissexualidade aparece nas discussões como um tema bastante complexo. 

Das/os informantes, apenas uma declarou-se bissexual. Para as demais informantes 

que também se relacionam tanto com homens quanto com mulheres há uma certa 

rejeição ao termo, preferindo o “não-rótulo”. Ao longo das discussões, quando 
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aparecia novamente este tema, a maioria citava a Helena, que passou a ser a 

“essência” da bissexualidade, talvez pela espontaneidade de seu relato. 

Tiago: Tem uma preferência? 

Helena: Assim, eu me envolvo mais com homem, mas é porque... porque, 

assim, é o acaso... não porque eu escolha me relacionar mais com homens, 

só que... como posso dizer... nunca foi um problema pra mim... sabe?... 

essa coisa da família é um problema sim,  porque... uma vez eu me envolvi 

com uma menina que a mãe dela era evangélica e eu pensava que se a 

mãe dela descobrisse ia bater nela [...] e até que eu parei de falar com ela 

porque eu fiquei com um certo receio e quando a mãe dela descobriu que 

ela estava com uma outra menina ela realmente apanhou e apanhou muito 

assim... (GD1-180-181) 

Em outra intervenção, Tiago volta ao tema da bissexualidade, desta vez para 

colocar em discussão a não fixidez da orientação sexual (em outros momentos, 

questionamos o termo “orientação” como “disciplinador” e parece ser que há uma 

certa percepção por parte das/os informantes sobre esse caráter categorizador). É 

bastante significativo quando ele retoma as palavras da amiga: “eu gosto de 

pessoas”. Embora isso possa soar como “senso-comum”, também pode ser 

interpretado como questionamento a um discurso essencialista. Em outra 

intervenção, quando se coloca em discussão a identidade sexual, Helena também 

diz se interessar por “pessoas”, o que acaba remetendo à plasticidade da 

sexualidade. Com um discurso muito parecido, Luciana revela sentir muita 

dificuldade em se definir como bissexual ou com lésbica.  

Tiago: Então [...] Eu tenho uma amiga bissexual que ela fala “eu gosto de 

pessoas” eu acho que não é preferência de homem ou mulher [...] [até 

pensei bem de ter perguntado, mas]... às vezes a pessoa conhece alguém 

legal... acho que uma pessoa que você se sente bem, independente de ser 

homem ou mulher, então a preferência... Qual é a sua preferência, homem 

ou mulher? A preferência é conhecer alguém que me faça feliz, que faça 

bem, pelo menos por um momento, por uma vida toda... (GD1-203) 

Helena: [...] que eu gosto de pessoas, assim... tipo se eu me interessar por 

alguém independente do sexo dela ou do gênero, como ela se identifica ou 

ele se identifica, se acontecer [...] sabe? (GD1-209) 
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Luciana: Sim... então... aí é um problema porque eu não me diria bissexual 

atualmente porque eu tenho uma companheira e eu me sinto muito bem 

com ela e eu tenho vontade muito mais de me relacionar com outras 

mulheres do que de me envolver com homens, mas isso acontece, então 

não tem como dizer que sou lésbica ou bissexual é muito... é muito... 

depende muito... talvez seja meio o que a Helena diz, assim, de pessoas, 

mas quando você diz que... quando você diz isso tem um descrédito muito 

grande mesmo, todo mundo já acha que ah, essa daí... é uma frescura, 

sabe?, não sabe o que quer.... então... (GD1-217) 

Outro tema que nos pareceu bastante importante foi o relacionado à violência 

escolar (bullying homofóbico), que parece ser mais significativo para os meninos, 

provavelmente devido à violência verbal e à estigmatização. Para muitos, a escola 

pode se converter em um espaço muito hostil. No discurso de Rafael isso fica bem 

evidente. 

Rafael: É... sempre andei com meninas, nunca tive amigos, um ou outro, e 

sempre fui o viadinho, né, sempre/ 

Mediador: Esse é o termo que usavam? 

Rafael: É... mas... era isso sempre... o tempo todo, tanto que eu detestava ir 

na escola por causa disso, e eu nunca fui de brigar, nunca briguei na vida, 

então eu era capacho [...] sofria mesmo... (GD1-132-134). 

Se, para os meninos, “viadinho” representa a estigmatização, a inscrição a um 

espaço desqualificado, lugar da abjeção, parece ser que “lésbica” tenha, talvez, um 

peso menor, não como ofensa, mas como inscrição em um espaço desqualificado, 

devido, provavelmente, à concorrência ao já desqualificado espaço “feminino”. 

Helena: [...] É oito... nove... e eu... não tinha nada a ver, assim, que... eu até 

falei pra elas que elas estavam equivocadas e tal, mais eu não sentia como 

se fosse uma ofensa, eu só queria que elas entendessem que não era 

porque eu andava com só uma menina que eu era lésbica ou porque eu 

deixei de andar com elas, com um monte de mulheres que eu era hétero, 

sabe? (Helena, GD1-075). 

Em relação ao tema “sair do armário”, “assumir-se”, é bastante significativo o 

depoimento de Tiago. Para ele, a revelação, apesar de traumática, costuma resultar 

num sentimento de libertação. É como se a “confissão” permitisse/possibilitasse sair 
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do espaço do “ocultamento”, o que confirma a hipótese de Sedgwick (1998) de que o 

“armário é a estrutura definidora da opressão gay no século XX”. Interessante notar, 

em sua intervenção, que ele não menciona (ou pelo menos não percebe) que a 

“saída do armário” não é suficiente para inserir-se plenamente no espaço da 

visibilidade, construído segundo bases heteronormativas. Segundo Sedgwick (1998), 

essa “saída” é um processo contínuo e a queda de um “muro” não significa que 

outros não sejam levantados, que outros “armários” não venham a aparecer, tendo-

se em conta que, provavelmente, ele se deparará com outras situações em que essa 

saída terá, novamente, que ser pensada, calculada, segundo as “demandas de sigilo 

e exposição”, ou seja, ela, “a autorrevelação gay”, dentro do que pode significar 

socialmente, não é garantia de que se rompam os binarismos e essencialismos 

vigentes, pois, o que se nota, mesmo depois dos movimentos de liberação gay, é a 

“continuidade e centralidade do armário”. 

Tiago: Eu acho que é uma corda que vai... apertando... acho que/ em algum 

momento você sabe que vai... ou você assume, porque... você não sabe, 

você fica sozinho, você fica pensando na vida, será que eu devo assumir... 

eu não sei... eu sempre gostei muito de ter as coisas muito bem 

esclarecidas, comigo e  com os outros, então... mas não fui eu que me 

assumi pra minha casa, pelo menos, meus amigos todos sabiam, mas quem 

foi que assumiu foi a mãe de um... chegou na minha casa, a mãe de um ex-

namorado meu, isso na base de uns quinze, dezesseis anos, que ela 

descobriu por mensagem de celular, aí ela chegou em casa, fazendo o 

maior escândalo, falando pra minha mãe... minha mãe descobriu da pior 

forma, lógico, se ela tivesse [...] a gente podia ter conversado, mas eu acho 

que é uma coisa necessária, sim, pelo menos pra quem gosta de estar... 

(Tiago, GD1-191). 

Sobre esse mesmo tema, dois outros informantes apresentam uma perspectiva 

que ilustra bem como esses espaços de ocultamento/conhecimento, dentro/fora, 

privado/público, segredo/confissão são sempre negociados. 

Rafael: Não... assim [eu nunca tive problemas para] me aceitar... eu me 

aceitei tranquilamente,  mas, assim... [eu não forço muito]... quem me 

conhece acho que eu sou, mas não sou,  mas dentro de casa é outra 

história, minha família é evangélica e o que eu passo dentro de casa... eu 

não tenho coragem mesmo, meu pai e minha mãe desconfiam, na verdade 



100 
 
 

 

até sabem, tipo... eu e o Tiago namora há quatro anos e quem não sabe? 

Minha mãe sabe, meus pais sabem [vou fingir que não]  

Mediador: Ou seja... mas não houve esse evento que a gente chama de 

sair do armário... 

Rafael: Não, não, mas... não da minha boca, mas minha mãe... eu tenho 

cobrança direto sobre isso e é aquela coisa, [minha] mãe já falou que 

prefere que... que ela morra, até que eu morra, do que eu ser... meu pai já 

disse que me põe pra fora de casa... uma coisa que... da minha boca não 

tão já... (GD1-197-199). 

Ariel: [...] é engraçado... assim... eu não sei... eu também, no meu trabalho 

ninguém fala nada, mas no seu trabalho você é reservado, né, eu procuro 

ser, pelo menos, então, eu acho que isso acaba influenciando, né, do... eu... 

eu sinceramente... eu não sei se vocês passam por isso, mas muita gente já 

me falou assim, pelo menos lá onde eu morava, que é uma cidade pequena,  

“eu te acho tão autêntico”, [...] por que será? Eu me achava tão normal, mas 

eu via que tinha um pouco [...] (Ariel, GD1-343). 

É interessante notar que novas práticas sociais, como o surgimento das redes 

sociais, acabam demandando novos tipos de “negociação”. Essas redes configuram-

se como novos espaços para a construção de subjetividades/alteridades, pois, 

muitas vezes, possibilitam a construção do que se costuma chamar de “espaços de 

socialização de subculturas”, no nosso caso, da “subcultura gay”. Entretanto, a 

abrangência dessas redes acaba gerando certa “visibilidade”. 

Ariel: (...) a minha irmã com o tempo... eu fui percebendo que ela, conforme 

isso ia ficando muito claro pra ela, ela ia tentando se aproximar de mim e foi 

perdendo o preconceito, mas eu ainda tenho bloqueio pra falar com ela 

porque ela é hétero, por exemplo, só que o Facebook, por exemplo, 

denuncia muito, porque o pessoal faz muita piadinha, muita brincadeira e 

você [concorda lá embaixo]... tenho minha irmã no Facebook, até dessa 

última vez que eu cheguei eu estava com essa pulseira aqui que eu comprei 

do “bixoaqui”, no palquinho, aí ela... a minha irmã viu e falou assim “ó a 

pulseira LGBT”, tipo ela dá umas deixas, entende?, pra eu tentar falar, mas 

eu ainda não tenho essa [...] e não sei por quanto tempo, assim... o meu 

pai... eu acho que é um negócio que não dá pra eu falar, com o meu irmão 

também não, agora, com a minha irmã eu não sei se um dia eu vou falar, 

sabe? (Ariel, GD1-242) 
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Ainda sobre esse tema, temos o depoimento de uma das informantes que nos 

parece bastante significativo, justamente porque essa “saída” questionada/refletida 

desde bases menos heteronormativas, acaba rompendo o binarismo 

heterossexual/homossexual, o que, por sua vez, gerará, também, o rompimento dos 

binarismos anteriormente citados sobre a “saída do armário” (segredo/confissão, 

dentro/fora, ocultamento/conhecimento etc.). Ou seja, essa “autorrevelação” faz 

parte de uma lógica heteronormativa e acaba perdendo seu sentido quando 

postulada em outras bases. 

Luciana: Não sei se é importante... eu não gosto muito dessa coisa de 

assumir... eu acho meio besta... porque... não que não deva... mas estou 

dizendo o termo, esse evento, essa coisa tão tonto porque as pessoas se 

descobrem crianças, adolescentes, adultas, idosas, então, sabe, seria meio 

bobo, assim, eu passar um tempo da vida “sou hétero”, e de repente eu 

conheço uma mulher e, enfim, eu me interesso, e aí?, o que é que eu sou 

agora, sabe?, então, eu acho meio bobo, mas é... sobre... tipo preferências 

eu me sinto melhor no geral com mulheres independente de ter alguma 

coisa com elas ou não, mas acontece muito de eu me apaixonar muito fácil 

por algum cara assim, é muito forte, é uma coisa [meio que] incontrolável/ 

(Luciana, GD1-215). 

Outro tema debatido, e que revelou aspectos interessantes, foi a articulação de 

questões de gênero e sexualidade no espaço da aula de língua estrangeira. O 

depoimento de um dos informantes trouxe para discussão algo que já intuíamos: o 

temor que alguns “homossexuais” têm de se expressar oralmente na língua meta 

nas aulas de línguas estrangeiras. Tal temor justifica-se pela crença de que, ao se 

falar em uma língua estrangeira, a voz acaba ficando mais “afeminada”. Em minha 

experiência docente, deparei-me, muitas vezes, com alunos que eu identificava 

como “homossexuais/gay” que se recusavam a ler ou a interagir em espanhol, com a 

desculpa de que não gostavam de falar durante as aulas. O depoimento que segue 

é bastante revelador. 

Tiago: Ajudava demais. [...] por exemplo, a gente... até conversei com ela 

uma vez, quando a gente vai falar em espanhol ou inglês, a sua voz muda 

um pouco, então tinha gente que falava eu tenho vergonha de ler porque 

minha voz fica mais afeminada, então eles vão rir de mim, vão falar que eu 

sou [...] afeminado, que eu sou o divergente, acho que ela fazia eu me sentir 
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à vontade, ela falava assim, não tem nada de afeminado na sua voz, mas 

mesmo se tivesse, não tem nada de errado em você ser o que você quiser 

ser [...] o que você é. Então [...] e eu tive também... uma professora 

também, de inglês, que ela era lésbica, não sei se você chegou a ter aula 

com a Cida, [...] que ela era uma professora, também, na parte de inglês [...] 

eu já cheguei a conversar com ela uma vez, [...] ela também era uma 

pessoa que se impunha contra [...] então, nessa parte de línguas/ (Tiago, 

GD2-075). 

Interessante, também, é a percepção que tem um dos informantes sobre a 

disciplina língua estrangeira. Em seu depoimento, aparece a percepção que se tem 

dessa disciplina, no contexto escolar, como um espaço “desqualificado” para os 

homens. 

Bruno: É, eu acho se tinha algum problema na disciplina em outro idioma, 

[...] que aconteciam em outras disciplinas, não tinha nada específico de ser 

uma língua estrangeira, acho que a única coisa que eu percebia é que todo 

mundo considerava que quem ia melhor em inglês, os homens, por 

exemplo, que se já tinham alguma desconfiança, já achavam que o cara era 

gay, como se fosse mais uma certeza, se o cara fosse um pouco melhor em 

inglês... (Bruno, GD1-102) 

Gostaria, também, de citar o discurso de Luciana sobre a ressignificação do 

termo “lésbica” que me fez lembrar um episódio relatado por Judith Butler (2012): um 

dia, caminhando pela rua, foi abordada por uma garota à janela que lhe perguntou 

se ela era lésbica. Percebendo que a intenção da garota era insultá-la, Bulter parou 

e respondeu que sim. Butler usa este exemplo para mostrar como é possível 

ressignificar as palavras e fazer um uso político delas, da mesma forma como o 

termo queer foi ressignificado nos anos 1980. Luciana sem nunca ter lido Butler nem 

qualquer outro texto sobre teoria queer, tem a percepção da força política (e 

emancipatória) de determinados termos. 

Luciana: Sim, porque é uma questão meio política, eu costumo dizer mais 

que sou lésbica pra... porque... pra marcar isso e tal... eu tenho... é... em 

relação à família... minha vontade acho que é o oposto que da Helena, 

tenho vontade de chegar na família [e dizer:] “Olha, gente, é isso, sabe? 

Aceitem...” (Luciana, GD1-219). 
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Para finalizar, parece-me importante pontuar algumas percepções que tiveram 

as/os informantes sobre as discussões realizadas no grupo, a partir da mediação 

fílmica. Para a grande maioria, os filmes propostos problematizam as categorias 

identitárias de gênero e sexualidade, rompendo, de certa forma, com os binarismos 

e essencialismos vigentes, ou, pelo menos, mostrando sua fragilidade. 

Renata: Acredito que sim, que os filmes tratados abordam, como também 

mostram, a fragilidade dessas “caixas” nas quais são colocados os 

estereótipos dos binarismos. Eles também mostram como a sexualidade 

não está diretamente ligada à identidade de gênero, mostrando que uma 

pessoa a qual se identifica como mulher ainda poderá sentir desejo por 

outras, como no caso do filme Tudo Sobre Minha Mãe (questionário 

enviado). 

Tiago: Sim, trabalham [questões de gênero e sexualidade]. São filmes que 

vão além de toda a noção hegemônica e que problematizam muito bem o 

caso da identificação de gênero e sexualidade. Por exemplo, no filme 

“Minha vida em cor de rosa”, o protagonista se vê, desde pequeno, como 

uma garota e não vê nenhum problema nisso, pois ele acredita que isso faz 

parte de um curso natural dele mesmo. São filmes que retratam grandes 

dilemas, e um deles é “por que não posso ser quem tenho vontade?”, 

problematizando a ética e o certo/errado da visão da sociedade 

(questionário enviado). 

Em relação à mediação fílmica, todos manifestaram que foi uma experiência 

significativa, que houve, em alguns casos, uma identificação com os temas e 

personagens representados. O relato de dois dos informantes coincide, de certa 

maneira, com algumas das propostas e reflexões que aparecem neste trabalho, 

como os deslocamentos que os filmes possibilitam, a percepção mais sensível (por 

conta da estética fílmica) de algumas problemáticas e a possibilidade de “olhá-las” 

desde outra perspectiva.  

Bruno: [Assistir aos filmes] foi uma experiência muito significativa, inclusive 

para que eu repensasse as definições que já possuía em mente. Uma das 

discussões mais bacanas foi aquela em que definimos a diferença entre 

identidade de gênero e orientação sexual e as possíveis formas de 

apresentar isso no ensino de idiomas. Confesso que isso ainda não ficou 

muito claro para mim, mas são coisas que continuarei refletindo durante as 

discussões (questionário enviado). 
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Renata: Mesmo não tendo podido assistir a todos os filmes, debatê-los 

mostrou-se importante por conta da exploração dos temas. Ao assistir um 

filme, obtemos nossa visão dos fatos, mas o debate leva a novas 

conclusões, novas observações e, em alguns casos, até, a certas 

identificações. Especialmente em filmes onde conta mais a sensibilidade, 

como XXY, para perceber as emoções das personagens, e debates ajudam 

a ter uma melhor percepção de detalhes (questionário enviado). 

Já em relação à experiência de haver participado do grupo de discussão, todos 

relataram ter sido bastante significativa. Interessante notar que, para 

algumas/alguns, o grupo de discussão teve também um caráter de “clínica”, de 

“vivência” e de “terapia”, algo que já intuía que aconteceria, pela própria dinâmica 

(inevitável, diria) de poder compartilhar com outras pessoas experiências, vivências, 

medos, dúvidas e questionamentos. Ademais, o fato de se sentirem à vontade para 

falar “abertamente” de sua sexualidade e desejos reforça ainda mais essa 

percepção/experiência. 

Tiago: [As reuniões que tivemos foram] bastante significativas, pois é uma 

espécie de ajuda mútua. Trocaram-se experiências, conheci melhor alguns 

colegas. Poder contar tudo o que aconteceu comigo e ouvir o mesmo dos meus 

colegas me fez perceber que compartilhar experiências faz surgir um forte 

aprendizado (questionário enviado). 

Renata: Foi significativa não apenas por ter encontrado um espaço onde 

pudesse abordar essas questões, como também para uma maior compreensão 

da importância de um ambiente confortável para serem discutidas. Além de 

ouvir relatos que me ajudaram a levantar novas questões, como o quão tênue é 

a linha que divide o homossexual do bissexual, e este do heterossexual. Ou 

mesmo de questões de identificações de gêneros (questionário enviado).



105 
 
 

 

 

4.1. Cinema e Educação 

 Como observa Duarte (2009, p. 70), a articulação entre cinema e educação é 

uma prática usual há muitos anos, seja pela representação que o cinema faz do 

universo escolar, seja pela incorporação do cinema nas práticas educativas. Apesar 

das críticas vindas de ambos os lados (a representação estereotipada dos dilemas 

da escola presente em muitos filmes ou a crítica que escola faz à violência ou à 

pouca qualidade do cinema ao tratar de temas sociais relevantes ou como fonte de 

conhecimento, ou mesmo às questões éticas e morais), é inquestionável o fato de 

que o cinema já faz parte do currículo e das práticas escolares, principalmente pelo 

alcance e importância que tem, notadamente nos centros urbanos, na formação 

cultural das pessoas e na capacidade que tem de influenciar o imaginário social. 

Não só o cinema, mas praticamente toda a produção audiovisual oferecida pela 

indústria de entretenimento, como as telenovelas, os seriados televisivos, os 

documentários, filmes televisivos e de cinema. Com o advento da Internet e das 

redes sociais, é com as imagens (estáticas ou em movimento) que muitas/os jovens 

se educam e constroem boa parte do conhecimento. Arriscaria dizer, inclusive, que 

as crianças, desde muito cedo, aprendem a ler imagens, antes mesmo de serem 

alfabetizadas na escola. 

Como artefato cultural, é inegável a relevância do cinema (e do audiovisual, em 

geral) em nosso cotidiano e em nossas práticas sociais: as pessoas ainda vão ao 

cinema, se encontram para assistir (e comentar) filmes, principalmente nos grandes 

centros urbanos, em que é bastante comum (pelo menos em algumas cidades 

brasileiras) ir aos grandes centros comercias para comer, ver vitrines, “paquerar” e 

assistir a filmes. Nesse sentido, ademais de manifestação artística e entretenimento, 

o cinema exerce sobre nós uma espécie de pedagogização, ensinando-nos, 

estabelecendo os limites necessários, como nos vestir, nos comportar, amar, odiar, 

viver. E também nos ensina, como bem observa LOURO (2008), como ser homens e 

mulheres (tema ao qual voltaremos mais adiante). 
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A experiência estética que o cinema nos proporciona também nos educa a 

sensibilidade, o olhar, e nos ajuda a perceber o mundo (e, também, a nos perceber e 

a nos reinventar). Ou seja, como artefato cultural, há muito que se explorar no 

cinema, seja pelas possibilidades estéticas, éticas, políticas e educativas que 

oferece, seja como alternativa à rigidez da sistematização do conhecimento operada 

pela escola, posto que, como toda manifestação artística, principalmente na 

contemporaneidade, o cinema também está marcado pela ambiguidade e pelo 

paradoxo, articulando as dimensões afetivas e cognitivas do conhecimento, por meio 

de uma linguagem muito mais próxima da representação pictórica dos sonhos e do 

inconsciente (SILVA, 2007, p. 52). Além do mais, possibilita certa liberdade de 

interpretação que costuma ser bastante produtiva, no ambiente escolar, para 

debates e discussões. 

São essas qualidades que conformam o cinema como um excelente artefato 

para se trabalhar os temas transversais propostos pelos novos parâmetros 

curriculares – logicamente, com todo o critério de seleção que deve orientar o 

trabalho docente e pedagógico –, que, como vimos, envolvem questões e 

problemáticas contemporâneas, que, por sua vez, pela sua complexidade e 

relevância, devem ser abordados (inter/trans)disciplinarmente/transversalmente por 

todas as disciplinas que conformam o currículo escolar. 

Pensando-se na potencialidade do cinema para as aulas de línguas 

estrangeiras, prontamente nos vem à mente questões relacionadas à língua objeto 

de ensino. É irrefutável a proficuidade do cinema em oferecer mostras autênticas da 

língua meta, mesmo que se questione o contexto estético e ficcional no qual se 

mostram e se inserem e com o qual se constroem, já que, por mais “artificial” que 

possa ser a língua em uso em produções cinematográficas, é inquestionável que ela 

é produzida por atrizes e atores dela usuárias/os. Se essa mostra de língua pode ser 

criticada como “artificialmente” elaborada, pela preocupação estética desse tipo de 

produção, no contexto em que se produz, tem a fluidez e a dinâmica do uso 

ordinário que dela fazemos. 

Além das possibilidades de se trabalhar os aspectos linguísticos relacionados à 

língua estrangeira, o cinema nos oferece, também, um repertório imenso de 
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conteúdos socioculturais a ela relacionados, de forma dinâmica e em contextos mais 

próximos à representação da realidade que se deseja ensinar/trabalhar. Esse 

mosaico linguístico e sociocultural costuma ser bastante explorado e trabalhado na 

escola pelas/os professoras/es de línguas, principalmente no contexto de uma 

abordagem comunicativa do ensino/aprendizagem de línguas. Entretanto, como 

vimos sinalizando ao longo deste trabalho, é preciso considerar a língua estrangeria 

como parte integrante e igualmente importante do currículo escolar, e como 

disciplina que deve articular-se com as demais, inclusive no tratamento dos temas 

transversais. Nesse sentido, o uso do cinema nas aulas de língua estrangeira não 

deveria limitar-se aos conteúdos linguísticos e socioculturais, já que pode resultar 

igualmente útil para o tratamento das questões contemporâneas complexas que 

contemplam os temas transversais (e de tantas outras questões/problemáticas que 

nos afetam a todas/os). Entre essas questões, interessam-nos as relacionadas a 

gêneros e sexualidades, como veremos a seguir. 

Segundo Louro (2008), o cinema é um poderoso espaço/veículo de 

entretenimento, talvez um dos mais importantes na primeira metade do século XX, 

quando ainda não se havia inventado/popularizado a televisão. As salas de cinema 

eram (e ainda são) locais de encontros afetivos, amorosos e também sexuais 

(pensando-se, por exemplo, nos cinemas de “pegação”, bastante comuns em 

determinada (sub)cultura gay). Entendendo a sexualidade, em termos foucaultianos, 

como dispositivo histórico, e reconhecendo sua centralidade (a partir da segunda 

metade do século XIX), na formação do sujeito moderno, dentro das relações de 

saber/poder, o cinema (e também a literatura, o teatro, a televisão etc.) ocupou-se 

da espetacularização das subjetividades e das vivências da sexualidade, quase 

sempre reforçando/replicando seu disciplinamento e sua normalização, ou seja, 

exercendo uma espécie de pedagogia cultural e da sexualidade. Nesse sentido, as 

sexualidades vêm sendo representadas pelo cinema, ao longo de sua história, como 

legítimas, modernas, patológicas, normais, desviantes, sadias, impróprias, 

perigosas, fatais etc. (Louro refere-se, principalmente ao cinema estadunidense, 

pela abrangência que teve/tem, especialmente a partir da segunda metade do 

século XX), segundo os códigos morais e padrões culturais de cada época. Como 

observa Louro (2008), essas marcações sociais, quando reiteradas e ampliadas por 
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outras instâncias, podem assumir significativos efeitos de verdade, tendo-se em 

conta sua inscrição dentro de um regime heteronormativo. 

 Tendo como foco o cinema narrativo hollywoodiano, Louro (2008) destaca o 

papel que ele teve na conformação de modelos do que era ser homem/mulher, 

masculino/feminino. Segundo Louro, nesse gênero cinematográfico, os homens, em 

geral, eram representados a partir de estereótipos, como o herói/guerreiro em 

oposição ao vilão/canalha. Para as mulheres, também havia dois modelos: a 

mocinha (virgem, frágil, dócil, passiva) e a femme fatale (fria, sedutora, calculista). 

Toda iniciativa amorosa ficava a cargo dos homens e eles (os heróis) sabiam 

distinguir as garotas boas (mocinhas) das más (sedutoras). O happy end sempre 

recompensava as mulheres que sabiam escolher o certo, ou seja, a submissão e o 

lar; para as outras, “duras e amargas”, que transgrediam as normas de submissão e 

recato, o final era sempre o abandono e a solidão. Para Louro (2008, p. 83), os 

roteiros de inúmeras comédias, romances ou dramas passavam a tratar 

daquele que se colocava como o novo dilema feminino: a escolha entre 

família (casamento e filhos) ou a carreira profissional.  

 Articulavam-se, também, nesse tipo de cinema, outros marcadores sociais, 

como raça/etnia: as mulheres negras ou latinas eram representadas como sensuais; 

as orientais, como dóceis e submissas; e as brancas, como castas e recatadas. 

Havia, igualmente, uma pedagogização da sexualidade, como destaca Louro (2008, 

p. 25): a transgressão à sexualidade “normal”, ou seja, a homossexualidade, era 

construída em pressupostos e implícitos marcados pelo deboche/escracho e pela 

abjeção (“nosso pequeno segredo sujo”), em uma narrativa ideológica que marcava 

a diferença e a exclusão à norma, com personagens caricatos/estereotipados, de 

quem se ria ou de quem se tinha aversão, como, por exemplo, para citar os 

principais, o decorador afetado e a vampira lésbica. Na análise de Louro (2008, p. 

85) de De repente, no último verão (Joseph L. Mankiewicz, 1959), a autora mostra 

como a homossexualidade de Sebastian, “mais do que propriamente exposta ou 

nomeada, é sugerida pela descrição de seus traços de caráter, é marcada pela 

afetação, arrogância, excentricidade”. Poderia até passar despercebida para parte 

da plateia, mas necessariamente deveria ser “punida” (Sebastian é praticamente 

“devorado” por um grupo de “marginais” em uma praia espanhola), ou seja, seguia-
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se um código de valores que orientavam a representação do personagem 

homossexual de forma “negativa”, não atraente (ou até mesmo abjeta, como no 

personagem em questão). 

Rocha & Santos (2014), em um artigo sobre a inserção de personagens 

homo/lesbo/bi/transexuais no cinema, apresentam um quadro acerca do tipo de 

representação desses personagens, organizado por décadas. Segundo os autores, 

nos anos 1930, quando entrava em vigor o código de Hays28, os personagens 

homossexuais eram representados como homens afeminados, escrachados e 

debochados, que deveriam causar riso na plateia; o lesbiano de personagens, como 

as interpretadas por Marlene Dietrich e Greta Garbo, despertavam tanto a fantasia 

da plateia masculina como da feminina. Nos anos 1940, os personagens 

homossexuais eram apresentados como vilões da trama (o gay lascivo, de caráter 

duvidoso; a lésbica masculinizada e vampiresca); a orientação era não torná-los 

atraentes e gerar na plateia rejeição, como se pode ver no final trágico da 

governanta Sra. Danvers em Rebecca (Hitchcock, 1940); a homossexualidade, 

muitas vezes, era apenas sugerida, aparecendo de forma implícita na trama, 

quando, por exemplo, Rick diz ao capitão Renault, ao ver sua “amada” partir, que 

aquele seria o início de uma grande amizade (?!), em Casablanca (Michael Curtiz, 

1942). Nos anos 1950, a homossexualidade dos personagens, mais que 

propriamente exposta/nomeada, era sugerida (“nosso segredo sujo”); os 

“desviantes” ou voltavam à (hetero)normalidade ou terminavam tragicamente, como 

no assassinato de Sebastian, em De repente, no último verão (Joseph L. 

Mankiewicz, 1959). Nos anos 1960, com o fim do Código de Hays, os personagens 

homossexuais saem das sombras para aparecer em cena pública; os movimentos 

revolucionários da década possibilitaram que o cinema propusesse uma cultura 

alternativa; em Perdidos na noite (John Schlesinger, 1969), por exemplo, abordam-

                                                     
28

 “Escrito por Will Hays, o Código de Hays foi fundado para defender os interesses dos estúdios norte-
americanos, pois o seu criador acreditava que os longas influenciavam de forma negativa a sociedade. (...) Foi 
apoiado por instituições religiosas e outras organizações da sociedade civil. No dia 31 de março de 1930, as 
regras foram impostas ao cinema. Entretanto, foi posto em prática entre 1934 e 1963” (ROCHA & SANTOS, 
2014). Entre as principais proibições, figuravam: blasfêmia direta – por escrito ou falada – o que incluía as 
palavras “God,” “Lord,” “Jesus,” “Christ” (a não ser que fossem empregadas com reverencia em contextos de 
cerimonias religiosas), “hell,” “damn,” “Gawd,” e qualquer outra expressão profana e vulgar; qualquer nudez 
luxuriosa ou sugestiva; e qualquer sinal lascivo de outros personagens na imagem; o tráfico ilegal de drogas;        
qualquer suposição de perversão sexual; comercio sexual; mestiçagem (relações sexuais entre pessoas de 
raças branca e negra); saúde sexual e enfermidades venéreas; cenas reais do parto; órgãos sexuais infantis; 
ridicularização do clero; infração intencionada a qualquer nação, raça ou crença. 
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se a prostituição e a homossexualidade masculinas. Nos anos 1970, os 

personagens homo/bi/transexuais se (re)encaixam nas tramas, mas sem o tom de 

deboche ou vilania; em As lágrimas amargas de Petra Von Kant (Fassbinder, 1972), 

por exemplo, com um elenco formado exclusivamente por mulheres, desconstrói-se 

a imagem negativa das lésbicas (vampiras lésbicas dos anos 1940). Nos anos 1980, 

com o longa-metragem A lei do desejo (Almodóvar, 1987), exploram-se, pela 

primeira vez, as subjetividades e corporalidades que fogem à inteligibilidade de 

gênero (mulher transexual lésbica). Nos anos 1990, temos a bissexualidade 

explorada no filme Instinto selvagem (Paul Verhoeven, 1992), embora mostrada 

como promíscua; em Tudo sobre minha mãe (Almodóvar, 1999), explora-se a 

pluralidade das identificações sexuais (mulher transexual e bissexual) e 

desestabilizam-se algumas instituições, entre elas a família (pai transexual, família 

configurada por laços afetivos), a prostituição, as relações amorosas e afetivas 

(solidariedade como alternativa à relação amorosa). Nos anos 2000, tem-se uma 

maior visibilidade para personagens homo/bi/transexuais; começa-se a romper com 

visões essencialistas das sexualidades e dos gêneros; em O segredo de Brokeback 

Mountain (Ang Lee, 2005), o casal homossexual é mostrado de forma sensível.  

Como se pode observar, tanto nas análises de Louro (2008) como no quadro 

apresentado por Rocha & Santos (2014), a representação de personagens não 

heterossexuais era marcada pelo deboche, pelo escracho ou pela abjeção, segundo 

os valores de cada época. Somente a partir do final dos anos 1960, começa-se a 

descontruir essa imagem caricata ou abjeta, mas ainda dentro de um implícito em 

que não se privilegiava um happy end (ou pelo caráter promíscuo do personagem, 

ou pela não aceitação social). Será, especialmente, com Almodóvar, em seus 

primeiros longas-metragens, que teremos um tratamento não heteronormativo 

desses temas, com a desconstrução de alguns paradigmas até então pouco 

questionados. O diretor espanhol, arriscaríamos dizer (poderíamos pensar, também, 

em Fassbinder ou Pasolini), foi um dos primeiros a desconstruir/problematizar as 

identidades de gênero e sexuais e a incorporar, em seus filmes, personagens 

homossexuais, bissexuais, transgêneros e transexuais, prostitutas, travestis e 

sadomasoquistas, transgredindo não só os gêneros cinematográficos (A má-

educação, de 2004, por exemplo, constrói-se como um filme noir, cuja personagem 



111 
 
 

 

da femme fatale está subversivamente representada na personagem masculina 

José/Ángel/Zahara), como também as inteligibilidades de gêneros, corpos e 

sexualidades, que, como vimos anteriormente, também são subvertidas. 

Foram os movimentos feministas, gays e lésbicos, a partir dos anos 1960, com 

suas reivindicações políticas por uma representatividade positiva e não 

estereotipada da mulher e do homossexual, bem como os estudos feministas, gay, 

lésbicos e, principalmente, queer, a partir de uma produção intelectual de releitura, 

crítica e análise fílmica, principalmente a final dos anos 1980 e durante toda a 

década de 1990 até hoje, que contribuíram para mudanças significativas na 

representação da (homo)sexualidade no cinema. Papel especial teve (e continua 

tendo) o New Queer Cinema, surgido nos anos 1990, como movimento de 

diretoras/es independentes que buscavam romper com a visão positiva (ou seja, 

ainda dentro de padrões heteronormativos) da homossexualidade, como veremos 

mais adiante. 

4.2. Cinema queer 

Segundo Lopes (2006, p. 381), tanto os estudos feministas quanto os queer 

criticam as representações estereotipadas dos gêneros e das sexualidades, com 

seus silêncios ou opressões, como vimos, denunciando e tentando romper com 

núcleos de misoginia e homofobia; e questionando a cultura e a arte não como 

criadoras, mas como reafirmadoras (ou críticas) dos clichês das representações de 

gênero e de orientação sexual. Não só criticam a indústria cinematográfica 

hollywoodiana, como também a televisão, em razão de seu papel hegemônico na 

indústria cultural cada vez mais globalizada. Como analisa Lopes (2006, p. 382): 

A representação social possibilita uma política identitária de confronto e 

marcação das diferenças que, num primeiro momento, enfatiza uma luta 

política e teórica contra a repetição de imagens negativas em favor da 

necessidade de imagens positivas. Essa estratégia desempenhou o papel 

de enfatizar a relação entre estereótipo, estigma e cultura, porém, conduziu 

a um outro extremo, ao criar novos estereótipos, dessa vez idealizados e 

romantizados, como é o caso dos personagens gays masculinos em 

recentes comédias românticas como o novo herói romanesco. Isso nos leva 



112 
 
 

 

hoje a defender, mais do que a necessidade de imagens positivas, ainda tão 

caras a vários militantes, a diversidade de narrativas. 

Para Stam (2003, p. 288-293), foram os teóricos associados aos estudos de 

gênero e queer, rompendo com o binarismos/essencialismos até então vigentes, que 

enfatizaram a ideia de que as fronteiras entre identidades de gênero são altamente 

permeáveis e artificiais e de que o gênero é sempre uma performance, mais do que 

essência. Pare ele, é com base na compreensão foucaultiana de Butler do gênero 

não como uma essência ou mesmo como uma entidade simbólica, mas como uma 

prática, que os teóricos queer começariam a criticar o coercitivo binarismo da 

diferença sexual, em favor de permutações híbridas entre o gay e o heterossexual, o 

lésbico e o bissexual. Para Stam, foi a teoria de Butler sobre a performatividade dos 

gêneros e das sexualidades – se o regime epistêmico de uma heterossexualidade 

pressuposta produz e reifica as categorias ontológicas (de gênero e de identidade 

sexual), o gênero, portanto, será sempre uma imitação cujo original não existe, pois 

se constrói no momento mesmo da imitação, como efeito e consequência – que 

alavancou uma série de (re)leituras e análises do cinema. Ainda segundo Stam, a 

importância da teoria queer nos estudos de cinema pode ser atestada pela 

quantidade de congressos e festivais dedicados ao cinema queer, e pelas produções 

bibliográficas dedicadas ao cinema e à teoria queer, na qual se destaca a pesquisa 

de Vito Russo sobre a história da homossexualidade no cinema publicada no livro 

The celulloid closet, que seria adaptado, pouco tempo depois, em um documentário 

homônimo, dirigido por Robert Epstein e Jeffrey Friedman, em 1995, no qual se 

denuncia a representação negativa da homossexualidade. No Brasil, como destaca 

Lopes (2006), temos o trabalho de Antônio Moreno, A personagem homossexual no 

cinema brasileiro, de 2004, também inscrito numa (re)leitura e análise de sua 

representação. 

Importância especial para o cinema queer tem (e continua tendo) o New Queer 

Cinema, movimento cinematográfico nascido dentro do cinema independente norte-

americano, nos anos 1990, que se destaca pelo caráter radical de seus filmes e pela 

sua forma de tratar as identidades sexuais, ao descontruir a imagem negativa da 

homossexualidade (reivindicada pelo movimento LGBTTIQ) com a qual as/os 

homossexuais foram representados no cinema a que se pode chamar de “comercial” 
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(principalmente a indústria cinematográfica hollywoodiana). Estes diretores não 

pretendiam fazer um cinema maniqueísta (personagens homossexuais lutando 

contra a opressão heterossexual), nem construir ingenuamente uma imagem 

positiva da homossexualidade, mas sim poder refletir sobre a diferença sexual sem 

autocensura e afastar-se das convenções heteronormativas aplicadas ao cinema 

gay. Segundo Bessa (2012, p. 100), em artigo em que analisa o Festival Queer de 

Cinema de Lisboa, 

(...) os festivais e o crescimento vertiginoso sofrido nos últimos 20 anos na 

produção fílmica com temática LGBT e queer está em estreita correlação 

com uma clara percepção de que a mídia, a produção de imagens e a 

manipulação e apropriação de imaginários marcados por gêneros 

constituem um espaço concreto de disputas simbólicas e merecem toda a 

atenção de práticas que se pretendem subversivas, no sentido de 

provocarem outros entendimentos a respeito da naturalização e 

normalização da (hetero/homo)sexualidade e das hierarquias nas relações 

de gênero. 

Para Bessa (2010, p. 101), foi a visibilidade gerada pelos festivais LGBTTIQ que 

permitiu que uma ampla produção bibliográfica nos estudos fílmicos voltada para 

uma reflexão mais aguda sobre as representações de gêneros e sexualidades no 

cinema, tanto por teóricas feministas, como Teresa de Lauretis, bell hooks e Laura 

Mulvey, entre outras, como pelos teóricos gay e lésbico-feministas, como Vito Russo 

(com o já citado The Celluloid Closet), Paul Julian Smith e Robert James Parish, 

entre outros. 

Como se pode observar, a teoria queer possibilitou aos estudos fílmicos uma 

reflexão que fosse além da tensão entre a construção negativa da 

homossexualidade (que se percebe no cinema comercial) e a afirmação positiva da 

homossexualidade (promovida pelo cinema alternativo gay), permitido uma análise 

mais focada na desconstrução das normatividades (seja ela hétero ou homossexual) 

e na desnaturalização da hétero ou homossexualidade. 

É nesse sentido que entendo o cinema queer e que proponho sua incorporação 

à aula de língua estrangeira. Minha concepção do cinema queer incorpora tanto as 

produções do cinema comercial como as do cinema alternativo, e tem como 
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elemento definidor o olhar queer de desconfiança, estranhamento e desconstrução 

das categorias identitárias, sejam elas de gênero, de sexualidade, de raça/etnia ou 

de classe social. Queer, para mim, são alguns dos filmes de Pedro Almodóvar (Má 

educação, Tudo sobre minha mãe), Gus Van Sant (Elefante), André Téchiné (Rosas 

selvagens), Alain Berliner (Minha vida em cor de rosa), Céline Sciamma (Tomboy), 

Stephen Daldry (Billy Elliot), entre outros. 

4.3. Cinema queer nas aulas de línguas estrangeiras 

Como observa Guijarro Ojeda (2011, p. 13), a área de ensino/aprendizagem de 

línguas estrangeiras (na qual confluem tanto a área de didática de ensino de línguas, 

quanto a de linguística aplicada, em embates nem sempre claros – e também os 

estudos de língua estrangeira e suas literaturas) presta-se facilmente “ao ecletismo, 

à fusão, à multiculturalidade e, em consequência, à alteridade”. Dito de outra forma, 

trata-se de uma área sobre a qual, diferentemente de outras, não incidem 

“conteúdos conceituais determinados”, mas desenhos curriculares organizados 

segundo as diferentes concepções das abordagens ainda em voga, como a 

comunicativa29, a por tarefas30, ou, inclusive, a orientada pelo pós-método31 e as 

necessidades/objetivos de cada proposta. Pensando na língua estrangeira dentro do 

contexto da escola regular, em seu compromisso com a formação da cidadania e 

sua articulação com outras disciplinas e com os temas transversais, é fácil entender 

essa carência de “conteúdos conceituais determinados”, à qual se refere Guijarro 

Ojeda. Deste modo, ela possui, como proposto nos parâmetros curriculares, uma 

funcionalidade tal que permite “a superação da mera instrução linguística como fim 

último da aprendizagem”, como observa Guijarro Ojeda. 

                                                     
29

 “A abordagem comunicativa tem como finalidade principal o desenvolvimento da competência comunicativa. 
Do ponto de vista da teoria da linguagem, fundamenta-se em base teórica eclética, além de exercitar 
características próprias em diferentes atividades num ambiente comunicativo, [no qual] (...) a língua é um 
sistema para expressar significado, cuja finalidade é a interação e a comunicação” (HANNA, 2012, p. 49). 
 
30

 Dentro do marco conceitual da abordagem comunicativa, a abordagem por tarefas seria uma revisão daquele 
que propõe alcançar a competência comunicativa mediante o desenvolvimento de processos autênticos de 
comunicação, nos quais se selecione, negocie e transmita significados através de tarefas reais (SANTOS 
GARGALLO, 1999, p. 82). 
 
31

 Questionando a artificialidade dos métodos, o pós-método propõe um tipo de abordagem que dê mais 
autonomia à/ao professor/a, no sentido de que ela/ele, antes de implementar qualquer prática de ensino, explore 
as identidades dos alunos e escute suas vozes (VIEIRA ABRAHÃO, 2004). 
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Nesse contexto, a flexibilidade de estratégias didáticas dos cursos de línguas 

estrangeiras permite a inclusão do cinema queer (na acepção mais abrangente que 

propomos) no trabalho com questões relacionadas a gêneros e sexualidades (marco 

sempre o plural para sinalizar o caráter plural, heterogêneo e transitório dessas 

categorias). Como se vem apontando ao longo deste trabalho, o cinema como 

recurso didático permite trazer para a sala de aula as experiências (também 

estéticas) das/dos alunas/os, e também das/dos professoras/es, como 

espectadoras/es, promover debates/discussões a partir das múltiplas interpretações, 

construindo o conhecimento em bases menos rígidas e disciplinares (como propõe a 

pedagogia queer), além de contribuir para o desenvolvimento de uma consciência 

crítica da articulação entre imagem, movimento, linguagem e som, como pontua 

Guijarro Ojeda. 

A opção pelo cinema queer deve-se ao seu caráter problematizador, 

transgressivo e desnaturalizador e a sua potencialidade em trazer para debate 

questões e interrogantes, mais que respostas. Pensando-se em questões éticas, 

pode converter-se em um projeto emancipador, já que põe a descoberto as relações 

de poder e os valores hegemônicos em que se constroem as categorias identitárias, 

como o patriarcado, o (hetero)sexismo e a heteronormatividade, além de trazer para 

discussão questões contemporâneas relevantes para as/os estudantes, como a 

homo/lesbo/transfobia, o sexismo, o racismo, a discriminação social e os contextos 

em que se inter-relacionam e se articulam. Destaca-se, ainda, a potencialidade do 

cinema queer em promover a consciência de que um mesmo fato social pode ser 

abordado de maneiras diferentes, segundo o contexto social e cultural em que se 

encontra inserido, o que permite às/aos alunas/os entrar em contato com as 

alteridades (já que esses fatos incidem em sujeitos sociais das comunidades 

linguísticas inscritas na língua estrangeira que se está estudando), olhar para essas 

questões desde outras perspectivas, (re)situar-se como sujeito (e rever seus valores, 

posicionando-se criticamente como sujeito ético e político) e buscar soluções mais 

criativas (e talvez mais emancipadoras). 

Tudo isso depende, é claro, de que as/os professoras/es de línguas estrangeiras 

tenham uma formação em gênero e sexualidade ou que pelo menos tenham 

superado uma visão biologizante e essencialista dessas questões (é necessário, 
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como já pontuei anteriormente, que essas questões sejam incorporadas ao currículo 

dos cursos de licenciatura e que haja políticas educacionais para a capacitação de 

docentes em gênero e sexualidade 

Apresentamos, a seguir, uma leitura do filme Má educação (Pedro Almodóvar, 

2004), desde um olhar queer, e algumas propostas de discussão, pensadas para a 

aula de língua espanhola no ensino médio. 

Como vimos, o queer reside na resistência a tudo o que se considera normal e 

propõe um novo espaço no qual se possam problematizar as consolidações 

normativas de gênero, identidade e sexualidade, um novo lugar em que se possa 

olhar o supostamente não convencional de outro modo. No caso de La mala 

educación, a subversão ao normatizado encontra-se na própria problematização do 

gênero fílmico escolhido por Almodóvar para contar sua história, o filme noir 

(BONATTO, 2008), cujo personagem mais destacado é a femme fatale, que, no 

longa do diretor, será representada por um homem, Juan/Ángel (interpretado por 

Gael García Bernal), jovem sedutor, frio e sem escrúpulos, que não encontrará 

limites para satisfazer seus desejos de fama e sucesso como ator. Se a femme 

fatale do cinema noir clássico e do novo cinema noir dos anos 1980 e 1990 

representava a fantasia da mulher fálica, masculinizada, que poderia ser “domada”, 

pois, no fundo, escondia um “bom coração”, em La mala educación, Almodóvar, ao 

representá-la na figura de um homem, subverte, não o modelo, mas a fantasia que 

este modelo provoca. Juan/Ángel é dominado sexualmente por Enrique – e também 

pelo Senhor Berenguer, ex-Padre Manolo –, mas só revela bondade travestido de 

Zahara, em cena comovente em que reencontra seu antigo amor do colégio e 

desiste de roubar-lhe a moto, deixando-lhe, inclusive, algum dinheiro. Mas Zahara é 

falsa, é Juan/Ángel travestido de mulher. Inclusive, em sua apresentação no 

cassino, em performance a la Sara Montiel, seu vestido, que imita uma segunda 

pele, tem seios e púbis igualmente falsos. Mas Juan, em essência, mesmo imitando 

uma mulher, não deseja sê-lo, e, ao submeter-se ao jogo sexual de Enrique, é, 

potencialmente, capaz de invertê-lo, e o dominado pode vir a ser o dominador, 

afinal, as identidades, como postula a Teoria Queer, não são fixas, podendo a 

qualquer momento ser desestabilizadas. 
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A subversão está, também, na própria crítica anticlerical que há no filme. Se por 

um lado se narra a perversão do Padre Manolo em seu assédio a Ignacio criança, 

no tempo em que este estudava no colégio salesiano, o que por si só deveria 

horrorizar o espectador, o narrado acaba sendo subvertido pelas imagens, que nos 

mostram a eloquência de um desejo irrefreável e, por isso mesmo, até “desculpável” 

(BONNATO, 2008, p. 4). Em dois momentos, isso fica bastante evidente. No 

acampamento, na cena em que Ignacio interpreta Moon river, o olhar do padre 

revela desejo e paixão genuínos, até comovedores, de certa forma. O mesmo 

ocorre por ocasião da homenagem preparada pelo Padre José para o Dia do Padre 

Diretor, em que vemos a Padre Manolo extasiado e enlanguescido diante de Ignacio 

quando este interpreta de forma performática Jardinero. Ou seja, se a narrativa nos 

leva pelo caminho da crítica, as imagens nos subvertem e nos levam a outra senda, 

talvez a da identificação (ou seja, o filme desdiz com as imagens o que diz com a 

narração), sem, com isso, deixar de marcar o contraste e a distância que há entre o 

desejo condenável do padre pelo aluno e o amor “puro” e sensual de Ignacio e 

Enrique ainda crianças. Talvez não seja uma crítica ao caráter espiritual da Igreja, o 

próprio Almodóvar o declarou em muitas ocasiões, mas ao aparato performático 

dessa instituição, também subvertido no filme, quando se aproxima a performance 

de Ignacio na interpretação de Jardinero à de Zahara em sua imitação de Sara 

Montiel, ou quando nos mostra que o êxtase que vemos estampado no rosto do 

padre não é produzido pelo ritual litúrgico, mas pela performance do menino cantor, 

seu objeto de desejo, desejo este que não pode ser plenamente satisfeito, já que 

existe um terceiro, Enrique, configurando um triângulo amoroso que, no filme, será 

triplicado, o que subverte qualquer possibilidade de realização amorosa: no primeiro 

triângulo temos a Padre Manolo, Ignacio e Enrique; no segundo, ao Senhor 

Berenguer, Juan e Ignacio; e no terceiro, ao Senhor Berenguer, Juan e Enrique. 

Aliás, a subversão aqui não reside na impossibilidade de realização do amor 

homossexual, senão na impossibilidade de plenitude de qualquer relação amorosa 

em que haja a presença de um terceiro ou relações de apoderamento desiguais. 

Até o travestimento, que por si só já é uma subversão, também é subvertido no 

filme. Se o travestimento é um jogo performático no qual o modelo original (em 

termos butlerianos, criado no próprio ato de se copiar) seria o corpo feminino, o 
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travestimento de Juan/Ángel tem como modelo original o corpo travestido de 

Ignacio. Num jogo de duplos, em que personagens da realidade da narrativa fílmica 

se duplicam na ficção do filme que está sendo rodado dentro do próprio filme 

(homenagem e metalinguagem, também presentes em outras obras do diretor), 

Ángel/Juan, ao se travestir de Zahara, não o faz para simular o que lhe falta – o 

corpo feminino –, como se observa no travestimento de Ignacio adulto, mas 

simplesmente pelo desejo de alavancar sua carreira, embora travestido de mulher 

resulte mais atraente e sedutor que seu modelo, Ignacio. É o hiper-real do hiper-real 

que lhe possibilita a Zahara/Ángel atributos muito mais acentuados que os das duas 

camadas de modelos – o do corpo travestido e o do corpo feminino. 

Mas não é só o gênero, o fílmico e o do sujeito, que é subvertido. O 

espelhamento e a multiplicidade também são estratégias de subversão. Em La mala 

educación, a narrativa fílmica se organiza em torno a múltiplas histórias que se 

ramificam e são relatadas a partir de algumas visitas e que se multiplicam como nos 

espelhos. No ano de 1980, Enrique Goded, jovem cineasta, recebe a visita de 

Ignacio Rodríguez, um antigo companheiro de colégio e seu primeiro amor, que lhe 

entrega um conto, “La visita”, parte inspirado no tempo em que ambos estudaram 

juntos, parte pura criação ficcional, que, segundo ele, poderá servir para o roteiro de 

seu próximo filme.  O reencontro, que poderia ter sido mais caloroso, acaba 

resultando bastante constrangedor, pela insistência de Ignacio em ser chamado 

pelo seu nome artístico, Ángel Andrade, por ficar claro que este vinha em busca de 

trabalho como ator, e, principalmente, pelo fato de Enrique não reconhecer no 

visitante o jovem pelo qual se apaixonara quando ainda era criança. Após uma 

despedida não tão calorosa, Enrique, já em sua casa, decide ler o relato e se dá 

conta de que ali há um roteiro. Nesse momento, com a mudança de formato de tela 

e a voz em off de Enrique, inicia-se outra narrativa, na qual se relata o reencontro 

acidental de Ignacio – agora como o travesti Zahara – e Enrique Serrano, o duplo de 

Enrique Goded na ficção, em 1977, em um cassino. Volta-se à narrativa inicial, 

numa sobreposição de cenas que coincidem com a leitura de Enrique. Volta-se 

novamente ao segundo nível narrativo, em que se relata a visita de Zahara ao 

Padre Manolo – seu professor de literatura da época do colégio e de quem fora 

vítima de abuso. Outro corte nos leva a um terceiro nível narrativo que coincide com 
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a leitura do relato “La visita” pelo padre. Com a voz em off de Ignacio criança, em 

flashback, narra-se a paixão que o padre sentia por Ignacio, com cenas ao mesmo 

tempo tocantes e constrangedoras. Uma sobreposição de cenas faz coincidir a 

leitura do Padre Manolo com a de Enrique Goded e volta-se ao segundo nível 

narrativo, em que Zahara lhe revela a Padre Manolo o motivo de sua visita: 

conseguir dinheiro para algumas intervenções estéticas e para sua desintoxicação. 

Outro corte mais nos leva de volta ao terceiro nível narrativo, em flashback, 

novamente com a voz em off de Ignacio criança, em que se relata a relação 

amorosa de Enrique e Ignacio, que, por sua vez, nos levará a mais um nível 

narrativo, desta vez, a partir da cena do filme Esa mujer, em que a personagem de 

Sara Montiel volta ao convento onde viveu seus primeiros anos de freira antes de 

que fosse estuprada por nativos em uma missão africana. Trata-se de mais uma 

visita: a da ex-freira à madre superiora. Um corte, com a sobreposição do rosto de 

Ignacio criança e de Ángel, leva-nos de volta ao primeiro nível de narração, com 

outra visita de Ángel/Ignacio a Enrique, desta vez mais calorosa, que acaba em 

discussão: Enrique, que continua sem reconhecer em Ángel/Ignacio seu primeiro 

amor, não aceita dar-lhe o papel de Zahara no filme que rodará a partir do relato “La 

visita”. Uma nova visita, desta vez à de Enrique Goded à mãe de Ignacio, acaba por 

revelar a morte de Ignacio ocorrida há três anos e a verdadeira identidade de Ángel 

– Juan, irmão mais novo de Ignacio. Durante a visita, a mãe de Ignacio lhe entrega 

uma carta de seu filho a Enrique, e a leitura da carta nos leva a um quarto nível 

narrativo, com a voz em off de Ignacio adulto, que termina com a imagem de 

Enrique, dormindo, com a carta de Ignacio ao lado de seu travesseiro, em uma cena 

praticamente idêntica à de Enrique Serrano com a carta de Zahara que aparece no 

segundo nível narrativo. Uma terceira visita de Ángel/Juan a Enrique dará início a 

um jogo sexual, do qual nem Enrique nem Ángel parecem de fato desfrutar. Um 

corte nos leva ao set de gravação de La visita e é neste momento em que se revela 

que o segundo nível narrativo é a gravação do filme. Temos então o desenlace da 

história que está sendo filmada, à qual Enrique decidira dar um final trágico com a 

morte de Zahara, cena esta que levará Ángel/Juan ao pranto. Uma nova visita, 

desta vez do Senhor Berenguer/Padre Manolo ao set de gravação, desencadeará 

um quinto nível de narração, com o relato do ex-padre sobre seu reencontro com 

Ignacio adulto, a paixão que começou a sentir por Juan, e como os dois planejaram 
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e executaram a morte de Ignacio. Um corte nos traz de novo ao set de gravação, 

com o desenlace da história: o rompimento de Enrique e Juan, a trajetória deste 

como ator, e o assassinato do Senhor Berenguer por Juan. 

Esta narrativa múltipla, entrecortada, com idas e vindas, com cenas 

coincidentes, como que duplicadas em espelho, curto-circuita qualquer possibilidade 

do real, cujas referências ou se apagam ou se confundem, multiplicadas em 

espelho. Tomando o conceito de hiper-realidade de Jean Baudrillard (1991), o que 

temos no filme é a representação do mundo como cópia, ou melhor, como cópia da 

cópia, em simulações e simulacros que acabam por apagar qualquer possibilidade 

de distinção do “real” na narrativa. Já não sabemos o que ou quem duplica o quê ou 

quem (como nos duplos – ou até triplos – dos personagens, nos diálogos e cenas 

duplicadas ou sobrepostas), nem quem é a vítima ou o carrasco, já que um se 

transforma no outro. O próprio título do filme perde a referência: a tragédia narrada 

é fruto da má educação recebida na escola religiosa ou produto do desejo 

desenfreado dos personagens? A resposta talvez nos seja dada pelo próprio 

Enrique Goded, na notícia que lê em um jornal: 

En Taiwán, una mujer se tira a un estanque de cocodrilos hambrientos 
en un parque zoológico a la hora de mayor afluencia. Cuando le atacó el 
primer cocodrilo la mujer se abrazó a él, dicen los presentes. Los 
cocodrilos engulleron el cuerpo de la mujer, que no se quejaba, en pocos 
minutos” (ALMODÓVAR, 2004, p. 93). 

Quando Martín, seu secretário e antigo namorado lhe pergunta em que está 

pensando, ele responde, com o isqueiro de Ángel na mão, que pensava nos 

“crocodilos famintos”. Já no final da narrativa, quando o “segredo de Juan” que tanta 

curiosidade provocava em Enrique é revelado, Juan lhe pergunta a Enrique por que 

lhe deu o papel de Zahara, já que ele não acreditava que pudesse interpretá-lo. 

Enrique lhe responde: para saber até onde ele (Ángel/Juan) era capaz de chegar; e 

também, até onde ele, Enrique, era capaz de suportar. Como a mulher da notícia, 

Enrique também se entrega ao “crocodilo faminto”, metáfora de nossos desejos, da 

“lei do desejo”, em referência direta a outro longa do diretor. A má educação a que 

se refere o filme estaria no colégio católico – palco dos assédios que as crianças 

sofriam por parte dos padres, mas também palco da descoberta da sensualidade 
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com os colegas de escola (STRAUSS, 2008, p. 283-4) – ou na entrega resignada 

dos personagens ao objeto de seus desejos? 

A leitura proposta sinaliza que há várias possibilidades de trabalho com o filme 

em sala de aula, que poderiam ser desenvolvidas na forma de projeto, a ser 

executado durante algumas semanas. O professor ou a professora de espanhol, por 

exemplo, antes da exibição do filme, poderia pedir a suas/seus alunas/os que 

realizassem uma pesquisa sobre o diretor espanhol (biografia, trajetória, influências 

e filmografia), a ditadura espanhola de Franco, a retomada democrática da Espanha, 

a movida espanhola dos anos 1980 e a importância da igreja católica para a 

sociedade espanhola. Assim, as/os alunas/os poderiam montar um painel com os 

fatos mais marcantes da política, sociedade e cultura espanholas no contexto da 

ditadura franquista, a fim de se conhecer o contexto sócio/político/cultural em que 

Pedro Almodóvar nasceu, cresceu e começou a produzir seus primeiros filmes. Com 

isso, é possível recuperar a história recente da Espanha e os valores atrelados ao 

franquismo: catolicismo, patriarcado, sexismo, ideal de unificação (com a proibição 

de uso de qualquer outra língua que não fosse o espanhol – tenha-se em conta que 

a Espanha é um país plurilíngue), ordem e moral. Poderia ser sugerida, também, 

uma pesquisa sobre as entrevistas que Almodóvar concedeu a diferentes meios de 

comunicação (jornais, revistas, programas de televisão, telejornais etc.), para que 

as/os alunos se familiarizassem com o discurso do diretor espanhol, sua crítica 

acirrada ao franquismo e ao machismo espanhol dos anos 1950-1980. A intenção é 

que elas/eles percebam o contexto opressor em que cresceu Pedro Almodóvar e a 

necessidade que teve de mudar-se para uma cidade maior para estudar cinema (o 

que não foi possível, já que nos anos 1970, Franco havia fechado a única escola de 

cinema de Madrid). A partir dessa pesquisa, as/os alunas/os poderiam elaborar 

cartazes com frases do diretor e com isso criar um repertório de vocabulário que 

as/os ajudasse durante a etapa de debates. Outra possibilidade, também instigante, 

seria pesquisar as principais influências culturais e estéticas do diretor: o punk, o 

glam rock, o kitsch, o melodrama como gênero etc. e como influenciaram sua obra 

(principalmente, nos primeiros anos). Nessa etapa, a/o professor/a pode colocar em 

discussão como a mudança de perspectiva pode nos ajudar a encontrar respostas 

mais criativas para as questões que nos afligem (pensando-se em como Almodóvar, 
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influenciado por movimentos culturais e estéticas que aconteciam fora da Espanha, 

foi capaz de desenvolver uma estética cinematográfica própria).  Em outra etapa, 

com uma pesquisa prévia sobre o gênero “filme noir” e a personagem femme fatale, 

pode-se discutir como o diretor espanhol incorpora e subverte essas categorias. 

Também seria interessante discutir as características desse tipo de personagem e 

como se constrói uma representação de um tipo de mulher no cinema, a partir de 

interrogantes sobre a categoria gênero. Trechos de clássicos do cinema noir 

poderiam ser exibidos para auxiliar o debate. Isso possibilitaria, por exemplo, discutir 

a subversão de Almodóvar ao (re)construir a femme fatale na figura de uma suposta 

travesti, como sinalizada na leitura que fizemos do filme. Esse exercício ajudaria a 

perceber o gênero como “construção” dentro de relações de poder. 

Em outra etapa, durante o debate sobre o filme, o/a professor/a pode colocar 

algumas questões além das levantadas pelas/os alunas/os, como, por exemplo, a 

(homo)sexualidade dos personagens Juan/Ángel, padre Berenguer e Enrique Godet. 

Este seria um ótimo momento para se trabalhar o conceito de performatividade 

proposto por Judith Butler, a partir de interrogantes, como: O personagem 

Juan/Ángel é homossexual? As práticas sexuais desse personagem são suficientes 

para definir sua identidade sexual? As relações de poder que aparecem no filme 

definem papéis sexuais? Como se articulam as categorias classe social e 

sexualidade no filme? Os afetos e desejos estão presentes no universo das 

crianças? Como são representados? Outra questão interessante para o debate, e 

também na linha do conceito de performatividade, seria o travestimento: Que 

características femininas incorpora Juan/Ángel quando se traveste em Zahara? Que 

modelo de mulher é esse? 

Como se pode perceber, o trabalho em sala de aula com este filme pode resultar 

em um projeto bastante produtivo. Além das questões já levantadas, há outras que 

mereceriam ser abordadas, como religião e sexualidade, prostituição e pedofilia. 

Embora pareçam polêmicas e de difícil abordagem (ou mesmo tabus), quando 

desnaturalizadas (ou seja, quando percebidas como construções histórico-culturais e 

não como dadas a priori ou percebidas na natureza) e bem pontuadas pelo/a 

professor/a, contribuem para deslocar as/os alunas/os de um espaço marcado pelo 

senso-comum e pelos estereótipos (na verdade, pelos discursos hegemônicos que 
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asseguram a persistência da heteronorma). O objetivo é dar voz às/aos alunas/os e 

a oportunidade de (re)posicionar-se ante essas questões. 

O interessante em se incorporar o cinema como material nas aulas de línguas 

estrangeiras é a multiplicidade de leituras que ele permite: o trabalho com a 

simbologia, a linguagem cinematográfica, a narrativa e a intertextualidade, que, no 

filme em questão, são bastante significativas, como destacamos na leitura proposta. 

Em uma proposta como esta, articulam-se, em um único projeto, gêneros e 

sexualidades, língua estrangeira e cinema, o que permite o desenvolvimento tanto 

de questões linguísticas como socioculturais, além de incorporar questões 

relevantes que se propõem nos temas transversais e os posicionamentos políticos e 

éticos a elas relacionadas. A partir de um olhar queer – desestabilizador, 

transgressivo e problematizador – é possível descontruir e desnaturalizar as 

categorias identitárias, como gênero e sexualidade, perceber como elas são 

construídas sócio/histórico/culturalmente, inseridas em contextos nos quais operam 

relações de poder desiguais. É essa perspectiva queer que possibilita, ainda, os 

deslocamentos e o desenvolvimento de um olhar crítico para o mundo, e a 

percepção de que as posições que ocupamos (e as que queremos ocupar) nos 

definem também como seres políticos e éticos. 
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O caminho que percorremos ao longo desta pesquisa sinaliza que, apesar dos 

avanços presentes nos PCN, a escola ainda trabalha as questões de gêneros e 

sexualidades em uma perspectiva binária e essencialista, em bases 

heteronormativas, o que se reflete também no ensino de línguas estrangeiras. Uma 

abordagem queer dessas questões permitiria sua problematização e 

desnaturalização, pois muitas das “verdades” que circulam nos discursos 

institucionais são percebidas como dados a-históricos e representação da natureza. 

Entretanto, como vimos ao longo deste trabalho, as categorias identitárias são 

construções histórico-culturais, não havendo nem gênero nem sexo naturais, pois a 

natureza não é descritiva, senão prescritiva, sempre mediada pela linguagem e pela 

cultura (Butler, 2013), o que lhes atribui caráter transitório, contingente, instável e 

heterogêneo. Não se trata, pois, de representar positivamente a homossexualidade 

e outras “sexualidades periféricas”, ou de construir uma visão positiva, mas de 

reconhecer as relações de poder/saber que estão por detrás dos discursos 

hegemônicos que asseguram a “vigência” da heteronorma, que é a ordem que 

assegura a manutenção dos binarismos/essencialismos.   

Proposta a partir das intersecções e entrecruzamentos entre os estudos queer e 

a linguística aplicada, a “linguística aplicada queer” (entendida, também, em sua 

consonância com a área de educação – educação e não apenas instrução 

linguística) poderia oferecer um aporte teórico e metodológico - problematizador, 

in(ter)disciplinar e transgressivo – no sentido de (re)pensar novas abordagens para 

as categorias gênero e sexualidade (e suas articulações a outras categorias, como 

raça, classe social e nacionalidade) para as aulas de línguas estrangeiras e uma 

nova perspectiva para a produção de materiais didáticos mais consoantes ao novo 

papel que desempenham as línguas estrangeiras no contexto escolar proposto nos 

PCN, bem como a introdução desses temas no currículo dos cursos de formação e 

capacitação de professores de línguas. A proposta que apresentamos neste 

trabalho, a partir das potencialidades do cinema queer, é uma das muitas 

possibilidades para se trabalhar essas questões. 
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A partir do emprego da técnica do grupo de discussão (apesar dos percalços 

que enfrentamos, mas que acabaram sendo muito reveladores), pudemos perceber 

as percepções e os discursos de alunas/os de licenciatura em letras sobre gêneros e 

sexualidades, e como o trabalho com o cinema queer e a mediação cinematográfica 

podem contribuir para deslocamentos e novas perspectivas para situar-se no 

mundo, de forma ética e política. 

Os discursos e percepções das/os informantes, a partir da mediação fílmica 

proposta, foram revelando, ao longo das discussões, mudanças de perspectiva em 

relação às questões propostas. Se, inicialmente, mostravam-se ainda “presas/os” à 

lógica da heteronorma, durante o processo foram percebendo a fragilidade, 

instabilidade e transitoriedade das categorias identitárias e a necessidade de 

problematizar/desconstruir os binarismos e essencialismos vigentes. Embora 

conscientes de que o gênero é uma construção social e de que a sociedade impõe 

papéis diferenciados a homens e mulheres, inscrevendo-as/os em espaços 

desiguais, mostraram certa dificuldade em entender que a orientação do desejo não 

é, obrigatoriamente, definidora da identidade sexual. 

A proposta de se trabalhar questões de gêneros e sexualidades a partir do 

cinema queer, apresentada no último capítulo deste trabalho, pôde, de certa forma, 

ser posta em prática durante as reuniões do grupo de discussão, revelando-se 

bastante satisfatória aos objetivos que pretendia alcançar: deslocamentos, 

mudanças de perspectiva e reposicionamento ético e político. 

O fracasso metodológico inicial que relatamos no capítulo 3 permitiu-nos tomar 

consciência da própria contradição metodológica da qual fomos “vítimas”, 

principalmente por não termos nos dado conta de que estávamos empregando o 

mesmo aparato tecnológico de confissão descrito por Foucault para a sujeição dos 

indivíduos. Ao interpelarmos potenciais informantes sobre sua sexualidade, 

estávamos, de certo modo, procedendo à sua categorização, “obrigando-as/os”, de 

alguma maneira a “sair do armário”, espaço este que só tem sentido no contexto da 

heteronorma. Essa experiência foi bastante significativa, principalmente por revelar 

que o objeto da pesquisa se constrói na própria pesquisa e não a priori nem a 

posteriori, e que sobre ele incide nossa subjetividade, motivo pelo qual, em muitos 
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momentos, não me privei de expô-la ao longo deste trabalho. Se para 

algumas/alguns informantes o grupo de discussão teve, também, um caráter de 

clínica, vivência e terapia, temos consciência de que houve muitos momentos em 

que vivenciamos a mesma experiência, o que revela a artificialidade do 

distanciamento científico, pelos menos em pesquisas situadas na área das ciências 

humanas. 

Como destacado na introdução deste trabalho, esperamos que, de algum modo, 

ele possa contribuir para futuras reflexões sobre a importância da inserção (e de sua 

problematização) de questões relacionadas a gêneros e sexualidades no âmbito do 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, seja na sua incorporação (de forma 

crítica) nos materiais e livros didáticos, seja na sua inclusão nas pautas curriculares 

dos cursos de Licenciatura em Letras, ou, inclusive, na própria prática pedagógica 

do/a professor/a de línguas. 
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