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Simpósio Temático número 6: Estudos das relações interdisciplinares de gênero 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo debater sobre a inclusão do sujeito “queer” 
no currículo escolar, o “estranho”, o ser que desvia e desestabiliza a 
heteronormatividade. Nas unidades educacionais falam-se tanto em diversidade, 
mas o sujeito homoafetivo não é incluso. São silenciados porque as escolas não 
estão preparadas para receber estes sujeitos que transgridem a heterossexualidade, 
fogem do binarismo heteronormativo. E, para não serem vítimas de preconceito, 
precisam adequar-se à normatividade heterossexual. Refletir sobre a temática é 
essencial para compreender a inclusão do diferente na sociedade, para rever e 
respeitar valores. A escola precisa se preparar para isso e levar à discussão os 
temas transversais nas inúmeras disciplinas curriculares, incluindo também a 
temática sexualidade, heterossexualidade e homossexualidade. O sujeito “estranho” 
está presente em todas as esferas sociais e necessário respeitá-lo como sujeito e 
como cidadão. As unidades educacionais precisam acompanhar as transformações 
sociais, oferecendo de fato, um ensino inclusivo, plural. O referencial teórico inclui 
principalmente os autores: Foucault, (2017), Louro, (2004), Louro, (2016), Sacristán 
(2007) e, claro, o PCN que trata dos temas transversais. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sujeito queer. Normatividade. Escola. 
 
1. Introdução 

 

É na escola que as múltiplas identidades encontram-se, no que se refere aos 

alunos, aos pais e aos profissionais da educação. Por isso, as unidades 

                                                
1 Mestrando em Ciências da Educação pela Universidade  Central Del  Paraguay (UCDP), Assunção, 
Paraguai. Graduado em Letras pela Faculdade Alfredo Nasser e Pedagogia pela (FAESPE). Pós-
graduado em Educação Inclusiva pela Fabec Brasil. E-mail: jose.alixandrino@outlook.com 
 
2 Doutoranda em Ciências da Educação. Mestra em Letras e Linguística, com ênfase em Língua 
Portuguesa e Linguística. Graduada em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Linguística, 
pela Universidade Federal de Goiás; Graduada em Pedagogia pela Faculdade Alfa de São Paulo; 
Graduanda em Direito. Professora Universitária. Coordenadora do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia na Faculdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP em Aparecida de Goiânia. E-mail: 
profalucianesouza@gmail.com 
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educacionais precisam sempre estar de acordo com as transformações sociais. Os 

professores e profissionais da educação precisam ressignificar os conteúdos e não 

apenas executarem práticas pensadas por outros. Para isso é necessário observar o 

negro, o branco, o mulato, o cafuzo, as cores de pele diferentes, os cabelos 

diferentes; o pobre e o rico; as religiões; mas, também as condições distintas de 

sexualidade. 

       O branco heterossexual cristão é visto socialmente como belo e bom, assim 

como negros e homossexuais geralmente tornam motivos para piadinhas e 

‘chacotas’. Sendo assim, é necessário propor uma discussão melhor sobre o sujeito 

“queer”, esse ser estranho, anormal, que são os homossexuais. Na definição de 

Louro (2014, p.7-8), “Queer é um corpo estranho, que incomoda, perturba, provoca e 

fascina”.  

       A discussão acerca da homoafetividade, portanto, tem se tornado cada vez mais 

frequente na sociedade. E, apesar de ser um assunto polêmico e ainda representar 

certo tabu, percebe-se ainda mais, a necessidade de debater e pesquisar sobre 

esse assunto. Por isso, questiona-se: será que os educadores estão preparados 

para lidar com o livro literário e a homossexualidade em sala de aula? Fala-se tanto 

em inclusão social, diversidade e tolerância. Mas, as minorias realmente são 

incluídas? Os padrões culturais construídos e pré-estabelecidos como “normais” 

contribuem, ajudam ou dificultam a inclusão do sujeito queer? Será que os 

profissionais da educação estão sabendo lidar com essas questões relacionadas ao 

sexo? Já que existem muitas vivências e variações distintas sobre esse mesmo 

tema. O currículo foi elaborado com discussões sobre homoafetividade?  

 

2 Desenvolvimento 

 

2.1 Transversalidade, interdisciplinaridade e educação 

 

         Os Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCN’s, trazem uma 

discussão acerca do termo transversalidade, mostrando que esta se refere “à 

possibilidade de se estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender 
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conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 

questões da vida real e de sua transformação (aprender a realidade da realidade) 

(BRASIL, 1998, p. 30).  

Nesse sentido, os Temas Transversais, que pleiteiam uma transversalidade e, 

também, uma interdisciplinaridade, são amplos e diversificados e abordam 

processos experimentados pela sociedade, pelas famílias, pelos alunos e pelos 

professores em sua rotina. Para isso, é importante mostrar posicionamentos, realizar 

debates, relacionar a teoria e a vivência na sociedade. Afinal, os professores são, 

também, responsáveis por ajudar a formar cidadãos cônscios de sua 

responsabilidade social. E, os Temas Transversais são o fio condutor para se 

trabalhar importantes temáticas em sala de aula que não fazem parte dos livros 

didáticos, ou se o fazem, é de maneira muito velada e, por vezes, não correspondem 

à realidade social. 

 A discussão trazida à baila por meio dos Temas Transversais devem 

acompanhar as mudanças sociais e devem levar o indivíduo a perceber que é 

necessário ao menos refletir acerca de questões vivenciadas na sociedade e 

questões estas que requerem uma transformação em atitudes pessoais e coletivas.  

 Os Temas Transversais, ao contrário do que poderia pensar alguém, não é 

uma disciplina dentro dos Parâmetros Curriculares, mas temáticas que devem ser 

inseridas no cotidiano de sala de aula nas disciplinas curriculares. Daí, pressupor 

também a interdisciplinaridade. Esses temas trazem conceitos e valores que são 

extremamente importantes para formação democrática – participação ativa do 

indivíduo na sociedade – e para a formação sólida da cidadania. Eles se referem, 

antes de tudo, a inquietações que preocupam uma sociedade e que são vivenciadas 

cotidianamente.  Além disso, percebe-se que os conteúdos curriculares tradicionais 

devem ser perpassados pelos temas transversais e isso só é possível se os unirmos 

interdisciplinarmente.  

Isso equivale a dizer que para que haja interdisciplinaridade é necessário que 

haja troca, conhecimento compartilhado entre as disciplinas curriculares. Para isso, o 

conhecimento precisa deixar de ser fragmentado. Isso não depende apenas de 

crença, mas de valores e valores são repassados de geração a geração, fazem 
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parte da sociedade e ela é responsável pelo que lhe ocorre. Por isso, tratar de temas 

transversais, pressupõe também mudanças, transformações. Sendo assim, é 

necessário iniciar com mudanças na prática pedagógica, e trabalhar os temas 

transversais, na escola, pressupõe continuidade nas discussões, que não podem ser 

isoladas ou destituídas de razão para ali estarem.  

 

2.2 O sujeito queer e a normatividade 

 

Na sociedade contemporânea, fala-se tanto em diversidade, mas nem todas 

as variantes recebem atenção e o respeito devido. Sabe-se, entretanto, que alguns 

grupos são mais valorizados e outros não. A heterossexualidade é bem vista, 

valorizada e aceita, portanto, dita a norma. Para Foucault (2017, p.7), “o casal, 

legitimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a 

verdade, guarda o direito de falar”. 

Fica evidente que tudo o que não se enquadrar nesse padrão, torna-se 

ilegítimo, não natural, anormal. O que para Foucault (2017), não pode dar espaço às 

sexualidades ilegítimas, que se manifestem excluídas e isoladas em outros lugares. 

Por isso, muitas das vezes, o homossexual precisa viver sua homossexualidade de 

maneira silenciosa e oculta. Obviamente, que os diversos movimentos atuais de 

homossexuais mostram que o sujeito deve se aceitar como tal e se mostrar à 

sociedade.  

       Essa fixação heteronormativa é ampla e se processa da seguinte forma: os 

sujeitos são classificados e construídos desse modo socialmente. E, historicamente, 

conforme Louro (2016), a norma foi estabelecida, e nos remete ao 

 

homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão, e essa se 
passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os 
“outros” sujeitos sociais que se tornarão “marcados”, que se definirão e 
serão denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é 
representada como “o segundo sexo”, e gays e lésbicas são descritos como 
desviantes da norma heterossexual. (Louro 2016, p. 15) 

 

 

       Diante disso, há, necessidades de estudos da equidade de gênero e do sujeito 

Queer. Crianças e adolescentes precisam crescer conscientes e tolerantes, pois, é 
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preciso tentar buscar soluções para contribuir com as análises importantes da 

cultura. Com isso, haverá melhor compreensões em relação às questões das 

diferenças, pois o mundo contemporâneo está repleto de sujeitos diversos, com 

identidades plurais porque em outros tempos elas foram ocultadas e silenciadas e 

não porque não existiam. 

Evidencia-se, portanto, o que Louro afirma: 

 

Essas múltiplas identidades não podem, no entanto, ser percebidas como 
se fossem camadas que sobrepõem umas sobre às outras, como se o 
sujeito fosse se fazendo somando-as ou agregando-as. Em vez disso, é 
preciso notar que elas interferem mutuamente, se articulam; podem ser 
contraditórias; provocam, enfim, diferentes posições. (LOURO, 2004, p.51). 

 

Precisa-se compreender que não se deve existir sujeitos dominantes, 

melhores ou piores uns dos outros. O que se tem são indivíduos diferentes, com 

pensamentos e atitudes opostas. Fisicamente são homens e mulheres, que podem 

assumir etnias, classes, religiões e sexualidades distintas.  

         A sociedade precisa aceitar e conviver com o excêntrico, perturbador, pessoas 

desviantes e que fogem da normatividade. Isso não significa aceitar violência, 

desrespeito. Respeitar esse sujeito queer, que na concepção de Louro é, 

 

estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade 
desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o 
excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado”. Queer é 
um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o quer como 
referência; um jeito de pensar e de ser que desafia as normas reguladoras 
da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do “entre 
lugares”, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 
perturba, provoca e fascina. (LOURO,2016, p.7,8).   

 

          Fica evidente, o que problematizamos, esse sujeito “queer,” subversivo, 

estranho e que incomoda não tem aceitação social, a maioria nem sabem lidar, 

fazendo então com que esse ser incompreensível não seja jamais admitido nos 

ambientes sociais, em especial, aqueles que lhe permitirá ter acesso. Resta, 

portanto, um silenciamento e uma ocultação de sua verdadeira identidade sexual. 

Porque  
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a sexualidade é uma questão absolutamente privada, alguns se permitem 
aceitar “outras” identidades ou práticas sexuais desde que permaneçam no 
segredo e sejam vividas apenas na intimidade. O que efetivamente 
incomoda é a manifestação aberta e pública de sujeitos e práticas não 
heterossexuais. (LOURO, 2016, p.29).   

 
 

         Diante dessa problemática estabelecida por Louro, fica evidente que a 

heterossexualidade é mesmo imposta como: universal, natural e normal. Fazendo 

com que todos os sujeitos se comportem dessa maneira, tendo obrigatoriamente 

tendência ao sexo oposto.  Foucault (2017) problematizou em relação às 

ilegitimidades do sexo, para ele, é esse sexo selvagem, diferente, mas vivido 

clandestinamente, distante do puro casal tradicional procriador. Fixando de fato a 

heterossexualidade como correta e natural e a homoafetividade como antinorma e 

incorreta.  

          

2.3 Compreender para transformar  

 

          Os problemas nas escolas brasileiras surgiram desde o início da nossa 

história, pois são inúmeras as nossas variações culturais. Assim como o gênero 

também pode se manifestar de diversas maneiras, cada grupo social com suas 

formas, vivências e complexidades se manifestam socialmente. Mas, isso não 

significa que a escola deva se eximir de seu papel de formar cidadãos.   

         A escola tem a difícil tarefa, além da responsabilidade no ensino de conteúdos, 

também, assume a função no processo de socialização. As escolas não devem fazer 

a reprodução social e cultural, precisam adequar-se rapidamente às transformações 

sociais, que são líquidas, sem formas e velozes. Nas palavras de Baummam (2000), 

vivemos numa sociedade líquida, a qual tudo é muito rápido, às transformações são 

aceleradas, o mundo sólido de antigamente perdeu espaço. A liquidez não tem 

forma fixa. Pois, “os fluídos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-

se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, “borrifam”, “pingam”; são 

“filtrados”, “destilados”; diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos — 

contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. 

(BAUMAN, 2000, p.8) 
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Assim, a escola necessita e precisa desenvolver em seu contexto um ensino 

líquido, rápido e realmente significativo e que valorize a pluralidade cultural e, antes 

de tudo, a pluralidade do indivíduo porque desde a formação do Brasil, o povo é 

miscigenado; indígenas, negros e brancos convivem. Assim sendo, é necessário 

discutir e refletir acerca disso e como a escola interpreta e se organiza com essas 

diferentes manifestações culturais.  

Assim, também, para a elaboração do currículo e do projeto político 

pedagógico - PPP, todas as comunidades sejam elas maioria, minoria, dominante ou 

não, precisam participar, problematizando e questionando algo que realmente 

contemple todos os envolvidos no processo educativo. Sabendo, antes de tudo, que 

há uma nova geração de alunos, que é mais complexa, heterogênea. Sendo assim, 

a escola precisa equilibrar e  

 

modificar os caracteres desta formação que se mostram especialmente 
desfavoráveis para alguns dos indivíduos ou grupos que compõem o 
complexo e conflitante tecido social. O delicado equilíbrio da convivência 
nas sociedades que conhecemos ao longo da história requer tanto a 
conservação quanto a mudança, e o mesmo ocorre com o frágil equilíbrio da 
estrutura social da escola como grupo humano complexo, bem como com 
as relações entre esta e as demais instâncias primárias da sociedade. 
(SACRISTÁN, 2007, p.14) 
 
 

       Já que é na escola que há o encontro da pluralidade cultural e sexual, ela tem 

essa difícil missão, superar barreiras e aprofundar o diálogo diante das diversidades, 

sejam elas quais forem.  

         Esse desafio que as escolas enfrentam, continuam cotidianamente e as 

unidades educacionais precisam superar essas barreiras, com um projeto político 

pedagógico melhor elaborado e realmente democrático e plural que todos os grupos 

participem da elaboração. Colocando os temas transversais como parte da formação 

do cidadão que adentra à escola, de forma efetiva, e não apenas para mostrar que 

eles existem. 

        Constantemente ouve-se falar de casos de bullying, agressões físicas ou 

verbais relacionados aos homoafetivos, crianças e adolescentes que fogem da 

norma heterossexual. Palavras e xingamentos que menosprezam esses sujeitos 

‘anormais’, diferentes. Isso pode causar um baixo rendimento escolar dessas 
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crianças que estão em desacordo com a heteronormatividade e fica evidente essa 

problemática, porque “a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e 

códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e intui. 

Informa o “lugar” dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas.” 

(LOURO, 2004, p.58).  

        Essa delimitação de espaços que separa, marginaliza, exclui, apenas reproduz 

normas e conceitos pré-estabelecidos como aceitos e naturais. A 

heterossexualidade dita a norma, e os ‘sujeitos desviantes’ ficam sem 

representatividade aceita ou natural. Para Louro (2004, p. 63), a tarefa mais urgente 

talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como “natural”.  

        A escola precisa reconhecer as desigualdades sociais, assumir e de fato, incluir 

todas as minorias. Questionar o ‘natural’, o ‘normal’, o ‘correto’. Ela, escola, pode 

“eliminar as relações de poder em qualquer instância - isso implica adotar uma 

atitude vigilante e contínua no sentido de procurar desestabilizar as divisões 

problematizar a conformidade com o “natural” [...]. (LOURO, 2004, p.86).   

 
 

2.4 A orientação sexual nas escolas e o sujeito queer no currículo escolar 

 

       A escola precisa problematizar questões relacionadas à orientação sexual e as 

relações de gênero e assumir verdadeiramente um processo de intervenção 

pedagógica, enfocando e discutindo todas as dimensões da sexualidade, sem 

imposição de valores.  

Existem maneiras distintas dos educandos expressarem suas sexualidades, 

manifestações que presenciamos e a escola precisa dar condições e proporcionar 

aos jovens uma maneira responsável para exercerem a sexualidade. De acordo com 

os PCN’s (BRASIL,1997, p. 28 “a discussão sobre gênero propicia o questionamento 

de papéis rigidamente estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a 

valorização de cada um e a flexibilização desses papéis”. 

        Isso é relevante e precisa ser debatido no ambiente escolar porque,  
 
 

sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homossexuais, 
bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros, brancos, 
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ou índios, ricos ou pobres etc.). O que importa aqui considerar é que – tanto 
na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade – as identidades 
são sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado 
momento. Não é possível fixar um momento – seja esse o nascimento, a 
adolescência, ou a maturidade – que possa ser tomado como aquele em 
que a identidade sexual e/ ou a identidade de gênero seja “acentuada” ou 
estabelecida. As identidades estão sempre se constituindo, elas são 
instáveis e, portanto, passíveis de transformação. (LOURO, 2004, p.27).  

 

 

         A sexualidade se constitui a partir de múltiplos discursos que normalizam ou 

produzem verdades. Partir desse pressuposto, é observar que os sujeitos podem 

exercer, de diferentes maneiras, a sua sexualidade, tendo parceiros do mesmo sexo, 

do sexo oposto ou até mesmo aqueles que biologicamente são masculinos e se 

identificam sendo femininos, ou ao contrário. Isso significa que as identidades 

sexuais são plurais e múltiplas, não são permanentes, podem ser até mesmo 

contraditórias.  A escola tem a difícil tarefa, superar barreiras que diminuam o 

preconceito e realmente incluir o sujeito queer. Mas é difícil acontecer isso porque,  

 

mesmo que se admita que existem muitas formas de viver os gêneros e a 
sexualidade, é consenso que a instituição escolar tem obrigação de nortear 
suas ações por um padrão: haveria apenas um modelo adequado, legítimo, 
normal de masculinidade e de feminilidade e uma única forma sadia e 
normal de sexualidade, a heterossexualidade; afastar-se desse padrão 
significa buscar o desvio, sair do centro, tornar-se excêntrico.  (LOURO, 
2016, p.46).  
 

 
         Diante disso, é evidente que a escola não está sendo um espaço de diálogo, 

ela não inclui o “excêntrico, o “esquisito”, porque segue um padrão  heteronormativo, 

delimitando espaços, aponta modelos normalizadores. Conforme Louro  (2016, 

p.46), “a identidade masculina, branca, heterossexual deve ser, supostamente, uma 

identidade sólida, permanente, uma referência confiável”. Sendo assim, as escolas 

assumem essa identidade como norma. Reafirma esse privilégio heteronormativo 

como universal e natural, o que não se enquadrar nesse modelo assume um caráter 

de diferente. E, ainda, essas identidades excêntricas, conforme Louro (2016, p. 46), 

“são simplesmente excluídas dos currículos, ocupam ali a posição do exótico, do 

alternativo, do acessório”. 
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         A escola, portanto, é omissa em relação às orientações sexuais distintas dos 

sujeitos. Ela 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, 

2016, p.30). 
 

           

           Diante disso, percebe-se claramente uma negligência por parte da escola em 

relação à diversidade sexual e nela é exercida uma pedagogia do silêncio, 

ocultando, portanto, os sujeitos desviantes. Valorizando a heterossexualidade e 

desvalorizando, marginalizando, a homossexualidade, o ser queer, que foge à 

norma. Ela não oferece ou proporciona condições para os homossexuais viver ou 

assumirem sua sexualidade sem culpa ou vergonha. 

 

2.5 Metodologia 

 

            Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que faremos análises e 

discussões acerca do currículo escolar, dos temas transversais, dos PCNs e áreas 

afins que abordam a teoria queer, e a inclusão do “estranho”, o sujeito homoafetivo 

na sociedade de um modo geral. Para Lakatos e Marconi (2001), pesquisa 

bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

estudado, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, materiais cartográficos, etc. Tem como finalidade  colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto.  

            Esta também é uma pesquisa descritiva, pois visa expor a características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e 

define sua natureza. Conforme Lakatos e Marconi (2001), as pesquisas descritivas 
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têm como finalidade principal a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

 

3 Considerações finais 

 

       Diante das reflexões feitas acredita-se estar contribuindo e esclarecendo, ou ao 

menos problematizando sobre o estudo do diferente, o estranho, e a fixação 

heteronormativa dos sujeitos e para que se pense que a escola é um local de 

encontro multicultural, é nela que se deve ter um olhar diferenciado por parte dos 

educadores para com à diversidade. Incluir de verdade o sujeito queer, não silenciar, 

muito menos ser negligente diante de tantos casos de homofobia.  

       Debater o assunto, incluir no currículo, no projeto político pedagógico, projetos 

que desmistifiquem a heteronormatividade e que as identidades sejam construídas, 

sem marginalizar uns e valorizar outros. Deixar, portanto, de fabricar sujeitos 

melhores ou piores, superiores ou inferiores. Todos os seres são vistos como iguais 

- equânimes, independente do sexo, raça, classe social.  

       As unidades educacionais precisam dialogar mais, formar de fato, cidadãos 

críticos, para que estes realmente sejam seres pensantes e atuantes na sociedade, 

sujeitos menos preconceituosos. Desmistificar o correto, o natural, desconstruir a 

imagem do estranho, do diferente, pois há muitos discursos relacionados à 

sexualidade. Não existe, conforme Foucault (2017), uma matriz e estratégia global 

heteronormativa válida e legitima para toda a sociedade, o sexo não deve ser 

reduzido apenas ao matrimônio e à procriação, enfim, à forma heterossexual. 

Existem, portanto, inúmeras outras maneiras de viver a sexualidade.  
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Simpósio Temático 6: Estudos das relações interdisciplinares de gênero 

 

Resumo: A temática “Educação Infantil: Direito da mulher, da criança e da família” 
integra o projeto de pesquisa “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: 
história, concepções, projetos e práticas”, do Núcleo de Estudos e Pesquisas da 
Infância e sua Educação em diferentes Contextos (NEPIEC), da FE-UFG. O trabalho 
coteja estudos que tratam de movimentos sociais, lutas das mulheres, crianças e 
famílias por seus direitos. Realizamos um levantamento bibliográfico, utilizando 
como referências teóricas as produções do NEPIEC (ALVES, 2007; ASSIS, 2016; 
Barbosa, 1997, 2008, BARBOSA et al.,2010, 2012, 2014 ; CONTI, 2016; Marquez, 
2006, 2016; entre outros),  e os resultados de estudos de Bittar (2003); Campos 
(2011), Kuhlmann Jr, 2000; Flores (2010); Oliveira (2002), entre outros. Considerou-
se na análise a perspectiva dialética (MARX, 1983), percebendo-se a constante 
transformação no modelo familiar e sua importância na educação da criança. Por 
meio desta pesquisa objetivamos discutir a articulação da luta das mulheres pela 
garantia dos seus direitos e as conquistas destes pelas crianças e famílias em 
legislações da Educação Infantil, analisando transformações do conceito de família e 
sua importância na educação infantil. Esses elementos são fundamentais para 
entendermos aspectos estruturais da sociedade, contribuindo na construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Família. Mulher. 

Introdução 

O cenário de transformações, no século XX, ocorridas no atendimento de crianças 

de 0 até 6 anos de idade, foi resultado de uma intensa participação dos movimentos 

sociais urbanos, sendo determinante na configuração de um novo modelo de 
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infância, no qual a criança deixa de ser objeto de tutela e passa a figurar como 

sujeito de direitos. Entre esses movimentos, destaca-se o movimento de mulheres, 

que ao entrarem no mercado de trabalho sentiram necessidade de um lugar 

adequado e seguro para as crianças ficarem (CAMPOS, 1979). Desta forma, a luta 

pela Educação Infantil tornou-se uma demanda das mulheres, as quais, unindo 

forças aos movimentos de Educação Infantil, conseguiram por meios de lutas, a 

constituição do direito das crianças à educação como bem social, expressos na 

legislação brasileira: na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN, 1996) e no Estatuto da criança e do Adolescente 

(ECA, 1990), entre outros.  

A Educação Infantil foi considerada, dessa ótica, um dos meios de se 

promover uma sociedade igualitária, afinal favorecia à mulher certa liberdade de 

possuir uma carreira profissional, retirava-lhe a obrigação unicamente  com as 

tarefas domésticas e educação familiar. O aumento considerável da procura pelas 

instituições de Educação Infantil foi, assim, concomitante à ampliação do trabalho 

feminino (KUHLMANN JR, 2000). 

Observa-se nesse cenário que as transformações econômicas, políticas e 

socioculturais possibilitaram, no seu conjunto, novos conceitos de família, deixando-

se de ser única referência o antigo modelo patriarcal e admitindo-se a coexistência 

de novos papeis, de modelos e arranjos familiares e de relações baseados em 

necessidades sócio afetivas e culturais. Ademais, reconheceu-se politicamente a 

importância da família na educação das crianças, sendo aquela considerada 

contexto para o desenvolvimento e educação das crianças (OLIVEIRA, 2002). Essa 

valorização da família, no entanto, esteve acompanhada de sentimentos e  

valorações marcados pela dubiedade, ou seja, se de um lado ela é/foi considerada 

principal meio/grupo de educação e desenvolvimento infantil, de outro permitiu-se a 

existência de preconceitos e desvalorização de suas ações, sobretudo ao se tratar 

de famílias de baixa renda, cujos filhos necessitam ter acesso à creches e pré-

escolas. 

Tal condição implicou em uma postura de falsa oposição entre as instituições 

educativas e as famílias cujos filhos dela fazem uso. Essa postura aparece tanto na 
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negação sobre a importância das creches e pré-escolas em prol da afirmação de 

que só a família (sobretudo a mãe) tem a responsabilidade da educação das 

crianças, como na afirmação de que a instituição de Educação Infantil é uma mera 

substituta da família. Uma das tentativas de superação dessa dualidade encontra-se 

na Constituição Federal (BRASIL, 1988),  nas determinações da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), segundo as quais a Educação 

Infantil, que ocorre em creches e pré-escolas, é um direito da criança e de sua 

família e deve complementar à ação familiar. Importante destacarmos que essa 

concepção exige que se pense essa possibilidade de educação das crianças ocorrer 

de modo compartilhado com o Estado, porém garantindo-se a participação das 

mulheres na delimitação e garantia de seus direitos e das crianças.  

Portanto, a história de lutas pelos direitos das crianças e famílias mostra que 

o movimento das mulheres foi e é fundamental para estas conquistas. Foram 

conquistados marcos legais para garantir o direito das crianças bem como das suas 

famílias visando assim o desenvolvimento integral das crianças, podendo diminuir as 

contradições e conflitos gerados nesta relação família/escola. É dessa complexa 

relação que o presente trabalho trata, partindo-se de pesquisas já desenvolvidas 

pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes 

Contextos (ALVES, 2007; ASSIS, 2016; Barbosa, 1997, 2008, BARBOSA et 

al.,2010, 2012, 2014 ; CONTI, 2016; MARQUEZ, 2006, 2016; entre outros), e de 

autores que tratam da temática,como Bittar (2003); Campos (2011) e Kuhlmann Jr, 

2000; Flores (2010); Oliveira (2002), entre outros.  

 Em defesa da Educação Infantil: o papel dos movimentos sociais  

Adilson Angelo (2010) mostra que diversos movimentos sociais, não só os 

movimentos feministas, tiverem como bandeira de luta, a creche como direito da 

criança. Esses movimentos discutiam, entre as suas reivindicações, uma proposta 

pedagógica, a formação dos professores, orientação pedagógicas e diretrizes 

norteadas por uma concepção de infância mais complexa. 

 De acordo com Bittar (2003), na década de 1980 diversas organizações se 

movimentaram em ações a fim de conscientizar a sociedade sobre a importância da 



 
 
 
 
 
 
 

4 

 

4 CONADE 2017 
 

5ª. Ed. Nacional / 2ª. Ed. Internacional 
 

CENÁRIOS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA EDUCACIONAL  
BRASILEIRA E OS DESAFIOS DAS LICENCIATURAS 

ISSN: 1982-0186 

 

infância, percebendo-a como um período fundamental. Desta forma, exigiam do 

poder público um posicionamento específico para crianças de 0 a 6 anos no que 

dizia respeito à educação. O movimento recebeu apoio da maioria dos 

parlamentares. Como resultado, a Constituição Brasileira de 1988 assegura o direito 

da criança à educação. Em seu artigo 208, fica claro a educação como dever do 

Estado, inclusive mediante a Educação Infantil, em creche e pré-escolas de 0 a 5 

anos de idade (BRASIL, 1988). 

Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (1990), declarou proteção integral à criança, gozando de todos os 

direitos fundamentais à pessoa humana, em absoluta prioridade, a fim de promover 

o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade. Isto assegurou à criança e ao adolescente a condição 

peculiar como pessoas em desenvolvimento. 

Em 1994, foi formulada a Política Nacional de Educação Infantil, visando: 

elaborar diretrizes pedagógicas; ampliar o atendimento às crianças; discutir a 

concepção de Educação Infantil; garantir a qualidade do atendimento em instituições 

próprias; assegurar as ações de educar e cuidar, em complemento à família e dando 

condições dignas de trabalho aos profissionais da educação, estipulando plano de 

carreira, salário e formação continuada.  

Apesar de não tratar de todas as temáticas relevantes à Educação Infantil, a 

lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB/1996), que estabeleceu as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional foi a primeira legislação da história a entender a 

Educação Infantil como direito das crianças e dever do Estado, colocando-a como 

uma das etapas da Educação Básica. A finalidade da Educação Infantil, conforme a 

Lei, é o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos psicológicos, 

intelectual e social, de forma que complemente a ação da família e da sociedade. 

Segundo Campos (2011), a criança passou, desde então, a ser considerada como 

sujeito histórico e de direitos e torna-se centro do processo educativo.   

De acordo com a LDB/1996, já modificada por meio de diversas outras leis 

nas duas últimas décadas, cabe aos municípios, em regime de cooperação com a 

União e os Estados, o oferecimento de creches ou instituições apropriadas para 
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crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 até 6 anos.  A educação de 

crianças de 0 a 6 anos passa, consequentemente, a ser compartilhada entre famílias 

e Estado, podendo a família optar ou não pela matrícula da criança de 0 a 3 anos, 

sendo obrigatório, no entanto, a matrícula pelos pais das crianças de 4 até 6 anos na 

pré-escola, obrigando-se o município a disponibilizar número suficiente de vagas 

sem requisito de seleção. 

Esta mesma lei exige para o exercício da docência na Educação Infantil 

formação em nível superior, em curso de licenciatura e em nível médio, na 

modalidade Normal. Determina, também, que a avaliação não tenha a intenção de 

promoção, mas o de acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. 

Alves (2007), afirma que após a aprovação da LDB/96, os estudiosos da 

Educação Infantil apresentaram a preocupação de que a inserção da educação da 

criança menor de 6 anos no campo educacional provocasse também a inserção de 

propostas escolares no atendimento. Admitiu-se o risco que as crianças possam ser 

vistos como “alunos”, com transmissão de conteúdos, atividades de repetição e 

memorização, aos moldes da escola de ensino fundamental tradicional. Por isso, as 

propostas atuais apresentam esforços para a construção de uma proposta não 

escolarizante, diferentes das trabalhadas nas escolas, reconhecendo que não cabe 

a Educação Infantil a função preparatória para o Ensino Fundamental (BARBOSA, 

2015). Tal afirmativa, entretanto, não significa reafirmação de uma visão 

assistencialista para a educação de crianças de 0 até 6 anos de idade. 

As políticas públicas voltadas para educação da infância estiveram atreladas, 

em diferentes momentos, a ideias filantrópicas, higiênico-sanitárias, assistenciais e 

educacionais (MARQUEZ, 2006).  Campos (2011) afirma que a institucionalização 

da infância no país resultou da convergência da lógica assistencial e da lógica da 

função educativa. É mister reafirmar a importância de se conceber a Educação 

Infantil na lógica educacional, na qual se reafirma a articulação entre as atividades 

de cuidado e educação (BARBOSA, 1997; 2008). 

De acordo com Alves (2007), dessa perspectiva tornou-se necessário um 

determinado tipo de educação, como propostas que atendessem as especificidades 

da faixa etária e espaços específicos para as crianças. Apesar desse 
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reconhecimento legal, Barbosa (2008) denuncia que a Educação Infantil ainda é 

vista paradoxalmente entre um fator de desenvolvimento e um problema político-

social. Esse paradoxo tem relação com o cenário amplo da realidade em que as 

lutas pela educação da infância foram enredadas: 

A reestruturação produtiva, o fortalecimento do neoliberalismo e a 
globalização/ internacionalização da economia engendram transformações, 
entre as quais destacamos as tendências internacionais em ressignificar a 
infância e seu atendimento institucional, delimitado, no bojo de uma luta de 
forças, novas funções sociais das instituições educativas de crianças 
menores de sete anos. No contra movimento, devemos destacar a 
importância da constituição de posições progressistas e comprometidas do 
campo acadêmico-científico, abrangendo pesquisas sobre a infância, 
movimentos pelos direitos das crianças, além de posições e lutas para 
interferir em mudanças efetivas na legislação educacional brasileira, tendo-
se como pressuposto essencial que a educação infantil é, antes de tudo, 
direito da criança, da família e dever do Estado (BARBOSA, 2008, p.390).  
 

Por isso, agrega-se importância aos movimentos sociais – como o Fórum 

Goiano de Educação de Goiás, componente do Movimento Interfóruns do Brasil 

(MIEIB), o Movimento de Mulheres, a Associação pela Formação de Profissionais da 

Educação (Anfope), entre outros – Conselhos estaduais, municipais e outras 

entidades que lutam por garantir o respeito ao direito da infância à Educação Infantil. 

Tal posicionamento tem se mostrado fundamental também na formulação e 

mudanças na legislação brasileira, determinando-se, entre outros aspectos, padrões 

de qualidade materiais, estruturais e pessoais a serem garantidos no atendimento às 

crianças e suas famílias.  

As pesquisas de Alves (2007) e Barbosa, Alves e Martins (2013) indicam que 

as sociedades com diferentes classes sociais, nas quais existe dominação de uma 

sobre a outra, como na sociedade brasileira, é preciso que se garanta o 

cumprimento dos direitos das classes marginalizadas. Por isso, a necessidade da 

posição dos movimentos sociais frente ao cumprimento das políticas educacionais e 

das políticas de direitos humanos. Essa defesa é também objeto das reflexões de 

Bittar (2003) e de Barbosa (2011), as quais destacam as grandes dificuldades para 

executar e implementar as políticas públicas no Brasil, colocando-se como tarefas 

aos conselhos de direitos, fóruns e movimentos sociais o compromisso de 

acompanhamento e implementação das políticas e diretrizes educacionais, a fim de 

que ocorra o amadurecimento democrático e a formulação de estratégias que 
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resultem em um atendimento adequado conforme as diretrizes de atendimentos de 

crianças de 0 a 6 anos. 

Trata-se de uma tarefa histórica, mas que ainda não pode ser totalmente 

cumprida. Nota-se que muitas tarefas enunciadas no novo Plano Nacional de 

Educação, por exemplo, estão longe de serem concluídas ou mesmo iniciadas 

(BARBOSA, ALVES, SILVEIRA, SOARES, 2014). Essa realidade tem ainda muitas 

semelhanças com as das décadas 1990 e 2000.  Bittar (2003) e Flores (2010) 

refletem sobre a contradição do governo na execução das políticas públicas para a 

educação: além de não se garantir o acesso de todas as crianças de 0 a 6 anos em 

creches e pré-escolas, o governo federal, assim como os dos estados e municípios, 

seguindo orientações neoliberais, acaba por incentivar a transferência da solução 

das carências para a sociedade civil na forma de voluntariado e improvisação. Nesse 

caso, muitas mulheres acabam por acreditar que a educação compartilhada das 

crianças é uma benesse do Estado, uma prestação de favor, contentando-se com 

atendimentos de baixa qualidade e de modo inadequado, ferindo seus direitos e os 

das crianças. 

 

O movimento de transformação no papel da família, da mulher e sua relação 

com a Educação Infantil 

Sabemos que a família é uma das instituições mais importantes e necessárias 

em nossa sociedade e na formação humana. Na família, considerada por Wallon 

(1975) como um meio e, simultaneamente, como grupo, a criança tem o primeiro 

contato com a cultura, a história de seus parceiros de vida e os valores sociais.  Com 

o surgimento e acirramento do capitalismo a família e a mulher sofreram 

consequências, o sistema familiar foi penalizado e as mulheres foram forçadas a se 

incorporar ao sistema de produção baseado na exploração, fato este que também 

ocorreu com homens e crianças (MERISSE, 1997; SAFFIOTI, 2013). 

Carrasco e Petit (2012) abordam que a opressão da mulher e a existência da 

família são fatos históricos e que foram sofrendo transformações com o decorrer do 

tempo. A família em sua forma tradicional e nuclear se deu no feudalismo, mas o 

capitalismo veio romper com esse sistema gestando homens livres sem laços 
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individuais com a produção. Isso implicou na destruição da unidade familiar e 

incorporou os homens, as mulheres e crianças à produção. “A grande indústria entra 

destruindo todo o vínculo de família para o proletariado” (2012, p.32). 

Importante destacar que a mulher passou a ser incorporada à produção e 

tendo que conciliar ao mesmo tempo os trabalhos domésticos e educação dos filhos. 

O capitalismo, dessa perspectiva, ao mesmo tempo em que abriu as postas para a 

produção fabril às mulheres aproveitou a opressão para lhes pagarem baixos 

salários com horas estendidas de trabalho.  

Nesse contexto histórico, com a construção dos movimentos proletários no 

século XVIII, os quais lutavam por melhores condições de trabalho e aumento dos 

salários, surgiram, também os movimentos de mulheres, que lutavam pela igualdade 

de direitos e melhoria da qualidade de vida. A partir daí, com a inauguração da 

participação das mulheres nas lutas sociais, a atuação das mulheres nas demandas 

políticas tornaram-se cada vez mais significativas. Andrea D’Atri (2017) defende a 

idéia que com a opressão das mulheres pelo sistema capitalista, gerou uma de 

muitas de suas contradições, pois mesmo com a crescente coação dos movimentos 

feministas, as mulheres em todo mundo uniram-se e iniciaram a militância por 

melhores salários, mais participação política e econômica.  

No Brasil, a partir da década de 1970 destacam-se movimentos de lutas 

sociais pelas mulheres, que reivindicavam ao Estado melhores condições de 

trabalho, salário e um lugar para deixar seus filhos enquanto estivessem 

trabalhando. Já nos anos de 1980, as mulheres atuavam em diversos espaços 

políticos, reivindicavam seus direitos e denunciavam as desigualdades. Essas 

mudanças começaram a transformar a mentalidade bem como o espaço estrutural 

da sociedade, apesar de não garantir a total superação das injustiças. 

Por meio dessas lutas, juntamente com outros movimentos sociais 

organizados, a família e as crianças conquistaram direitos e com tantas 

transformações na sociedade, pode-se afirmar que a própria família também sofreu 

transformações significativas, deixando de ser hegemonicamente nuclear baseado 

naquele modelo tradicional, e passando a ter novos arranjos entre seus membros, 

relacionando-se não apenas com pessoas do mesmo grupo sanguíneo. Essas 
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mudanças, segundo mostram nossas recentes pesquisas, influenciou também na 

educação das crianças e suas relações com a família e a escola. Oliveira afirma que: 

“Para trabalhar de modo produtivo no estabelecimento de uma 
aproximação com as famílias, os professores de creches e pré-
escolas devem considerar que a família nuclear típica da cultura 
burguesa não é, hoje a única referencia existente. Além disso, as 
condições de trabalho existentes em nossos dias produzem 
problemas numerosos e diversificados a respeito da guarda da 
infância. Com isso as famílias são obrigadas a constituir diferentes 
ambientes para seus membros, os quais estão também em 
permanente mudança” (OLIVEIRA, 2012, p.176). 

 

A família hoje tem se aproximado mais das instituições de Educação Infantil, 

mas infelizmente elas entram muitas vezes em conflitos porque não reconhecem o 

papel específico de cada uma, muitas vezes os professores são vistos pelos pais 

como concorrentes deles e vice versa. Ademais, o fato de a maioria das pessoas 

que atuam na Educação Infantil ser mulher, faz com que as próprias famílias 

discriminem as professoras, confundindo o papel profissional que exercem com a 

maternagem, tratando-as como pessoas servis, aos moldes dos princípios de 

exploração capitalista. Mas segundo a LDB, ação educativa nas instituições de 

Educação Infantil deve complementar a ação da família, e não substituí-las. Por isso 

O professor deve entender que ele tem um papel diferente da família, a instituição 

educativa tem uma função e a família tem outra, uma não sobrepõe a outra, mas se 

complementa, devem ser um trabalho de parceria entre as duas instituições visando 

assim, uma educação integral e de qualidade para a criança no qual a família e as 

crianças tenham seus direitos garantidos e respeitados. 

 

Considerações Finais 

As grandes transformações que houve na sociedade, afetaram diretamente o 

papel da mulher, da família e a educação destinada às crianças em período anterior 

à escolaridade obrigatória no ensino fundamental. À família patriarcal se somaram 

novos modelos de família, alguns deles não associados apenas ao grupo sanguíneo, 

como prevê a Constituição Federal (1988), baseando-se em laços de afetividade e 

companheirismo.  
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A mulher passou a lutar através de movimentos sociais pela igualdade, 

condições de trabalho, melhores salários e pelos cuidados de seus filhos e por meio 

dessas lutas foram conquistando aos poucos grandes direitos. A criança passou a 

ser tida como sujeito de direitos, a ter uma educação de qualidade e destinada às 

especificidades da infância, ter proteção e cuidado. A mulher, portanto, tem papel 

fundamental na família, no processo educativo das crianças e na sociedade como 

um todo, e seus direitos estão relacionados aos direitos das crianças e da família. É 

necessária essa conscientização por parte tanto da mulher, como da instituição 

educacional para que consequentemente os direitos das crianças sejam garantidos 

na família e escola, e a família possa ter uma relação de participação ativa na 

educação das crianças, sabendo cada uma o seu importante papel na sociedade. 

Cabe lembrar, ainda, o papel fundamental dos movimentos sociais para que se 

viabilizem, no jogo da luta de forças e disputas por projetos de sociedade, condições 

de vida dignas às crianças, às mulheres e homens. 
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Resumo: Neste trabalho, buscamos analisar manifestações do corpo a partir de 
materialidades linguísticas no Livro Didático de Português (LDP) do 9º Ano. Para 
tanto, ancoramo-nos nos pressupostos de Foucault (1996, 2013), de Coracini (1999) 
e de Gregoletto (1999). Assim, busca-se delinear as movimentações corporais para 
o corpo feminino a partir de dois poemas veiculados no LDP. Conclui-se que no LDP 
o corpo emerge apresentando uma singularidade que deve ser levada e 
consideração pelo professor de modo a explorar a singularidade do corpo em 
práticas sócio-histórico-ideológicas. 
 
Palavras-chave: Livro Didático de Português. Corpo. Discurso. 

 

Introdução 

 

Pretende-se, neste artigo, expor e analisar manifestações do corpo a partir 

de materialidades linguísticas presentes no Livro Didático de Português (LDP), 

intitulado “Português Linguagens” (CEREJA & MAGALHÃES, 2012). Para tanto, 

ancorar-se-á nas noções de Foucault (1996), de Coracini (1999) e de Grigoletto 

(1999). Consideramos relevante mencionar que para esta pesquisa, alguns 

questionamentos são fundamentais, como: Como ocorre a construção imaginária de 

sujeitos, por meio do corpo, na materialidade do LDP? Quais os imbricamentos do 
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corpo feminino no LDP? Essas problematizações balizaram o nosso olhar frente  à 

materialidade de dois poemas intitulados “Saudades” e “Eu em mim” presentes em 

um LDP do 9º ano, adotado em escolas públicas. 

Foucault (1996), notadamente, busca desvendar a relação entre as práticas 

discursivas e os poderes que as permeiam, dentro deste grupo em específico, com 

artifícios que moldem e controlam os discursos na sociedade e nos sujeitos, sejam 

de forma individual ou em sua atuação frente à sociedade. No ponto de vista do 

autor, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo pelo que se luta o poder de que queremos nos apoderar 

(FOUCAULT, 1996, p. 10). Nesse sentido, lançar o olhar para o livro didático de 

português é relevante posto que, nele, manifestam discursos que evidenciam 

relações de poder para o corpo feminino no fio da história.  

 

2. A RELAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E DISCURSO 

 

O dizer, na perspectiva foucaultiana, pode ser entendido como uma rede de 

signos que vem a se conectar, discursivamente, a outras tantas redes como, por 

exemplo, a sonora e a imagética. A língua é um sistema relativamente aberto, e que 

registra, estabelece e reproduz significados que (não) são esperados no interior do 

próprio dizer, mas resultando em valores desta sociedade que incidem sobre os 

sujeitos.  

Nesse sentido, Foucault (1996) menciona que o discurso não é um 

encadeamento lógico de palavras e frases que busca um significado em si mesmo, 

ainda que essa estratégia seja aplicada, ele será uma ordem de muita importância 

funcional em que se estrutura um imaginário social. Mas o discurso deixa de ser a 

representação de sentidos pelo que se debate ou se luta e passa a ser ele mesmo, o 

objeto de desejo que se busca, dando-lhe, assim, o seu poder intrínseco de 

reprodução e dominação dos sujeitos na sociedade. Desta forma, delineia-se que o 

"discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, de leitura, de troca, e essa 

troca, essa leitura e essa escritura, jamais põem em jogo senão os signos, assim, 

pode-se dizer que o "discurso se anula assim em sua realidade, inscrevendo-se na 

ordem do significante". (FOUCAULT, 1996, p.49).  
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Nesse sentido, as sociedades de discurso apresentam por função “conservar 

ou produzir discursos, mas para fazê-los circular em um espaço fechado, distribuí-

los somente segundo regras estritas” (FOUCAULT, 1996, p.39). A doutrina, é uma 

das coisas que por sua vez (que também determina o modo como o indivíduo criará 

seu discurso), procura difundir seu discurso para o maior número de pessoas, 

contudo, “a única condição requerida é o reconhecimento das mesmas verdades e a 

aceitação de certa regra mais ou menos flexível de conformidade com os discursos 

validados” (FOUCAULT, 1996, p.42). E finalizando, o sistema de educação que “é 

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

saberes e os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT, 1996, p.44). 

Para Foucault, existem diversos procedimentos que são vistos de forma a 

repreender o discurso. A princípio é exposto que todo discurso é controlado pela 

interdição, que por sua vez, é vista como um recurso capaz de limitar a enunciação 

do discurso. Mesmo no discurso existem tabus, uma vez que nem tudo que pode ser 

dito por qualquer pessoa, em qualquer lugar ou circunstância. Foucault (1996) 

pondera a política e a sexualidade como sendo os dois principais tabus presentes na 

sociedade e diz mais, que os discursos são marcados pela busca de desejo e de 

poder pelo controle daquilo que enunciam, e “por mais que o discurso seja 

aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder” (FOUCAULT, 1996, p. 10). 

Ainda acrescenta-se que a  

 

Inquietação diante do que é o discurso em sua realidade material de coisa 
pronunciada ou escrita; inquietação diante desta existência transitória 
destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma duração que não nos 
pertence; inquietação de sentir sob esta atividade, todavia cotidiana e 
cinzenta, poderes e perigos que mal se imaginam; inquietação de supor 
lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões através de tantas palavras 
cujo usa há tanto tempo reduziu as asperidades. Supõe que em toda 
sociedade, a produção no discurso é ao mesmo tempo, controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 
que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominarem seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 
(FOUCAULT, 1996, p. 08- 09). 

 

Há um mascaramento do sujeito de sua ilusão discursiva, de acordo com 

Brandão, todo discurso é resultado de outros já pronunciados em outros contextos, 
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por atores representantes de outros papéis, o que faz o sujeito imaginar-se inédito. 

O que faz nos entender sobre o processo dialógico, que constitui o sujeito no mundo 

e faz o existir, por meio do discurso o sujeito se constitui como construtor da 

realidade à qual esta inserida, modificando-a e sendo modificada por ela, 

constituindo uma sociedade que é reflexo desses discursos.  

 

3. O LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS 

Um ponto o qual chama a atenção de estudiosos e pesquisadores em 

relação ao LD é a repetição de características gerais, de acordo com pesquisas, isto 

é o que rege esse tipo de publicação e que acaba mantendo o mercado de vendas 

em alta. 

Mas, estes questionamentos são inquietações que dão algumas explicações, 

os pressupostos que tentam explicar são de que o LD é um material didático 

apresentado como discurso de verdade. Para tanto Foucault (1996) explica que 

existe um “como” do poder, poder de disseminar na sociedade os efeitos de 

verdade.  

De acordo com Grigoletto (1999 p. 67) certamente, uma das formas de 

disseminação do poder decorrente da produção, circulação e funcionamento dos 

discursos na esfera escolar está no LD que funciona como um dos discursos de 

verdade. Desta forma, é possível entender o motivo das editoras esforçarem tanto 

em produzirem LD sempre com “novas” abordagens e tentarem sempre manterem o 

padrão de vendas no mercado, pois além de faturarem nas vendas, poderão faturar 

com a publicação de discursos que lhes interessam e que poderão beneficiar a seus 

interessados. 

Mas o que seria um discurso verdadeiro? No ponto de vista de Grigoletto, 

um discurso de verdade é aquele que ilusoriamente se estabelece como um lugar de 

completude dos sentidos.  O autor de um LD não precisa necessariamente justificar 

os conteúdos, pois o LD é como um espaço de sentidos fechado, conseguindo 

assim se impor e normalmente aceito pelo professor, o qual não questiona a 

metodologia ou abordagens adotadas neste ou naquele livro e também não sendo 

necessário se preocupar com o reconhecimento de discurso verdadeiro, pois já é 

conhecido desta forma, como verdade profana e verdadeira. 
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No cenário didático o professor é visto como usuário, pois recebe um 

“pacote” pronto e espera-se que o professor utilize e explorem aquele material de 

capa a capa, assim como o aluno, sendo que na verdade o professor deveria ser um 

analista do LD. Na prática, o que encontramos são os professores seguindo 

diretrizes ditadas pelo autor e o professor como consumidor, pois os LD não 

permitem sequer, que o professor formule as respostas das atividades proposta, e 

assim, muitos nem questionam esta imposição e acaba internalizando esta prática e 

se tornando um acomodado com o material didático que está em uso em sua sala. 

Como se o professor não fosse capaz de atribuir respostas aos exercícios, o que 

leva o aprendizado acontecer de forma mecânica, pois, tanto os alunos quanto os 

professores não faz nenhuma reflexão sobre os conteúdos abordados. 

Esses detalhes nos faz perceber que o LD que é dito como um objeto de 

verdade irrefutável, na verdade acaba sendo ilusório, pois cércea os sentidos e traz  

uma verdade que não é transparente, e é sabido por nós pesquisadores da 

existência de  outras possibilidades de interpretação, as quais o autor do LD parece 

não gostar que alunos e professores descobrissem. 

Por este viés de que o LD não apresentar uma verdade transparente, nos 

permite entender que o aluno não é concebido como um sujeito que possui a 

necessidade de serem informados sobre a real intenção das propostas de atividades 

ou mesmo textos que são apresentados no LD. E mesmo assim, com todos estes 

fatores expostos para todos, não é exigidas justificativas nem explicitações para que 

esses materiais se legitimarem no mercado, acaba abafando a voz do aluno e não 

permitindo que este tenha um espaço individualizado em seu discurso de aprendiz. 

O que é perceptível sobre o trabalho do autor do LD é que se dizem estar 

preocupado em não deixar “escapar” conteúdos considerados importantes, 

principalmente em relação à interpretação de textos, que o autor traz para as 

atividades sobre o texto, questionamentos de verificação dos fatos que foram 

abordados, fazendo com que o aluno tenha apenas que reproduzir as palavras ou 

frases. Desta maneira, percebe-se que acontece a banalização do texto literário, e 

passa a ser entendido como um conjunto de frases na forma de versos e que deve 

ser compreendido de forma literal. 
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O fato é, somos consumidores, o LD está disponível, ou aceitamos o que 

está sendo disponibilizado, ou nos tornamos talvez alienados da sociedade à qual 

vivemos, mas ainda assim é importante ter consciência de que tanto o professor 

quanto o aluno precisa explorar o material da maneira à qual a sua interpretação lhe 

permite e não com as palavras do editor. 

Para concluir esta consideração elaborada sobre o LD, consideramos 

relevante apresentar algumas considerações de Gregoletto (1999, p. 75): 

 

A economia do livro didático como um dos discursos de verdade se dá na 
operação com construções fixas. A repetição de uma mesma estrutura a 
cada unidade e a atribuição de uma determinada ordem e sequência ao ato 
de leitura são apresentadas como naturais, e, na maior parte dos casos, 
interpelam o aluno em sujeito que deve ser sempre guiado, a cada passo, 
por um único caminho. O papel do professor, por sua vez, deve ser de 
mediador entre o livro e o aluno, de modo a garantir o cumprimento das 
respostas do manual. 

 

Desta forma é perceptível que o livro se torna uma espécie de exercício 

disciplinador e o nosso, bom e velho professor ficam como um treinador, pois o livro 

impõe disciplina por meio do repetir, do guiar cada passo e pela homogeneização 

dos sujeitos, no caso, professores e alunos.  

 

4. ANÁLISE DE POEMAS DE UM LIVRO DIDÁTICO DO 9º ANO DE PORTUGUÊS 

 

As considerações expostas referentes ao LDP oportunizou traçar uma 

análise prática do que foi abordado como referencial teórico neste trabalho. Dentro 

do LDP do 9º ano intitulado como “Português e Linguagens” de CEREJA & 

MAGALHÃES (2012), foram selecionados dois poemas. Por meio destes poemas, 

analisaremos a forma com a qual o autor do LD propõe que estes poemas venham a 

serem explorados em sala de aula, permitindo perceber se o autor pretende valorizar 

a opinião do professor e do aluno frente aos conteúdos e se há um espaço para que 

seja formulado conceitos referentes ao que está sendo proposto como material 

didático em sala de aula. 

Com estas análises, será possível entender o que Gregoletto (1999) aborda 

sobre o LDP e também as ponderações de Coracini (1999) em relação a esta 

postura dos autores de materiais de didático em nossa realidade.  
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O primeiro poema intitulado de “Saudades” está proposto no material 

didático para ser explorado com o conteúdo de “Orações Substantivas” e a proposta 

de atividade que é apresentada pelo autor é que o aluno leia o poema de Elias José 

e identifique o sujeito do poema, após a identificação do sujeito inicia a análise 

sintática do poema. Os alunos, também, são instigados a identificar os versos nos 

quais aparecem as “coisas” as quais o eu lírico tem saudades e que faça a divisão 

dos trechos em orações e as classifiquem. Para concluir a parte de exploração do 

poema, o autor do LDP direciona a interpretação dos alunos em relação ao poema, 

apresentando, por exemplo, as seguintes questões: “No final do poema, o eu lírico 

aproxima a velhice da infância. O que você acha: Quando envelhecemos nos 

tornamos crianças outra vez?” (CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p. 28). Esta é a 

forma que o autor propõe para que o professor explore a interpretação do texto com 

o aluno em sala. Diante destas inquietações, passemos ao poema para conhecer o 

que Elias José nos proporciona: 

 

Saudades 

Tenho saudades de muitas coisas 
                                      do meu tempo de menininha: 

sentar no colo do meu pai,  
ninar boneca sem receios, 
chorar de medo da morte da mãe, 
sonhar com festa e bolo de aniversário, 
cantar com os anjos na igreja, 
ouvir as mágicas histórias de vovó, 
brincar de pique, de corda e peteca, 
acreditar em cegonhas, fadas e bruxas 
e sobretudo no Papai Noel. 

Será que quando for velhinha,  
                                 e já estiver caducando,  
                                 vou viver tudo de novo? 
 
Consideramos que, nesse poema, o sujeito se constitui a partir de um corpo 

utópico, de um corpo que se constitui através de uma auteridade de uma memória 

de algo que o sujeito não vai viver mais em sua vida, que não tem como voltar a 

acontecer com esse sujeito. Tal como a múmia que vence o tempo, o sujeito deseja 

que aquilo que viveu atravesse o tempo, e vença o tempo, persista através do 
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tempo, que é algo que é impossível, e é da ordem da utopia, pois o sujeito vive um 

sonho que não pode se materializar no mundo real. 

 

A múmia é uma figura que vence o tempo, e o desejo de vencer o tempo é 

um desejo de que o corpo não pereça e viva eternamente. A múmia é um corpo que 

vence o tempo, a utopias de um corpo que é negado, transfigurado e mudado para 

vencer e persistir através do tempo. Os sujeitos que estão no poema, são sujeitos 

que visam vencer os limites temporais e físicos do corpo e persistir através do tempo 

como, por exemplo, a múmia. O sujeito no poema não se vê no seu próprio corpo, 

porque evidencia práticas de sua infância, construindo o imaginário de que, 

enquanto criança, há práticas que devem ser afirmadas nos corpos. Esse corpo da 

múmia é um dos corpos que conseguem vencer o tempo, assim como a imagem do 

cemitério, pois o cemitério também é algo que vence o tempo, pois a tumba é algo 

que vence o tempo, as imagens de concreto persistem o tempo e a figura da múmia 

é um corpo que foi enfaixado para vencer o tempo. Esses dois elementos (múmia e 

cemitério) persistem o tempo, porém em instâncias diferentes, a múmia é o próprio 

corpo transfigurado e a tumba é uma imagem que se constroem para o corpo e que 

as pessoas lembram-se daquele sujeito enquanto vivo e que por meio da tumba 

quando morto vence o tempo.  

A partir dos versos “Será que quando eu for velhinha,\ e já estiver 

caducando,\ vou viver tudo de novo?”, percebe-se a imagem construída do sujeito 

que apresenta características de que é uma mulher, nos remete a acreditar que ela 

está lançando olhar para si mesmo em auteridade. Esse corpo que ela desvela fora 

de si é um corpo utópico, é um corpo como o da múmia, que ela deseja que 

prevaleça através do tempo, que persista. 

Dentro desta aceitação do sujeito de persistir no tempo e pelo tempo, faz 

esse discurso utópico ser inserido na ordem das “Topologias do Corpo”, uma linha 

de estudos Focaultiana. Mas o que vem a ser esta topologia do corpo? É o fato de 

que o corpo envelhece e que por envelhecer ele não será mais o mesmo. E o que o 

autor deseja apagar é o fato de que o corpo envelhece. O que mais angustia, é 

imaginar que nunca vai poder viver aquilo de novo, as coisas de quando ela era 

criança. Há uma alteridade que atinge o corpo e que o constitui e que é imanente.  
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É como se estivesse olhando no espelho, como se ela olhasse para si 

mesmo em um outro lugar. Mas que lugar seria esse? Esse lugar é a o lugar da 

infância dela, é o lugar onde brincava de boneca, era o lugar onde ela temia a morte 

da mãe, era o lugar onde ela sonhava com festas e bolo de aniversário, o local onde 

ela encontrava as auteridades de si mesma. 

A partir deste relato sobre a infância do sujeito no poema "Saudades", de 

Elias José, presente no Livro Didático de português de 9º ano, é possível perceber 

que a memória funciona como um espelho, que possibilita ao sujeito olhar para si 

mesmo em outro lugar, em um outro tempo, um lugar onde ele não está mais. Por 

isso, que a memória funciona como uma utopia, assim é o espelho que também é 

uma grande utopia. 

Com esta análise construída à partir do poema “Saudades”, de Elias José, é 

possível perceber que o autor do LDP, não abriu espaço em suas propostas de 

atividades para que o aluno refletisse sobre a constituição dele enquanto sujeito, 

sendo atravessado pelo tempo. O que se propõe é que o aluno faça a identificação 

do eu lírico e classifique os períodos das coisas as quais fazia sentir saudades. Este 

tipo de proposta permite-nos concordar com Grigoletto (1999 p. 67) certamente, uma 

das formas de disseminação do poder decorrente da produção, circulação e 

funcionamento dos discursos na esfera escolar está no LD que funciona como um 

dos discursos de verdade. Mas, como já foi mencionado neste trabalho, um discurso 

de verdade é aquele que ilusoriamente se estabelece como um lugar de completude 

dos sentidos. Sabe-se, que o autor de um LD não tem a necessidade de justificar os 

conteúdos ali proposto, pois o LD se justifica na concretização dos saberes em sala. 

Com as considerações apontadas do poema “Saudades”, partiremos para 

um outro poema dentro deste LDP de CEREJA (2012). O poema analisado neste 

momento é intitulado de “Eu em mim”. Esse poema está inserido no LDP apenas 

como proposta de leitura, pois ele está inserido na sessão intitulada “Ler é emoção”. 

Não aprece como proposta de atividade, ele está apenas para ser lido, sem 

apresentar propostas de interpretação que visem interpelar os alunos leitores. 

Vejamos o poema: 

 

Eu em mim 
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Enfim,                                            Esperança resolvida,               Sou eu 
este é o meu corpo                       verso que ficou pronto.             para a dor e o prazer, 
flor que amadureceu.                    Meu corpo é assim.                  para o sabor e o saber, 
                                                                                                       para a emoção de viver 
Estalo os dedos,                          Olho seu rosto,                          viagem tão companheira...                     
é sonho.                                       mistério.                                     Sou eu sim, 
Respiro fundo,                             Ouço sua voz,                            sou eu assim, 
é brisa.                                         estrangeira.                                sou eu enfim 
Estendo os braços,                      Cheiro seu suor,                         com meu corpo 
é asa.                                           lembranças.                                em mim!   
Libero as fibras,                           Sinto sua pele... 
é voo.                                           sou eu! 

(Carlos Queiroz Telles. Sonhos,  grilos e paixão. São Paulo: Moderna, 2003. P.22-3) 

 

Pode-se dizer que o sujeito nesse poema toca o corpo, mas ele não o vê, 

mas ele sente, há pontos que constituem o sujeito que são invisíveis à ele, mas que, 

metaforicamente, pelo estabelecimento de uma miragem no espelho de forma 

fragmentada, isso pode lhe aparecer, como um corpo fantasma. Assim afirma 

Foucault “Este meu crânio, atrás do meu crânio, que posso tocar com meus dedos, 

mas nunca ver” (FOUCAULT, 2013, p. 11). É uma espécie de um corpo penetrável, 

que está sujeito à mudanças e possui sensações diferentes.  

“Olho seu rosto, 
misterio. 
Ouço sua voz,  
estrangeira.  
Cheiro seu suor,  
lembranças.  
Sinto sua pele...  
sou eu!”  
 

Há uma diferença entre aquilo que o sujeito olha, toca, cheira e o que ela 

tem lembranças, pois são instâncias diferentes em um mesmo corpo produzindo 

efeitos de sentido díspares. Ela constitui esse corpo de formas diferentes, pois o 

espelho, faz  com que ela perceba uma mesma presença, porém cheia de mistérios. 

Ela não consegue tocar esse corpo, mas ela analisa a sua própria condição em 

alteridade, que apresenta diferenças em um mesmo corpo, pois se trata de um corpo 

complexo e penetrável, estando sujeito a mudanças que vão acontecendo com ela e 

nela. Mas, também, de um corpo que é aberto e que também é fechado, de acordo 

com FOCAULT (2013) o corpo é uma “caverna aberta para o mundo exterior por 

duas janelas, duas aberturas, sei disso, pois as vejo no espelho; ademais, posso 

fechar uma ou outra separadamente”. No corpo, o que se abre e se fecha, por 
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exemplo, são os olhos e a boca que são elementos que propiciam uma relação 

conflituosa entre o interior e o exterior. Segundo FOCAULT, 

 

Essas aberturas não são senão uma só paisagem, contínua, sem divisão 
nem corte. E dentro desta cabeça, como se passam as coisas? Elas entram 
lá- e estou muito seguro de que as coisas entram na minha cabeça quando 
eu olho, pois o sol, se for demasiado forte e me ofuscar, dilacera até o fundo 
do meu cérebro- e, no entanto, essas coisas que entram dentro da minha 
cabeça permanecem no exterior, pois vejo-as diante de mim e eu, por minha 
vez, devo me adiantar para alcançá-las ( FOCAUL, 2013, p. 10). 

 

O sujeito, evidenciado no poema “Eu em Mim”, não se reconhece em sua 

própria imagem, para ele o corpo é um mistério, ele se toca, mas não o compreende. 

Assim, abre-se a possibilidade de outras utopia, de novas possibilidades, pois se 

trata de um corpo complexo e que sabe que é observado e que seu corpo é um 

corpo visível, pois o corpo utópico é da ordem dos sentidos. Dentro destas 

mudanças do sujeito utópico, Foucault diz o seguinte: 

 

 

Corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, corpo aberto e fechado: 
corpo utópico. Corpo absolutamente visível, em um sentido: sei muito bem o 
que é ser olhado por alguém da cabeça aos pés, sei o que é ser espiado 
por trás, vigiado por cima do ombro, surpreso quando percebo isso, sei o 
que é estar nu; no entanto, este mesmo corpo que é tão visível, é afastado, 
captado por uma espécie de invisibilidade da qual jamais posso 
desvencilhá-lo (FOUCAULT, 2013, p. 10-11). 

 

O fato dela olhar para ela mesma e constituir uma auteridade, é como se ela 

olhasse para a própria foto, na qual foi feita a muito tempo, e que agora no momento 

em que ela analisa esta imagem, ela revivesse as lembranças daquele momento. No 

entanto ela se toca e não consegue reconhecer o seu próprio corpo, ela sente-se 

estrangeira do seu próprio corpo, mas sabe que aquela que está na memória é a 

mesma com a qual ela agora consegue tocar a pele e ouvir a voz, mas não 

consegue entender os mistérios do seu próprio corpo, o qual o espelho revela em 

uma forma utópica. 
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Consideramos relevante encaminhar as análises reiterando que, nos e a 

partir dos poemas analisados, há a manifestação de sentidos singulares sobre o 

corpo que podem e devem ser trabalhados pelos professores no ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa. Entretanto, é preciso remarcar que trabalhos 

discursivos com o corpo a partir dos poemas podem passar desapercebidos pelos 

professores e pelos alunos, na medida em que os professores tendem a trabalhar 

apensas as atividades que são propostas nos LDP.  

 

5.Considerações Finais 

 

Ao longo deste trabalho, procurou-se analisar o sujeito discursivo a partir de 

dois poemas presentes no livro didático de 9º ano de Português intitulado “Português 

e Linguagens”. A partir dos postulados de Foucault (1996), buscou-se, compreender 

a emergencia do corpo no Livro Didático de Português, evidenciando que 

interpretações outras podem ser construídas ao longo da história. 

Ao analisar os poemas “Saudades” e “Eu em mim” no livro "Português e 

Linguagens", foi possível perceber que o autor do livro, inseriu estes poemas em 

partes didáticas das quais não valorizam a singularidade do corpo que os poemas 

podem oferecer a interpertação, pois, da forma que foram colocados, o aluno explora 

apenas as informações gramaticais. Enquanto que poderiam explorar a parte da 

interpretação, possibilitando ao aluno, formar opinião e analisar o sentimento do 

sujeito discursivo do poema. 

A partir deste trabalho, podemos evidenciar que é possível instaurar outras 

práticas de interpretação e de trabalho dos textos presentes no LDP. Com isso, 

mostramos que o ensino pode/deve abordar questões relativas ao corpo, delineando 

questões contemporâneas como o medo da morte e o desejo de que o corpo vença 

os limites/barreiras do tempo. Consideramos relevante mencionar, ainda, que lançar 

o olhar para o corpo no ensino aprendizagem de Língua Portuguesa é trabalhar com 

o movente e o heterogêneo, abrindo espaço para a análise de uma materialidade 

que resiste à significação. 
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Simpósio Temático número 06: Estudos das relações interdisciplinares de gênero 

 

Resumo: Este trabalho tem como fundamento o estudo do tema gênero e 
sexualidade por meio de análise crítica das possíveis narrativas expressadas em 
obra cinematográfica, na qual, se coloca a necessidade de uma reeducação do olhar 
pelo cinema e uma postura reflexiva para estabelecer interpretações e sínteses que 
dinamizam as posições fictícias e as relações sociais. O principal objetivo consiste 
em relacionar a temática de gênero e sexualidade pela ótica do cinema com as 
representações sociais e a importância da diversidade neste contexto. Para tanto, foi 
escolhido como objeto de análise o filme: “Tomboy”, produzido em 2011 na França, 
escrito e dirigido pela cineasta Céline Scianna. A pesquisa, com escrita e análise de 
base qualitativa dos seus objetivos, terá como foco central, responder pergunta: 
Qual a contribuição da obra cinematográfica (Tomboy) na discussão de gêneros e 
sexualidade? Neste sentido, utilizará como referencial principal Ferrés (1996), que 
apresenta como procedimento metodológico a análise fílmica dividida em dois 
aspectos: Leitura Fílmica e Avaliação Fílmica. A partir da análise chegamos a 
conclusão de que o cinema é fonte didática para a discussão sobre gênero e 
sexualidade e da necessidade de reeducar o olhar docente sob a ótica do uso de 
recursos audiovisuais. 
 

Palavras-chave: Educação. Gênero e sexualidade. Filme Tomboy. 

 

1. Introdução 

 O tema desta discussão é gênero e sexualidade. Construímos este tema 

abordando a obra cinematográfica Tomboy. O texto consiste em uma análise 

interpretativa do filme com o que entendemos ser gênero e sexualidade. 

Entendemos que a construção dessa temática é bastante polêmica, e sua 
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dificuldade de esclarecimento que perpassa no imaginário social necessita ser 

desconstruída por meio de uma visão crítica do tema que possa combater visões 

reducionistas que fazem da discussão de gênero e sexualidade algo pertencente, 

somente ao campo da biologia. Ambos, são um conceito e uma construção social e 

cultural. Por isso levantamos por meio da análise do filme Tomboy  o seguinte 

problema: Qual a contribuição da obra cinematográfica (no caso, Tomboy) para a 

discussão de gêneros e sexualidade? Assim, para responder este problema, 

estabelecemos os seguintes objetos: Analisar a narrativa contida na obra 

cinematográfica Tomboy; Avaliar o filme e suas relações com a temática e; Propor 

uma educação que escute a voz dos “silenciados” pelo viés do cinema. 

 

2. Desenvolvimento 

2.1 Referencial teórico  

A intenção deste texto é fazer uma análise fílmica da obra cinematográfica 

“Tomboy”. Escolhemos este filme por ter a temática de discussão de gêneros e por 

isso refletimos no sentido de poder expressar por este registro, as possibilidades que 

o cinema tem de criar no espectador situações que possam auxiliar a compreensão 

de seu contexto, ou seja, a conscientização de seu espaço-tempo. Acordamos com 

Bernardet e Ramos (1988) que, ao fazermos a análise fílmica coloca-se em questão 

a necessidade de refletir o cinema como um mediador das formas 

produtivas/reprodutivas das “epistemes” que regem o imaginário social, ou seja, do 

discurso e de práticas que se encontram nas relações da sociedade. Neste caso, o 

discurso e a prática das relações de gênero. Para tanto, utilizamos como 

fundamento teórico para a construção da análise do filme Ferrés (1996) que traz a 

ideia de compreensão da obra cinematográfica divida em dois grandes momentos: 1) 

leitura situacional e leitura narrativa, na qual, se encaixam as leituras formal e 

temática; 2) O segundo momento é a leitura avaliativa do filme, em que se colocam 

as questões ideológicas do filme e sua relação com o campo social, na tentativa de 

realizar, o que Chartier (1998) chama de negociação entre o mundo da ficção e o 

mundo social. Por fim, usaremos como linhas de pensamento sobre gênero, 
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sexualidade e educação os referenciais Brasil (2009), Louro (2000) e Benjamin 

(2012). 

 

2.2 Metodologia  

Escolhemos como metodologia, um procedimento capaz de perceber o real 

por um viés narrativo sensível. O nosso objeto de análise é a obra cinematográfica 

“Tomboy”, acreditamos que o cinema em sua forma geral, deve trazer consigo a 

capacidade de sensibilizar a vida real por meio de sua construção narrativa, a 

princípio, estética. Destarte, este trabalho procura fazer da história apresentada no 

filme, um esforço que tenha como objetivo a denúncia dos mecanismos sociais que 

velam o real e silencia a diversidade. Para isso, a metodologia escolhida procura de 

forma minuciosa, estabelecer a análise do filme em coerência com a temática 

proposta. Dividimos esta tarefa em três blocos: Leitura situacional do filme; Leitura 

fílmica e Leitura Avaliadora.  

Com a leitura situacional pretende-se delimitar o filme ou a série, situá-los 
dentro de um contexto significativo. Com a leitura fílmica pretende-se 
analisar da forma mais objetiva possível a imagem e os sons, prescindindo 
de elementos contextuais como as intenções prévias ou as declarações 
posteriores dos autores. Finalmente, com a leitura avaliadora, pretende-se 
emitir um julgamento crítico sobre o filme ou série, ou seja, na leitura 
avaliadora julga-se, partindo de todos os pontos de vista, o que havia sido 
detectado e interpretado na leitura fílmica (FERRÉS, p. 135, 1996). 
 

A leitura do filme precisa ser bem detalhada e coerente com os objetivos 

propostos, para que não haja problemas metodológicos na ordem da interpretação e 

que, não haja excesso de subjetividade. Concordamos com Vanoye e Galiot- Lété 

(1994) que, a temática do filme precisa estar e correlacionar-se com o que chamam 

de “informações extratextuais”, ou seja, as perspectivas históricas, sociais e éticas 

vividas na vida real. 

 Para a pesquisa é importante entender as relações que o filme tem com a 

sociedade em seus aspectos gerais, que deve partir das visões espontâneas, 

àquelas que partem das primeiras impressões dos espectadores como assinala 

Ferrés (1996), e que por meio do método compreensivo3 constrói visões elaboradas 

                                                 
3
 A concepção de ‘método compreensivo’ é entendida por Ferrés (p.80, 1996) como posição que evidencia a 

necessidade de assistir o filme e ter uma primeira impressão ou percepção espontânea da obra para depois torna-

lo objeto de análise e avaliação. 
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do filme. O que é possível pelo que chamamos neste trabalho de reeducação do 

olhar, como a formação de uma capacidade de observação dupla da realidade, 

passada pelas lentes e óticas do cinema até as experiências da vida em particular e 

em sociedade. Portanto, defendemos a reeducação do olhar para realidade pela 

ótica do cinema, que se faz um objeto de investigação necessário para a formação 

humana em um sentido reflexivo de leitura e avaliação da realidade e por isso, 

combatente das correntes produtivas e alienantes da indústria cultural4. 

Faremos primeiramente a leitura do filme e posteriormente sua avaliação, esta 

parte em um sentido amplo, já se configura na realização de um segundo 

procedimento, pois, o primeiro procedimento metodológico antecede a escrita deste 

trabalho e consisti em assistir o filme e fazer leituras que pudessem trazer um 

primeiro olhar, uma sensibilidade imediata com o tema. Posteriormente, a avaliação 

que é o terceiro procedimento, no qual, tentaremos correlacionar à obra 

cinematográfica o tema gênero e sexualidade e suas implicações para a educação. 

 

2.3 O filme “Tomboy” 

 Tomboy é o título do filme. O seu significado parte da linguagem coloquial 

para designar de forma estereotipada a pessoa de sexo feminino que adere 

comportamento refletido na identidade dominante de gênero masculino. Ou seja, em 

termos simbólicos culturalmente dominantes, tomboy é a “menina que se comporta 

como homem”. Diríamos que, no cotidiano, é uma forma preconceituosa e 

discriminadora de se referir a orientação sexual e a identidade de gênero das 

lésbicas. Tomboy foi produzido em 2011 na França, escrito e dirigido pela cineasta 

Céline Scianna, famosa por discutir temas sobre gênero e sexualidade5. A obra 

cinematográfica conta a história de Laure (interpretada por Zoé Héran), uma menina 

entre dez e doze anos que vive com sua irmã caçula, seu pai e sua mãe. Sua 

aparência é a base do enredo do filme, pois seu aspecto é do gênero 

(aparentemente dominante) “masculino”, ou seja, capaz de ser confundida com um 

menino. Laure, por ter esta aparência, cria um pseudônimo masculino, batizado de 

“Michael”. No filme os personagens coadjuvantes serão essenciais para a 

                                                 
4
 Conceito cunhado por Theodor Adorno e Max Horkheimer na obra ‘Dialética do Esclarecimento’. 

5
 Lírios D’água (2007) é sua outra obra cinematográfica que trata do tema gênero e sexualidade. 
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construção de “quem é” Laure, sua irmã Jeanne (interpretada por Malonn Lévana) e 

sua amiga Lisa (interpretada por Jeanne Disson), sua mãe La mère (interpretada por 

Sophie Cattani) e seu Le père (interpretado por Mathieu Demy). O filme expõe uma 

breve parte da vida de Laure em dois ambientes que se chocam e se expressam 

pela personagem de forma angustiante e de descobertas que acabam por constituir 

a formação de sua sexualidade: em casa, ou seja, no âmbito privado da família é 

uma menina, é Laure; na rua, no âmbito público, se transforma em “Michael”. 

 

2.4 Da Narrativa 

 O filme começa com o foco da imagem em Laure, salientando seus traços 

físicos que aparentam tributos masculinos. À primeira vista, não é possível que o 

espectador saiba se Laure é garota ou um garoto. O filme reforça esta condição 

demonstrando neste primeiro contato uma cena que já se faz emblemática por jogar 

com as concepções estereotípicas que o espectador possa ter, pois, mostra a 

protagonista sentada no colo do pai passando pela experiência prazerosa de dirigir 

um carro, o que é “comum” ou de aspecto dominante acontecer com meninos. A 

partir desse primeiro contato, o filme busca por meio das tomadas de câmera, 

mostrar as particularidades de Laure, neste momento podemos ver: uma menina 

com cabelos bem curtos e que usa roupas tidas como o “padrão” de gênero 

masculino. Outra questão fundamental, neste primeiro momento do filme, é o 

ambiente de relação familiar da protagonista, aparentemente boa. Laure demonstra 

ser bastante carinhosa com a mãe que está grávida, preocupada com o pai que está 

sempre trabalhando e cuidadosa com a irmã, em síntese, tem o papel de uma boa 

filha.   

O núcleo narrativo da história se desenvolve quando Laure sai de casa pela 

primeira vez. Neste passeio Laure encontra Lisa, uma outra menina com mesma 

idade que se encontra separada do grupo de meninos que também vivem no 

condomínio. O filme passa a imagem de Lisa focando seu corpo por inteiro, com a 

intenção de demonstrar ao espectador, suas feições femininas de padrão 

dominante, ou seja, ela está usando um vestido e tem cabelos longos. Lisa, ao ver 
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Laure caminhando, a para e diz que os meninos já se foram para outro local. Laure, 

não diz nada e antes de qualquer palavra sua, Lisa pergunta: 

- “Você é Tímido”?  

Sem perguntar o nome, Lisa, pressupôs, a priori, pela aparência de Laure que esta 

fosse do sexo masculino. Após a adjetivação feita por Lisa, não há o confronto de 

Laure, que de forma quase que mecânica, inventa um nome que a caracterizaria 

como um menino. Laure agora passa a ser, pelo menos fora de casa, “Michael”.  

É preciso observar todos os contextos que o filme coloca para a construção 

de sua narrativa principal: a aparência de Laure que a confunde com o sexo 

masculino; suas roupas de “padrão” masculino; sua relação boa com o pai6 e; o fato 

de ela não ter confrontado Lisa quando esta a confundiu como um menino. O 

personagem de Laure começa a ser construído como “Michael” e irá se envolver 

com o grupo de meninos no condomínio e posteriormente, internalizando os 

comportamentos padrão dos meninos, observados durante as brincadeiras. O filme 

se passa por meio de diálogos que vão definindo a temática de gênero e a 

construção da sexualidade que envolve Laure. Pode-se perceber que, uma das 

justificativas de Laure ter assumido um pseudônimo masculino, é o fato de gostar de 

brincar com meninos ou das brincadeiras de meninos. Em seu primeiro encontro 

com Lisa, Laure é levada para brincar com os meninos. No retorno para casa Laure 

vai conversar com sua mãe, que diz:  

-“Você está sempre brincando com meninos”.  

Neste diálogo é possível perceber que Laure não se importa moralmente com a nova 

condição social que assumiu para si, sua angústia, enquanto personagem não é 

moral, não se preocupa se mente ou não no primeiro momento. Laure se interessa 

mais em experimentar, em se descobrir do que ser descoberta. Por isso, ao invés de 

refletir sobre a mentira que contou aos novos amigos, Laure ia se olhar no espelho 

para o seu próprio corpo sempre que voltava da rua, de sua condição de “Michael”.  

 A motivação de Laure em ser “Michael” se desdobra em objetivos que a 

condicionam a agir e a parecer um menino. Um dos confrontos icônicos do filme se 

passa em uma brincadeira de verdade ou consequência, na qual, Lisa é desafiada 

                                                 
6
 Laure vê o pai como aquele que pode sair de casa, leva-la ao parque, enquanto a mãe, por estar grávida, fica 

presa a condição de estar sempre em casa se cuidando e se dedicando à gestação. 
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por outros meninos a passar um chiclete que mastigava para a boca de “Michael”. 

Como em uma brincadeira e com toda a inocência, Lisa faz o desafio e “Michael” de 

modo natural participa, agindo como qualquer um dos meninos agiria naquele 

momento. A partir deste confronto, além de ser aceita por todo o grupo de meninos, 

não bastaria parecer-se com um menino, Laure percebe que precisa agir como um 

menino. Isso acontece em um jogo de futebol, em que ela (como “Michael”) é 

confrontada por Lisa com a seguinte pergunta:  

- “Você não vai jogar?” 

“Michael” diz: 

 - “Prefiro ficar olhando!” 

Esse olhar de “Michael” para os outros o faz entender o tipo de comportamento que 

caracterizava os meninos: o fato de poder ficar sem camisa, a agressividade do jogo 

de futebol e os cuspes dados pelos meninos. Esse comportamento é significativo, 

pois, Laure volta para sua casa naquele dia e vai para o espelho, lá ela observa seu 

corpo sem camisa que anatomicamente se parece com o de um menino, também 

ensaia cuspes além de outras expressões corporais como, andar com os braços 

mais abertos. No outro dia, Laure retorna a brincadeira de futebol, com o 

comportamento estereotípico masculino internalizado, ela tira a camisa, cospe, 

marca gols e tem atitudes agressivas. Nesta parte do filme, acontece outra cena de 

confronto. Quando o futebol termina, os meninos saem para fazer xixi na beira do 

campo, enquanto que Laure entra em um bosque para fazer escondido, pois seu 

segredo não poderia ser revelado. “Michael” quase é pego fazendo xixi agachado 

por outro menino que ao surpreendê-lo verá que ele apenas havia “molhado as 

calças”. Neste dia ao voltar pra casa, Laure sente que seu segredo está ameaçado.  

 Sempre que há um confronto no filme, Laure fica em silêncio. Sua expressão 

corporal no foco da câmera revela uma situação de angústia, confusão e 

insegurança, situação que fica evidente em um dos diálogos com seu pai. Na cena, 

o pai de Laure joga cartas com ela e pergunta o motivo de ela estar triste. Neste dia, 

por Laure estar insegura, devido ao fato de quase ter sido descoberta na brincadeira 

com os meninos, dorme no colo do pai. Nesta parte, seu pai oferece um pouco de 

cerveja para ela experimentar. O que nos faz perguntar: qual a visão que seu pai 
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tem dela? Interessante notar que, nas cenas do filme, Laure aparece dirigindo com o 

pai, experimentando cerveja e jogando cartas. Parece que a protagonista possui 

laço afetivo mais forte com pai do que com a mãe. A visão que o filme passa da 

mãe, é de alguém meio distante, preocupada com a gravidez e que se aproxima de 

Laure de forma não tão profunda quanto é a aproximação de Laure com seu pai.  

 Após suas angústias, Laure aceita o convite de Lisa para irem nadar no outro 

dia. Outra cena repleta de simbolismos no filme, principalmente porque Laure aceita 

ir e para tal precisa fazer algumas adaptações: como cortar o maiô transformando-o 

em uma sunga (roupa de banho “padrão” do gênero masculino) e; a cena em que 

ela se olha no espelho já com a sunga no corpo e percebe que precisa fazer um 

“volume” comum em todos os meninos, neste momento, ela pega uma massa de 

modelar e faz um pequeno objeto em formato mais ou menos cilíndrico que ficasse 

parecido com um pênis. Neste dia, “Michael” é convidado, após o nado com os 

outros meninos, por Lisa para passear longe do grupo, e os dois se beijam, um 

selinho, na verdade. Mais um momento de confronto pessoal de Laure, mais uma 

parte do filme em que há silêncio da protagonista.  

 Com a aproximação íntima com Laure (“Michael”), Lisa resolve ir a sua casa, 

onde encontra Jeanne, a irmã de Laure. Jeanne, a irmã caçula de Laure, abre a 

porta e Lisa pergunta por “Michael”. Jeanne, olhando desconfiada, diz que “Michael” 

não se encontrava. Ao fechar a porta, a câmera foca Jeanne escorada na porta, com 

a cabeça meio baixa e pensativa. Laure vai até a irmã e pergunta quem era. Jeanne 

a confronta, perguntando: 

-“Por que você faz isso? [...] Se finge de menino?” 

Aqui quero abrir um parêntese sobre a relação entre Jeanne e Laure. As duas irmãs 

sempre tiveram uma boa relação. Laure sempre brincou com a irmã mais nova que 

sempre foi carinhosa e atenciosa. A narrativa do filme constrói as duas personagens 

com uma sintonia harmoniosa mediada pelo diálogo e solidariedade. Jeanne, por ser 

uma criança, diante da situação de confrontar Laure sobre “Michael”, teve uma 

atitude muito madura, buscando o diálogo e posteriormente a solidariedade para 

com a irmã, mesmo que Jeanne tenha chantageado a irmã, pois, para ela não contar 

sobre a mentira para os pais, Laure tinha que levar ela para os passeios e 
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brincadeiras com os outros meninos e meninas do condomínio. É neste ponto que a 

história começa a desdobrar o seu desfecho. Jeanne começa a acompanhar sua 

irmã Laure nos passeios e brincadeiras com outros meninos e meninas, até que ela 

é empurrada por um dos meninos e se machuca. “Michael” se vê obrigado a 

defender a irmã brigando com o outro menino que a empurrou. Esta cena acaba com 

Laure cuidando do ferimento da irmã em casa. E nos faz perguntar: Será que 

meninos sempre resolvem as coisas na “porrada”?  

 O desfecho do filme se dá por meio da descoberta do segredo de Laure. A 

mãe do menino que apanhou de “Michael” por ter empurrado a sua irmã Jeanne, vai 

até a casa de Laure e encontra a sua mãe, perguntando se “Michael” se encontrava. 

A mãe de Laure entende tudo e ao fechar a porta, confronta sua filha, dizendo: 

-“Você disse a todo mundo que era menino? [...] Você mentiu?”  

O filme, a partir dai se passa com Laure na sua cama deitada e pensando, sendo 

abraçada e consolada por sua irmã caçula Jeanne. No dia seguinte, a mãe de Laure 

toma a atitude de obrigar ela a vestir-se com um vestido e a contar a verdade para 

todos e a pedir desculpas, primeiramente indo a casa da mãe do menino que 

empurrou Jeanne e posteriormente a casa da mãe de Lisa. O confronto com a 

verdade no filme se passa pela exposição de Laure e do estereótipo feminino aceito 

socialmente. Ficamos com a sensação de perguntar se a mãe de Laure agiu de 

modo correto ao expor a menina? Se não havia outras formas de solucionar o 

conflito? O encontro de Lisa com Laure foi envolvido pelo silêncio e pelo olhar entre 

as duas até que Lisa sai correndo sem falar nada. Depois disso, Laure corre para o 

bosque e tira o vestido abandonando-o pendurado em uma árvore. Um grupo de 

meninos vê Laure e corre atrás dela para pegá-la e ver se era verdade mesmo o fato 

de “Michael” ser uma menina. Lisa aparece, e um dos meninos que cercavam Laure 

exige que ela averigue se era mesmo uma menina. Aqui há novamente um 

confronto, só que é para Lisa que inicialmente disse que não iria fazer isso e depois 

mudou de ideia quando um dos meninos disse: 

 -“você beijou ela... que nojo!” 

Lisa confirma que Laure era menina mesmo na frente de todos os meninos e depois 

todos vão embora. Laure fica encostada na árvore sozinha. Esta imagem passa a 
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sensação de humilhação, exposição, solidão e reflexão por parte da protagonista. O 

filme termina com Laure passeando novamente pelo jardim do condomínio e 

encontrando Lisa que desta vez pergunta: 

-“Qual é seu nome?” 

 

2.4 QUAL É SEU NOME?  

 Durante o filme, Laure vai se conhecendo, olhando a imagem de seu corpo no 

espelho e não à toa, o espelho era grande, pois, o que entra em jogo na imagem (e 

no foco da câmera) de seu autoconhecimento era olhar o corpo por inteiro. Laure 

tinha necessidade de conhecer seu corpo, de ensaiar expressões corporais na frente 

do espelho e posteriormente socializar todas as descobertas de si e descobrir mais. 

O filme nos mostra um ambiente complexo da construção da sexualidade da 

personagem. Entendemos que a discussão sobre sexualidade não se dá por vias 

reducionistas7 da cultura dominante e nem por um subjetivismo que nega os 

contextos sociais, ou seja, observando o personagem de Laure é possível perceber 

que ela não aceitava os padrões sociais dominantes para si do que é “ser mulher”. 

Gostaríamos de salientar que, na definição de Laure e de toda a sexualidade como 

essencialidade deste debate, é preciso ressaltar a ideia de construção de afetos 

como algo particular e ao mesmo tempo relacionado aos fenômenos sociais, por isso 

é tão importante no filme a dualidade dialética dos nomes da protagonista: Laure e 

Michael. A questão sobre sexualidade, portanto, não é necessariamente uma 

questão definida pelo sexo anatômico, ou seja, da biologia responder. É uma 

questão existencial que passa por um processo reflexivo da pessoa sobre a forma 

como ela experimenta o mundo (tanto o natural quanto o cultural), o que torna a 

questão necessária para um posicionamento também das ciências humanas. Por ser 

uma questão existencial, o filme termina seu conflito narrativo de uma forma 

coerente com este posicionamento, pois quando Lisa pergunta (na última cena do 

filme) para Laure: 

 -“Qual seu nome?” 

                                                 
7
 Segundo Nunes e Silva (2000), a visão reducionista da sexualidade perpassa pelas noções higienistas e médicas 

centradas na perspectiva biologista, ou seja, trata a sexualidade como uma mera noção de reprodução humana. 
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Novamente temos aqui a possibilidade de a protagonista dizer quem ela era. Laure, 

responde que seu nome é “Laure”. Acreditamos que o fato de Lisa perguntar 

novamente a protagonista o seu nome, não seja uma mera imagem de perdão pela 

mentira que a protagonista contou, mas, um reencontro, para uma nova redefinição 

que envolve novos problemas. O perguntar novamente demonstra que a 

sexualidade é uma construção e que não há “moldes” ou padrões para defini-la. 

 

3. Considerações Finais 

Laure estava construindo sua identidade de gênero. Segundo o texto Brasil 

(2009) e Louro (2000) gênero é uma construção social, são maneiras de ser do 

homem e mulher existentes na cultura e que se difere do sexo biológico. Existem os 

gêneros dominantes que se encaixam em nossa sociedade nos padrões machistas, 

porém, outras maneiras de ser homem e mulher podem ser construídas. Ela era 

diferente de todas as outras maneiras de “ser menino” e “menina” caracterizadas no 

filme pelo estereótipo de gênero dominante. A educação que considere a defesa de 

uma construção diversificada da sexualidade precisa levar em conta as experiências 

dos sujeitos que participam deste processo, abordar em uma totalidade as diferentes 

formas de experiências e narrativas que os sujeitos do processo constroem nas suas 

relações culturais.  

Na educação, acreditamos, assim como Nunes e Silva (2000), que o olhar 

para a sexualidade deve ser maduro, capaz de promover relações da construção 

existencial dos/entre sujeitos, e por isso, trazer em sua prática uma perspectiva que 

respeite a diversidade por meio de posicionamento crítico e dialógico de professores 

(formadores em geral). Para tanto, há de se levar em conta, no processo de 

formação dos professores metodologias que fazem aparecer na prática educativa a 

voz dos “silenciados”, dos “excluídos da cultura”. Segundo Benjamin (2012) e 

Gagnebin (2011), algo que se constrói fazendo de duas formas: 1) a voz do 

silenciado é manifestada por meio de uma educação que leve em conta e dê voz à 

participação e a experiência de todos no processo de formação; 2) Os esquecidos 

da história se manifestando como situação ameaçadora, portanto, em situação de 

negação da imposição do processo civilizatório dominante. 
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Defendemos assim, com esta análise fílmica, a obra cinematográfica na 

formação de professores, voltada para a reeducação do olhar pelo cinema, de modo 

que, se possa formar uma posição crítica ao sistema dominante que hoje está 

consolidado sob as premissas do consumo e da indústria cultural. A prática do 

estudo do cinema e da discussão do tema, em questão gênero e sexualidade, nos 

permite trabalhar, o que Benjamin (2012) chama de o “aqui e agora da obra de arte” 

que se dá no encontro do cinema com tudo aquilo que ele pode proporcionar ao seu 

expectador de mais autêntico, que é a relação da materialidade da obra com as 

narrativas sociais. Tomboy nos traz junto com seu estudo a autenticidade do tema 

relação de gêneros e construção da sexualidade por um viés, como já defendido 

aqui, existencial e possível de ser construído por práticas educativas. 
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Simpósio Temático 6: Estudos das relações interdisciplinares de gênero 

 

Resumo: O presente estudo teve por objetivo refletir acerca de aspetos relevantes 
no que se refere à temática da violência de gênero, originada por uma cultura 
machista, que se reflete diretamente na escola e afeta principalmente o gênero 
feminino. Assim, este trabalho busca reconsiderar antigas problemáticas 
construídas sobre a desigualdade de gênero no Brasil e, deste modo, colaborar para 
emergir conhecimentos produzidos sobre esta temática no que tange a escola. As 
referências escolhidas para a exposição foram, principalmente, aquelas trazidas 
pelas considerações de Brandão (1997, 2002, 2013), no que tange à educação e 
cultura, e Louro (2003) e Saffioti (2001), em relação às temáticas de gênero e 
violência de gênero. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, portanto, o 
procedimento metodológico escolhido foi recolher informações e conhecimentos 
sobre o tema, buscando responder qual é a relação entre o conceito de cultura e a 
prática do machismo dentro dos espaços educativos. Por resultados, consideramos 
que a cultura machista está intimamente relacionada com a educação escolar e às 
práticas sexistas perpetuadas nesse meio, as quais reforçam a violência de gênero. 
Dessa forma, faz-se necessário (re)pensar o papel da educação, investindo na 
formação de professores, bem como, em políticas públicas específicas que versem 
sobre a temática. 
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Introdução 

 

O presente estudo teve por objetivo refletir acerca de aspetos relevantes no 

que se refere à temática da violência de gênero, originada por uma cultura 

machista, que se reflete diretamente na escola e afeta principalmente o gênero 

feminino. Nesse sentido, é necessário compreender como se dá o processo de 

constituição da cultura, para, posteriormente, entender as características de uma 

cultura machista e, por fim, refletir sobre tal cultura no contexto da escola.  

A constituição da significação machista é resultante do movimento feminista 

dos anos 70 que mudou maneiras de pensar sobre as questões de gênero, 

ampliando as discussões políticas sobre o tema e desvelando a vida privada e as 

relações de poder estabelecidas entre mulheres e homens. (ARRUDA, 2002). 

Segundo Couto e Schraiber (2001), variadas pesquisas socioantropológicas 

foram realizadas acerca do culto da masculinidade; assim, aqui o que será discutido 

não tem caráter inédito, apenas é um estudo que se soma a tantas preocupações 

que buscam colaborar para a qualidade das vivências femininas e masculinas na 

sociedade.  

Para a presente reflexão, trataremos inicialmente sobre a relação entre 

cultura e educação, posteriormente discorreremos sobre o machismo e a violência 

de gênero no espaço escolar e finalmente apresentaremos nossas considerações. 

Portanto, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pautada nas considerações 

propiciadas por Brandão (1997, 2002, 2013), no que tange à educação e cultura, e 

Louro (2003) e Saffioti (2001), em relação às temáticas de gênero e violência de 

gênero. 

 

 

Cultura e Educação 

 

A Antropologia nos ajuda a apresentar os diversos significados sobre o que 

seja a cultura, ela discorre desde o desenvolvimento do seu conceito a partir das 

manifestações iluministas até a modernidade, apontando que a cultura fornece 
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combustível para o comportamento social de um povo, como também fomenta a 

diversidade de maneiras de pensar e agir no mundo. (LARAIA, 2001). 

Segundo Brandão (2002, p. 16), cultura é “Ali, onde os fios da Vida 

transformados em memória, em palavras, em gestos de sentimentos recobertos do 

desejo da mensagem, recriam a cada instante o mundo que nós inventamos desde 

que somos seres humanos [...]”. Podemos dizer que a cultura dentro de um processo 

histórico é o alimento para a nossa humanidade, portanto, convenções, costumes e 

a própria cultura vão criando códigos de conduta. Nos meios sociais, como por 

exemplo, igreja, escola, entre outros; novas regras, normas, procedimentos, dogmas 

e paradigmas vão sendo adquiridos. 

Para Brandão (2002, p. 24) “A cultura configura o mapa da própria 

possibilidade da vida social [...] Ela consiste tanto de valores e imaginários que 

representam o patrimônio espiritual de um povo, quanto das negociações cotidianas 

[...] vida social”. Segundo ele,  

 

“Nós somos aquilo que nos fizemos e fazemos ser. Somos o que criamos 
para efemeramente nos perpetuarmos e transformarmos a cada instante. 
Tudo aquilo que criamos a partir do que nos é dado, quando tomamos as 
coisas da natureza e as recriamos como os objetos e os utensílios da vida 
social representa uma das múltiplas dimensões daquilo que em uma outra, 
chamamos de: cultura” (BRANDÃO, 2002 p. 22, grifo do autor).  
 

O autor afirma que a cultura permite que os indivíduos tenham um presente 

em comum, além de configurar a possibilidade da vida social. Representa o 

patrimônio espiritual de um conjunto de pessoas e também os valores, imaginários e 

significantes, tanto de forma subjetiva e individual, quanto de forma objetiva e 

coletiva. Brandão (2002) ainda pontua que todos os processos que acontecem na 

educação são provenientes também de processos sociais intermediados pela 

cultura.  

Nesse sentido, pensando sobre a relação entre cultura e educação, 

entendemos que a estrutura econômica e o percurso histórico de um povo 

colaboram para dinamizar processos de hegemonia de grupos sociais, onde a 

sociedade se divide em grupos de trabalho distintos para sua organização. 
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Como meio de conhecimento das diferentes manifestações de cultura, a 

educação é “[...] uma dimensão ao mesmo tempo comum e especial de tessitura de 

processos e de produtos, de poderes e de sentidos, de regras e de alternativas de 

transgressão de regras, de formação de pessoas como sujeitos de ação e de 

identidades [...] (BRANDÃO, 2002, p. 25). É por meio dela que compartilhamos o 

ensino e a aprendizagem/a aprendizagem e o ensino, e que ela acontece a todo o 

tempo e em qualquer lugar, não se restringe aos ambientes e mestres específicos, 

sendo inerente ao humano e sua forma de ser.  

Perante o exposto, entendemos a educação enquanto expressão da cultura, 

ou, a cultura tem na educação uma possibilidade de ampliar o seu conteúdo. É 

comum se pensar que a escola é único lugar de saberes, quando na verdade a 

escola é mais uma possibilidade social de saberes. Brandão (2013, p. 10) diz que “A 

educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a 

criam e recriam entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade”. 

Portanto, é diante disso que podemos dizer que o modo de vida de um povo leva ao 

machismo e a violência de gênero. 

 

 

Machismo e violência de gênero no espaço escolar 

 

De Souza, Baldwin e Rosa (2000) apontam que o Brasil está submerso a 

cultura machista, a qual considera que os aspectos ditos masculinos regem 

dimensões culturais. Assim, são exemplos: “[...] a indiferença à família, 

distanciamento dos filhos, resistência à adversidades, assédio sexual, capacidade 

de beber muito, agressividade contra outros homens, dominação em relação às 

mulheres”. (DESOUZA, BALDWIN E ROSA, 2000 p. 490).  

Em relação ao machismo na escola, Silva e Mendes (2015) analisaram 

determinadas assertivas com crianças (de ambos os sexos) e professoras; sobre 

estas, concluíram que o machismo está enraizado em suas narrativas; já que parte 

das crianças afirmou acreditar que as mulheres não devem ganhar mais do que 

homens. Tal fato também se repetiu frente à indagação de que as mulheres dirigem 
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tão bem quanto os homens ou não. Quanto ao ensino, já é cristalizado para as 

crianças que as mulheres são melhores professoras do que os homens, enquanto 

que as professoras disseram não relacionar sua carreira ao seu gênero. As autoras 

ressaltam que é essencial que se questione esses papéis já definidos – inclusive o 

de mulheres como principais educadoras na Educação Infantil e Fundamental I – 

para a (re)construção de novas formas de relação entre mulheres e homens. (SILVA; 

MENDES, 2015). 

Para compreender o fenômeno da violência de gênero, é necessário, 

primeiramente, nos situarmos em um contexto sócio-histórico. Segundo Narvaz e 

Koller (2006), atualmente, a sociedade é – quase que unanimemente – patriarcal, ou 

seja, centra-se na figura do homem, instituindo o poder do masculino sobre o 

feminino e perpetrando diversas formas de violência.  

Sendo assim, é válido discutir sobre o processo de socialização das crianças, 

dado que, é por meio desta que as relações de gênero vão sendo construídas, 

categorizando a violência como característica do gênero masculino e fortalecendo a 

opressão do gênero feminino (SANTOS; IZUMINO, 2005; SILVA, 2014). Já em 

relação às meninas, são atreladas características como docilidade e submissão, 

além de um incentivo para cuidado com a casa e crianças – que são reforçadas 

inclusive por brincadeiras ditas “de meninas”. (RIBEIRO, 2006; TRAVERSO-YÉPEZ; 

PINHEIRO, 2005). 

De acordo com Berger e Luckmann (2003), a realidade é compreendida 

objetivamente e subjetivamente por meio de dois processos de socialização, que são 

 

A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo 
experimenta na infância, e em virtude da qual torna-se membro da 
sociedade. A socialização secundária é qualquer processo subsequente que 
introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo de 
sua sociedade (BERGER E LUCKMANN, 2003 p. 175). 

 

Salientam ainda que a interiorização de determinados papéis e atitudes só 

ocorre quando as crianças se identificam com aquele significativo em questão, ou 

seja, além de demandar um aprendizado cognitivo, também dependerá de uma 

carga emocional por parte do sujeito (BERGER; LUCKMANN, 2003). Então, 

podemos pensar em uma violência intergeracional, que vem sendo perpassada 
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pelas diversas gerações e vão sendo reproduzidas por crianças e adolescentes 

quando chegam à vida adulta, haja vista que vivenciaram episódios de violência e 

aprenderam a reproduzi-los em suas relações. (GOMES; DINIZ; ARAÚJO; 

COELHO, 2007; MALDONADO; WILLIAMS, 2005).  

Cabe, neste momento, a conceitualização de gênero e da violência de 

gênero, para melhor contextualização da problemática deste estudo. Louro (2003) 

propõe que pensemos em gênero não somente pela ótica das determinações 

sexuais – biológicas – mas sim e, especialmente, pelas determinações sociais, ou 

seja, é preciso considerar a construção histórica e social que o indivíduo produz 

sobre as suas características biológicas. Nesta perspectiva, ela declara que as 

relações interpessoais são de fundamental importância, pois são por meio delas que 

os “gêneros” em sua pluralidade, são construídos.  

Sob essa mesma visão ampla de gênero, existe o fenômeno da violência de 

gênero, que pode ser definido como: 

 

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como 
mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da 
função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das 
categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, 
tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. 
Ainda que não haja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de 
trilhar caminhos diversos do prescrito pelas normas sociais, a execução do 
projeto de dominação-exploração da categoria social homens exige que 
sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência. (SAFFIOTI, 2001 p. 
115, grifo da autora). 

 

Tratando-se da educação e, em especial, do ambiente escolar, é 

imprescindível que se problematize a reprodução de papéis estruturados por uma 

sociedade machista, pois, segundo Louro (2003) esta instituição facilita a 

interiorização de concepções e práticas sociais, como o sexismo – entendido por ela 

como padrões heterossexuais de “feminino” e “masculino”, dicotomizando o contexto 

escolar para dois públicos distintos com atividades específicas, exclusivamente pelo 

seu sexo. Ademais, alerta para o processo nocivo de naturalização de papéis 

sexistas que perpassa o ambiente escolar, dado que este fortalece as relações de 

poder existentes, tanto no contexto interno, quanto no contexto externo da escola, 

dificultando a percepção de práticas discriminatórias. (LOURO, 2003). 
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Nessa direção, 
 

Os resquícios do patriarcado, a opressão feminista, as desigualdades dos 
gêneros, as práticas discursivas hegemônicas, entre outros aspectos 
relacionados à violência de gênero, podem ser refletidos no espaço 
educativo, reproduzidos e incentivados na formação das condutas e nos 
modos de pensar das crianças. Consideramos, por assim dizer, que o 
âmbito escolar configura-se como um espaço dialético entre processos 
educativos e influências sociais. (MIRANDA, 2013 p. 78). 
 

Logo, além de ser um problema social, a violência de gênero é um processo 

educacional, já que as escolas são um espaço que permitem as interações entre as 

pessoas; bem como as suas trocas de experiência, podendo vir a construir e 

reproduzir estereótipos que construam ações e representações que venham a violar 

os direitos de um grupo sobre outro ser humano. Portanto, mudanças fazem-se 

necessárias, partindo de um cenário social de forma geral, para que os papéis 

sexistas e as desigualdades existentes não se repitam no espaço educativo 

(MIRANDA, 2013). Por fim, Miranda (2013) observou um problema que dificulta o 

combate da violência de gênero na escola: os professores não têm a definição clara 

do que é violência de gênero. Tal fato pode se refletir na produção e manutenção 

das divisões sexistas, as quais podem ocasionar a violência entre os gêneros.  

Vale ressaltar que a problemática aqui envolvida não busca culpabilizar os 

professores, mas sim (re)pensar a formação dos mesmos, uma vez que esta, em 

grande parte dos cursos no Brasil, não aborda as temáticas de gênero e violência de 

gênero, dificultando assim, a formação teórico-técnica dos mesmos. Além disso, é 

importante problematizar o engessamento das instituições escolares, as quais, em 

sua maioria, vêm dificultando a abordagem dos temas supracitados e, indiretamente, 

contribuindo para a permanência da violência de gênero no espaço escolar.  

 

 

Considerações finais 

 

A proposta aqui almejada foi de relacionar a cultura – machista, em especial – 

e o fenômeno da violência de gênero com a educação, com o foco na instituição 

escolar. Dessa forma, foi possível compreender a coexistência da cultura e da 
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educação na formação social. No caso da cultura machista, é essencial que se 

desenvolvam mais estudos e que haja o movimento social em busca de melhorias 

nas políticas públicas educacionais, para que se direcionem para a problemática da 

violência de gênero.  

Embora este estudo tenha se voltado para a violência perpetrada com o sexo 

feminino, é importante salientar que o machismo é prejudicial para meninas e 

meninos, como também para mulheres e homens adultos; pois a violência de gênero 

que se instaurou na nossa sociedade, na nossa cultura e na educação atingem 

ambos os gêneros – pelos papéis que foram delimitados. 

Neste momento, apresentamos alguns questionamentos: É possível 

(re)construir uma cultura com novos modelos de relações de gênero? Qual o papel 

da educação frente ao fenômeno da violência? Quais são os possíveis caminhos a 

serem tomados para a erradicação desta violência? Existem muitas outras questões 

como estas a serem respondidas; pois é urgente a efetivação de transformações 

sociais para que melhorias vivenciais possam ser fomentadas junto ao combate às 

expressões do machismo que acarretam efeitos perversos nos valores e nas 

práticas de um povo. 

Por fim, defendemos que a compreensão sobre a cultura, a educação, o 

machismo e a violência de gênero precisa ser contextualizada em sentido relacional, 

pois a constituição humana é sociocultural, portanto é fundamental o fomento à 

formação do pensamento crítico sobre este problema social, entre tantos outros 

presentes em nosso país. 
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Simpósio Temático 06: Estudos das relações interdisciplinares de gênero 

 

Resumo: O Grounded Theory (GT) enquanto método e metodologia se propõe 

formular teorizações que emergem de dados da realidade social. Este estudo 
objetiva apresentar o GT e sua aplicabilidade na área da educação sexual, a partir 
de uma pesquisa de doutoramento em sexualidade infantil, gerando uma teorização 
a partir de dados documentais. Os resultados indicam três vertentes de teorização: a 
do cotidiano escolar nas relações entre pais, crianças, gestão escolar e professores; 
a psicanálise como abordagem central – de Freud até a contemporaneidade; 
temáticas sociais e de políticas públicas sobre a proteção à infância e a criança. A 
teorização em sexualidade infantil tece algumas contribuições à formação de 
professores em cursos de pedagogia. 
 
Palavras-chave: Grounded Theory. Sexualidade Infantil. Educação Sexual. 

 

Introdução 

 

A Grounded Theory (GT) é uma metodologia de abordagem qualitativa criada 

no campo da sociologia, por Barney Glazer e Anselm Strauss, com a publicação do 

livro “The discovery of Grounded Theory”, em 1967. Estes autores representam a 1.ª 

geração do método e da metodologia do GT (SILVA, 2015; 2017). 

A abordagem construtivista da GT, inaugurada por Kathy Charmaz (Charmaz, 

2009), representa a segunda geração de teóricos do GT. Esta abordagem é também 

detalhada por Silva (2017) como metodologia que permite, no campo da educação 

sexual, o avanço do conhecimento na área, sobretudo, com efetividades na 

educação básica, que deve ser o foco, segundo o autor, como uma questão 

“demandatória” e urgente com forte enfrentamento e contraposição à “ideologia de 

gênero”, terminologia esta, segundo Reis; Eggert (2017), uma “falácia”, que intenta 

maldosamente sufocar qualquer iniciativa de educação sexual ou discussão 
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científica sobre sexualidade e gênero, afirmando, que a cientificidade em 

sexualidade e diversidade sexual são “imposições” ideológicas de grupos 

específicos. A base da argumentação da ideologia de gênero é o livro “Ideologia de 

gênero: o neototalitarismo e a morte da família”, de Jorge Scala, publicado em 2015. 

A problemática para este estudo se estrutura a partir da seguinte questão 

geral: o que é e como se configura uma pesquisa sob o GT ao teorizar sobre 

sexualidade infantil e quais contribuições se efetuam aos cursos de pedagogia, em 

formação inicial? 

O objetivo para se responder à pergunta da pesquisa segue a ideia geral de 

apresentar a GT no campo da educação sexual como metodologia para geração de 

teorização. Nesta apresentação, objetiva-se ainda, identificar os caminhos da 

instituição do método que podem ser construídos visando uma teorização na 

produção de conhecimento da área da educação sexual, uma área já com amplo 

desenvolvimento conceitual e metodológico. Neste artigo, demonstra-se uma 

teorização em uma subárea da educação sexual: a sexualidade infantil.  

Considera-se o método de estruturação deste artigo como bibliográfico, 

segundo Sampieri; Collado; Lucio (2006). Para estes autores, a pesquisa 

bibliográfica, enquanto método organiza um campo de conhecimento quanto à sua 

produção, tendo como parâmetro a pergunta da pesquisa, sua problemática. 

No desenvolvimento do artigo, se pretende 1) apresentar a abordagem 

construtivista de Charmaz (2009) e as etapas do método; 2) organiza-se, 

brevemente, a aplicabilidade da abordagem construtivista da GT, numa pesquisa na 

área da educação sexual, em que se teoriza sobre a sexualidade infantil.  

Por último, nas considerações finais, se responde à questão/problemática da 

pesquisa, indicando contribuições desta pesquisa à formação de professores em 

cursos de pedagogia, focando os espaços da escola da infância e as manifestações 

da sexualidade infantil das crianças pequenas. 

 

Desenvolvimento 

 

O que é e como se dá o método GT? 
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Kathy Charmaz representa, atualmente, a vertente construtivista da GT (2.ª 

geração); vertente esta que aceita o múltiplo e o plural, no olhar sobre a realidade 

observada, investigada, ou seja, fatos e significados destes fatos que podem ser 

construídos pelo pesquisado e pelo pesquisador, na construção, junto aos dados, 

para gerar uma teorização emergente. 

Que procedimentos propõe Charmaz (2009) para uma pesquisa em GT? 

1. Definição do objetivo(s) e da pergunta (ampla) da pesquisa. 

2. Codificação inicial (coleta de dados). 

3. Memorandos iniciais. 

4. Nova coleta de dados, mas uma coleta mais específica para saturação 

dos dados, denominado por Charmaz de “codificação focalizada”. 

5. Memorandos avançados. 

6. Amostragem teórica, buscando novos dados, para certificação, de fato 

que os dados foram saturados. 

7. Organização de categorias e conceitos teóricos. Ao mesmo tempo, 

redação de memorandos com refinamento das categorias e conceitos. 

8. Integração de memorandos (prévia organização da teorização). 

9. Redação do primeiro rascunho da teorização. 

10. Redação da teorização. 

O objetivo de uma pesquisa sob o GT, segundo Charmaz (2009), é produzir 

teorização ou interpretação de uma dada realidade. Afirma ainda que a teorização é 

mais importante que uma teoria, ou seja, na interpretação da realidade investigada: 

“[...] a teorização é uma prática, a qual requer a atividade prática de dedicar-se ao 

mundo e de construir compreensões abstratas sobre ele e dentro dele (p.176)”. 

Mas o que é e como deve ser e, no que se constitui uma teorização na GT? 

Na abordagem construtivista de Charmaz (2009) toda teorização construída sob o 

método da GT deve atingir aos seguintes objetivos: 

 desenvolver as propriedades de cada categoria construída e 

demonstrar como elas se articulam; 

 identificar os atores que participam nas fontes de dados iniciais: suas 

falas, seus posicionamentos em seus respectivos contextos; 
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 sugerir e explicitar a teoria constituída no encadeamento das 

propriedades categoriais e na identificação dos atores. 

 

Kathy Charmaz denomina a coleta de dados inicial como “dados relevantes”, 

a medida que se constituem o “coração da pesquisa”, podendo ser utilizados a 

observação, a entrevista ou a coleta de dados em documentos (análise textual). 

A fonte dos dados em textos arquivados, acessados, constituem o que 

Charmaz denomina de textos existentes. Charmaz não descarta as limitações dos 

textos existentes como dados ao pesquisador que pretende produzir teorização a 

partir do método da GT.  

A organização de conceitos para formatação da teoria é uma exigência na 

fase de codificação dos dados. Charmaz se baseia em Herbert Blumer - conceitos 

sensibilizadores - como forma de organização das codificações que se fazem ao 

longo da geração da teorização. Conceitos são sempre pontos de partida e não 

devem nunca ser limitadores da produção do pesquisador, mesmo porque, os dados 

são elevados à categorias e à conceitos, culminando na teorização. 

Nesta etapa da codificação, o envolvimento do pesquisador é muito mais 

exigido, pois a criação da teorização, do novo, depende deste foco em pormenores 

que podem ser decisivos para a teorização em construção. É um momento de 

criação de categorias e conceitos, com idas e vindas aos dados. 

A redação de memorandos é uma parte fundamental na organização proposta 

pelo método. Os memorandos são escritos sobre o que é encontrado nas 

codificações. A partir dos memorandos é que se transformam as categorias 

provisórias em conceitos, também, ainda provisórios, mas muito próximos da 

teorização e da estrutura do relatório final. 

A próxima etapa, a amostragem teórica é o momento da saturação dos dados 

que se efetiva na busca de mais dados. Mas, agora, concentrado nas categorias 

mais centrais. A etapa marca também o refinamento dos dados organizados nos 

dados documentais relevantes que são as bases da teorização emergente. 

Concorda-se com Charmaz (2009) para quem a GT pode contribuir para o 

avanço do conhecimento científico, transformar a prática e a realidade social. Esta 

afirmativa encontra consonância com autores da área da pedagogia, sobre a 
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possibilidade real de que a educação se configure na transformação social, pela 

práxis (FRANCO, 2008; GHEDIN E FRANCO, 2011 E PIMENTA, 2012). Autores da 

área da educação sexual também corroboram para esta perspectiva como Figueiró 

(1996 a) e Maia; Ribeiro (2011). 

A redação da teorização em formato de relatório é a etapa final do método, 

em que os memorandos tomam aprofundamentos que são intrínsecos a quase tudo 

o que se produziu ao longo da pesquisa, seguindo o método, mas também – e só 

agora – o pesquisador pode adicionar literaturas outras e pesquisas outras, pois os 

dados e as interpretações construídas pelo método já não sofrem mais nenhuma 

“influência” externa, conservando a originalidade da produção, a partir dos dados 

(CHARMAZ, 2009; TAROZZI, 2011). 

A etapa da avaliação da GT, portanto, da pesquisa, funciona como 

“considerações finais” e reforçam o relatório de teorização. Esta particularidade do 

método é fundamental para a leitura de uma pesquisa no método da GT, que gera 

teorização. A avaliação da pesquisa deve responder a quatro elementos fundantes e 

fundadores, segundo Charmaz (2009): credibilidade, originalidade, ressonância e 

utilidade. Em resumo, esta avaliação deve permitir a validação da pesquisa 

teorizada, principalmente no que se refere ao avanço da produção de conhecimento 

da área em estudo, indicando, inclusive, limitações, lacunas e projetando campos de 

investigação futuros, além da aplicabilidade da teorização na realidade. Numa 

proposta ainda mais além, está o fato da teorização vir a se tornar teoria, 

propriamente dita, como afirmam, por exemplo, Aires (2011); Shaughnessy, 

Zechemeister, Zechemeister (2012). 

 

Um breve exemplo de aplicação do método: uma teorização em sexualidade 

infantil na área da educação sexual 

 

Os estudos sobre a sexualidade infantil vêm, cada vez mais, sendo foco das 

pesquisas nos espaços escolares, seja pela vivência dos professores (as) diante das 

manifestações de sexualidade das crianças e adolescentes, na educação infantil e 

no ensino fundamental, sejam pela negação, por parte dos atores escolares e 
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mesmo de alguns pais, desta sexualidade aflorada, real, impregnada de vida e de 

prazer e intimamente ligada às vivências infantis, cheias de curiosidades de si, de 

seu corpo, do outro mais próximo e do seu entorno maior, sejam este entorno, outras 

crianças, sejam os adultos com quem convive ou vê cotidianamente, bem como, o 

acesso à TV e outras mídias, incluindo as redes sociais. 

A negação dos corpos e a consideração de que as crianças são assexuadas 

não são muito diferentes dos tempos de Freud em seus “Três Ensaios sobre 

Sexualidade” quando chama a atenção de médicos, professores e pais, sobre a 

sexualidade dos pequenos (as). 

A estranheza e a negação ainda são as mesmas em pleno século XXI em que 

as pessoas não se emanciparam sexualmente, embora os movimentos sociais 

tenham alcançado legitimidade na sociedade e no estado brasileiro, este último, 

mesmo com as pressões das religiões e outros setores mais conservadores, vêm, 

aos poucos, organizando políticas neste sentido, visando a emancipação sexual dos 

indivíduos e da coletividade, obviamente, não sem a resistência, sobretudo dos 

adeptos da “ideologia de gênero”. 

É neste contexto que esta pesquisa discorre sobre a sexualidade infantil, 

especificamente, o espaço escolar e seus atores, que com o método da GT, se 

origina uma teorização que sistematiza e interpreta esta sexualidade no campo 

educacional, na área da educação sexual. 

Dos trabalhos levantados e identificados na coleta inicial da pesquisa, no 

Google Acadêmico, entre 2004-2014, seguida da codificação inicial, é muito 

representativa a (1) a realidade da sexualidade infantil na escola e como ela é 

tratada pelos atores desta (crianças, professores, gestores e pais); (2) referências 

específicas à psicanálise, de Sigmund Freud à contemporaneidade e (3) estudos 

apontando políticas de proteção à infância, concernentes à violência e ao abuso 

sexuais. 

Após esta coleta de dados inicial foi realizada uma segunda coleta sob o 

mesmo descritor - “sexualidade infantil” – focando trabalhos compreendidos entre o 

ano de 2010 e 2014, no Banco de Teses da CAPES, totalizando 33 trabalhos, para 

fins de saturação dos dados, temas e categorias vinculadas às primeiras sentenças 
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categoriais codificadas (SCC). As SCC são sentenças curtas, elaboradas a partir da 

leitura, na íntegra dos textos elencados nos dados, com destaque a fragmentos dos 

textos (dados). Tanto os dados iniciais da primeira coleta, quando os da segunda 

coleta tiveram a construção, texto a texto, de sentenças categorias codificadas 

(SCC) como apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Exemplo de sentenças categoriais codificadas (SCC) 

CODIFICAÇÃO SCC 

1.1 A sexualidade infantil evidenciada na escola da infância: manifestações e 
dúvidas. 

1.2 Freud defende a sexualidade da criança. 

1.3 Algumas respostas dos professores quando se trata de sexualidade infantil, 
são, sem nenhuma base de conhecimento em educação sexual... 
Simplesmente, senso comum e com uma fundamentação biologista e, na 
maioria das vezes, religiosa. 

Fonte: Silva (2015, p. 113). 

 

A codificação 1.1 indica o fragmento do texto em que a SCC foi elaborada, ou 

seja, sua identificação para acesso: o primeiro número indica que é o primeiro texto 

da coleta, ou seja, a referência; o segundo número da codificação indica que é a 

primeira SCC extraída deste referido texto. Por exemplo: o Quadro 1 representa com 

o primeiro número, o número 1, a primeira referência da coleta. As sequências, após 

o este referencial indicam que foram organizadas três SCC, que nascem de três 

fragmentos deste texto. 

 

As unidades categorias (UC) 

 

O conjunto das SCC, dos dados iniciais e saturados, originaram as UC que 

são sentenças também, mas com uma característica fundamental, ou seja, elas 

agrupam SCC a fim de serem estabelecidas algumas bases para um terceiro grupo 

de encaminhamento para a configuração da teorização: as unidades conceituais 

provisórias (UCP) que funcionam como memorandos iniciais. 

O Quadro 2 é a apresentação das UC. 
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QUADRO 2 - Exemplo de unidades categoriais 

UNIDADES CATEGORIAIS 
 

COD. 
2ária. 

CORRESPONDENTE 

Recreação na educação infantil - brincadeiras: gênero e sexualidade 
nas práticas pedagógicas. 

62.2.1; 62.2.5; 
62.2.11; 62.2.14 

Ausência da temática da sexualidade nos Projetos Pedagógicos das 
escolas de educação infantil 

62.2.2 

Sexualidade faz parte sim do desenvolvimento infantil. 62.2.3; 62.2.12; 
62.2.13; 81.21.3; 
81.21.4 

Fonte: Silva (2015, p. 125). 

 

A codificação segue o mesmo exemplo das SCC anteriormente descritas. 

São estes insights iniciais do pesquisador que permitem o caminhar para a 

teorização em sexualidade infantil 

 

As unidades conceituais provisórias (UCP) 

 

Esta etapa, segundo Charmaz (2009, p. 190): “Em vez de deter a análise na 

etapa da codificação, os pesquisadores podem elevar as suas categorias principais 

a conceitos”. 

Elevar categorias a conceitos (teóricos) implica em considerar aquelas 

categorias construídas ao longo dos memorandos e, particularmente, os dados dos 

fenômenos sociais. Trata-se de aprofundamentos teorizados. 

Alguns conceitos que foram organizados na forma de UCP: desenvolvimento 

biopsicossexossocial; docência-incompletude em sexualidade humana e, 

sexualidade infantil nas temáticas sócio-políticas. Estes conceitos permitiram a 

construção dos memorandos da pesquisa e que encaminham os Relatórios de GT 

em sexualidade infantil. 

 

Memorandos 

 

São organizados três memorandos: no memorando 1 se apresenta a base 

psicanalítica em sexualidade infantil; no memorando 2, trata-se da sexualidade 

infantil e cotidiano escolar; e, no memorando 3, se discorre sobre a sexualidade e as 
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temáticas sociais e políticas de proteção à criança: a sexualidade infantil e o espaço 

escolar. 

Os memorandos assumiram a característica de uma produção textual em 

primeira pessoa, pois são, de fato, conforme propõe a GT, um momento de liberdade 

do pesquisador em produzir abstrações que são embriões da teorização, visando 

uma originalidade que deve configurar o relatório, a teorização em sexualidade 

infantil. 

 

Relatório final da GT: a teorização em sexualidade infantil 

 

Finalmente, chega-se à teorização na forma de três relatórios que se 

complementam, conforme Quadro 3. 

 

QUADRO 3 - Os relatórios que compõem a teorização em sexualidade infantil 

RELATÓRIOS ENUNCIADO GERAL 

Relatório 1 A sexualidade infantil é uma perspectiva de estudo com foco na teoria 
psicanalítica sobre a sexualidade em Freud, mas que traz em seu 
bojo outras teorias da psicanálise e autores pós-freudianos até a 
contemporaneidade (SILVA, 2015, p. 146). 

Relatório 2 A sexualidade infantil na educação escolar deve superar o 
silenciamento e a resistência dos atores adultos; deve superar ações 
locais de pesquisa e extensão e avançar para efetividades no PPP, 
como política esclarecida aos pais e responsáveis e a toda 
comunidade escolar (SILVA, 2015, p. 194). 

Relatório 3 Sexualidade infantil e temática político-sociais. Políticas e gestão da 
sexualidade visando à proteção da criança pequena (SILVA, 2015, p. 
217). 

Fonte: Silva (2015). 

 

Chegou-se à produção de uma teorização em sexualidade infantil que 

permitiu o avanço da produção de conhecimento na área da educação sexual no 

que se refere à constatação de que, tudo que diz respeito à sexualidade infantil, tem 

seu referencial em Freud e na psicanálise até à contemporaneidade. Configuração 

interessante que perpassa os outros dois pontos centrais da pesquisa: 1) a 

incompletude da docência em cursos de pedagogia, no trato das questões relativas 

à sexualidade infantil, no campo da educação sexual; 2) a análise de políticas de 

proteção à criança quanto a violência e abuso sexual, permitindo, para além da 
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análise, a possibilidade de elaboração, aplicação e avaliação de políticas em 

sexualidade, sobretudo que enfrentem a ideologia de gênero e o silenciamento da 

diversidade sexual na sociedade brasileira e no espaço escolar. 

 

Considerações finais 

Respondendo à questão da pesquisa, o GT, portanto, é um método e 

metodologia ligada às pesquisas qualitativas, que busca a formulação de 

teorizações e se configura com um rigor de procedimentos que são estabelecidos 

para uma produção que implica efetividades teorizador-interpretativas, num dado 

campo do conhecimento, permitindo seu avanço. 

Ainda respondendo à problemática desta pesquisa a teorização em 

sexualidade infantil realizada por Silva (2015) indica as seguintes contribuições aos 

cursos de pedagogia, em formação inicial: 

 Através do conceito docência-incompletude (Silva, 2015), abre-se a 

necessidade de que nos cursos de formação inicial seja inserido no tripé pesquisa, 

ensino e extensão oportunidades de acesso aos conhecimentos em sexualidade 

infantil. Disciplina optativa, participação em grupos de pesquisa, projetos de 

extensão, práticas em estágio curricular com a elaboração de projetos, dentre outras 

possibilidades (possíveis). 

 A pesquisa de Silva (2015) inaugura o que se pode dizer um primeiro 

levantamento sobre o tema da sexualidade infantil, mas que não se limita ao estado 

da arte, ou seja, gera teorização sobre estes materiais documentais, “localizando” 

assim a temática no campo da educação sexual. Logo a contribuição não é apenas 

à formação de professores em cursos de pedagogia, inclui contribuições ao campo 

da educação sexual. 

 Decorrente do apontamento anterior, a pesquisa de Silva (2015) pode 

ser norteadora para elaboração de programas de formação inicial e continuada de 

professores focando a educação infantil e a sexualidade de crianças, sobretudo, as 

manifestações da sexualidade destas no espaço escolar, diminuindo conflitos, 

temores e incertezas, tanto por parte das próprias crianças, como, 

fundamentalmente, dos docentes, da coordenação pedagógica e da gestão escolar, 
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bem como pais e responsáveis pelas crianças. Tratar as manifestações da 

sexualidade com cientificidade (próximo item) e, sobretudo, com segurança e 

naturalidade, sem silenciamento, sem denotação ao pecado, ao feio e ao “mau-

costume” (sinônimo de “falta de educação”), atribuindo à família a obrigação de 

ensinar os “bons modos”, tal como defende a “ideologia de gênero”. 

 A contribuição que finaliza os apontamentos das considerações finais 

deste artigo é a afirmativa de que o trabalho de pesquisa sobre a teorização em 

sexualidade infantil indica a condição sine qua non da educação sexual como 

conhecimento científico, como componente de uma alfabetização científica 

necessária às novas gerações. Esta condição elimina qualquer argumento da 

ideologia de gênero, “falácia” que impede que as discussões sobre diversidade 

sexual cheguem e estejam na escola, em seu Projeto Político Pedagógico. 

Como aponta Silva (2017), é a sala de aula o foco da teorização em educação 

sexual, com o GT. Há e deve sempre haver uma atenção à prática pedagógica e à 

formação de professores, sobretudo, na sensibilização destes em tratar com 

tranquilidade e com conhecimentos científicos, na educação infantil, as 

manifestações da sexualidade das crianças pequenas. 
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