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RESUMO

O objetivo deste trabalho é fazer um estudo de caso do grupo de coral da série Glee na sua 
primeira  temporada.  Procura-se, através  desse  seriado,  demonstrar  como  suas  narrativas 
podem impactar para a derrubada de alguns pré-conceitos  ao  abordar alguns  marcadores 
sociais como os de cor/raça, gênero, nacionalidades subalternas, deficiências, e outros, ainda 
considerados tabus, como a homossexualidade e a homoparentalidade. Para tanto, discutiram-
se as construções identitárias e a dinamicidade da cultura e a inter-relação entre elas; o papel 
da mídia como meio de questionamento de tabus; a construção histórica das identidades de 
gênero e sexual, elencando autores, como Butler, Cunha, Furlani, Kellner, Miskolci, Weeks e 
outros, para sustentar nossa argumentação e colocar em evidência conceitos que abordam as 
diferentes culturas e demonstram os limites e possibilidades do corpo, a fim de criticar uma 
realidade e construir outra, fruto dos novos tempos.

Palavras-chave: Glee; Transmedia Storytelling; Identidades Plurais; Cultura; Escola.



ABSTRACT

The objective of this work is to make a case study of the choral group of the TV series Glee in 
its first season. We sought through this series, to demonstrate how their narratives can impact 
for the overthrow of some pre-concepts to address some social markers such as color / race, 
gender,  subaltern  nationalities,  disabilities,  and  others,  still  considered  taboo,  such  as 
homosexuality and homoparenthood. For both, were discussed the identity constructions and 
the dynamicity of culture and the interrelationship between them; the role of media as a way 
of  questioning  taboos:  the  historical  construction  of  gender  and  sexual  identities,  listing 
authors such as Butler, Cunha, Furlani, Kellner, Miskolci, Weeks and others to support our 
arguments and to highlight concepts that address different cultures and demonstrate the limits 
and possibilities of the body in order to criticize a reality and build another fruit of the new 
times.
 

Keywords:  Glee; Transmedia Storytelling; Plural Identities; Culture; School.
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INTRODUÇÃO

Os Estados Unidos e suas dramaturgias audiovisuais vêm, notavelmente, repercutindo, 

em suas produções, sua diversidade cultural, denotando pluralidade identitária, com ênfase 

nas sexualidades. Essas manifestações culturais, percebidas, também, por todo o mundo, estão 

cada vez mais presentes em filmes e em um número considerável de séries na televisão.

Essas  produções  midiáticas  vêm dando mais  espaço para narrações  alternativas  de 

sexualidade, gênero e culturas, aumento, assim, as expectativas de seus fãs, por apresentarem 

um  trabalho  que  realmente  dá  maior  visibilidade  a  essas  manifestações  de  pluralidade 

identitária.

Dessa forma,  acontece com a série representada pelos produtores  e diretores  Ryan 

Murphy, Brad Falchuck e Ian Brenner (2009), de maneira tematicamente distinta da televisão 

tradicional,  que  apresenta narrativas  que  dão conta  de  se  reportar  à  construção  de  novas 

possibilidades identitárias, de maneira mais flexível e plural. Estamos falando de  Glee,  um 

seriado do tipo  musical  comedy-drama  norte-americano, produzido e distribuído pela  20th 

Century Fox Television1. 

A princípio,  os  produtores  concebiam  Glee apenas  como um filme,  entretanto,  na 

televisão, o primeiro episódio da série foi transmitido em 19 de maio de 2009. A primeira 

temporada foi ao ar no período de nove de setembro de 2009 a oito de junho de 2010, e 

contou com 22 episódios2. Em 22 de maio de 2012, já foi exibido o 22o e último episódio da 

terceira  temporada  nos  Estados  Unidos.  Por  enquanto,  aguarda-se  a  quarta  temporada  da 

série3. No Brasil, é exibida a terceira temporada do seriado, pelo canal aberto da TV Globo, às 

quintas-feiras, às 02h31min. da madrugada4.

O ambiente de Glee é o de uma escola pública denominada McKinley High School5,  

1 Canal  de  televisão  norte-americano  com  programação  em  quase  todo  o  mundo  em  pacotes  por 
assinatura.

2 Fonte: < http://en.wikipedia.org/wiki/Glee_%28TV_series%29 > Acesso em: 5 maio 2012. (Tradução 
nossa)

3 Fonte: < http://en.wikipedia.org/wiki/Glee_%28season_4%29 > Acesso em: 16 julho 2012. (Tradução 
nossa)

4 Fonte: < http://redeglobo.globo.com/programacao.html > Acesso em: 16 julho 2012.
5 Escola de Ensino Médio McKinley.
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localizada na cidade de Lima, Ohio, nos Estados Unidos, que, através do  Glee Club6, uma 

atividade extracurricular,  muito comum nessas, vai  retratar  a  vida de jovens considerados 

como  losers7,  desajeitados  e  fora  da  estética  de  uma  sociedade  tida  como  politicamente 

correta8.

Esses jovens fazem parte de uma minoria que navega pelos corredores cruéis da escola 

– por causa dos colegas – e esforça-se para melhorar nas aulas de canto, enquanto lida com 

situações  que  envolvem problemas  de  relacionamento,  sexualidade  e  questões  sociais  em 

geral  como:  gravidez,  pais  separados,  deficiências,  cor,  gênero  e  até  nacionalidades 

subalternas.

Para  se  contrapuserem aos  “populares”  da  escola,  os  episódios  encenam conflitos 

específicos de cada “desajuste” narrados pelas personagens que se destacam pelas seguintes 

construções identitárias: Rachel, uma garota que sonha em ser a mais popular e famosa da 

escola, filha de um casal inter-racial  gay; Artie, um guitarrista nerd de cadeira de rodas que 

não se deixa abater com o preconceito por causa da sua deficiência; Kurt, um soprano de 16 

anos de idade, impecável na maneira de se vestir, órfão de mãe desde os três anos de idade e 

homossexual;  Tina,  uma gótica garota  que,  por medo de se tornar o centro das atenções, 

precisa superar a gagueira; Mercedes, uma garota que sonha em virar uma diva, mas é gorda e 

negra;  e  por  último:  Finn,  o  heterossexual  resolvido  que,  ao  entrar  para  o  Glee  Club, é 

constantemente perseguido pelos colegas machistas do time de futebol, do qual também faz 

parte. Há também Puck, arrogante, convencido por um lado e cantarolador e soft9 por outro; 

Quinn,  a  cheerleader10 aspirante  do  posto  de  rainha  do  baile  que  se  faz  passar  por  uma 

religiosa fervorosa ao aderir ao voto de castidade, dentre outros como Brittany e Santana, 

também  cheerleaders, que mais tarde acabaram fazendo parte do grupo do  Glee Club, por 

força de algumas circunstâncias da trama.

Esse é o principal elenco que vai protagonizar os conflitos de um grupo de jovens, 

com  complicações  e  problemas  do  cotidiano  de  adolescentes,  porém  nenhum  desses 

6 Clube de coral nos Estados Unidos. A palavra glee quer dizer “alegria” em inglês. O termo usado para 
caracterizar um fã de Glee é gleek.

7 A letra “L” feita com a mão direita na logomarca de Glee significa Losers (perdedores, fracassados) 
8 Fonte: < http://glee.wikia.com/wiki/William_McKinley_High_School > Acesso em: 02 nov 2011.
9 Sensível.
10 Líder de torcida.
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protagonistas tem outros amigos senão eles mesmos, e, ao entrarem para o  Glee Club, eles 

tornam isso legítimo. No mundo de Glee ninguém é perfeito, essa é uma regra que vale para 

alunos e professores. A série assume para si o discurso de “o que é diferente é especial” e,  

quase todos os 22 episódios da primeira temporada concentram-se na tentativa de mostrar que 

as diferenças são algo positivo, que não há necessidade de ser como o que os outros são, mas 

assumir o que a pessoa é, e ser feliz com a diferença.

A principal trama envolve o interesse de um jovem e talentoso coordenador do coral: o 

professor Schuester11, cujo objetivo principal é levar o clube às competições nacionais, para 

reativar o  clube de coral, que em anos anteriores fazia sucesso na escola,  mesmo que os 

interessados  em  participar  desse  clube  são  somente  aqueles  considerados  desajustados  e 

perdedores na comunidade escolar.

Assumindo o grupo com um novo nome: o  New Directions12, o professor Schuester 

está determinado a ajudar os jovens na competição, mas terá que travar uma luta árdua, a cada 

vez que ele tentar levar o grupo adiante, com sua rival, Sue Sylvester, treinadora conivente 

das líderes de torcida, que se engaja em uma missão para destruir o programa de artes em 

todos os momentos na escola. A única aliada do professor Schuester é a orientadora Emma 

Pillsbury13.

Glee, como produto transmidiático, expande os seus conceitos da cultura digital, 

convergindo-se em rede dos mais diferentes meios sociais, que vão além de imagens e sons.

Percebe-se que a utilização de diversos suportes midiáticos, como as redes sociais, 

para citar uma modalidade, além de fugir do padrão de se contar uma determinada história 

através de um único meio que seria a TV, possibilita despertar o interesse do público e ampliar 

sua experiência com a narrativa. Dessa forma, os valores apresentados no seriado Glee se 

interligam na linguagem videográfica e cedem lugar a manifestações culturais, misturando-se 

ao trabalho artístico dos atores e atrizes para criticar uma realidade e construir outra, fruto dos 

novos tempos.

11 Professor de espanhol.
12 Novas Direções.
13 Fonte: http://www.fox.com/glee/about/. Acesso em: 02 nov 2011.
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Para se ter uma ideia do fenômeno que é Glee14, atualmente foi lançado o sétimo15 

songbook16, além de vários outros materiais do tipo boxes, cadernos, DVDs e livros sobre a 

série17. Intui-se, assim, que o seriado Glee influencia um grande número de pessoas jovens e 

adultas, não só a partir das suas transmissões televisivas, como também dentro das tecnologias 

da informação,  comunicação  e  comércio, que vêm cada vez mais modificando nossas 

percepções.

Dessa mesma forma, o acelerado processo de virtualização nas diversas redes sociais, 

como Twitter, Facebook, Youtube, Orkut, MySpace, etc. também contribui para despertar uma 

empatia e sensibilizar seu público em relação a essas manifestações culturais.

Tendo em vista o impacto que esse seriado pode causar nas sociedades, se tomarmos 

como exemplo o papel dos protagonistas como importantes  aliados  para a derrubada de 

preconceitos,  apresentam-se  algumas das manifestações culturais a partir das narrativas dos 

protagonistas de Glee.

A escolha do objeto de estudo deste trabalho foi motivada pelas experiências docentes 

que tive, a partir da necessidade de trabalhar com materiais audiovisuais diversos, em sala de 

aula e em consequência  da discussão diária sobre os mais diversos temas na educação. O 

apoio do meu orientador também foi de fundamental importância para a delimitação do foco 

dessa pesquisa.

As questões educacionais abordadas neste trabalho são decorrentes dos estudos sobre 

as dimensões históricas e factuais e/ou das relações de poder que vão constituir as identidades 

culturais nos tempos atuais.  Apesar da motivação educacional e de acreditar que este texto 

pode ser utilizado por outros professores e pesquisadores da área de Culturas e Identidades, 

por apontar como a escola está arraigada numa cultura que  contribui para a promoção das 

diferenças, não são propostas discussões sobre questões educacionais.

Portanto,  os nossos  objetivos são: identificar de que maneira  o seriado constrói as 

14 O  primeiro  episódio  de  Glee  intitulado Pilot  (2009),  atingiu  uma  média  de  9,62  milhões  de 
telespectadores  e  os  onze  seguintes  atingiram  entre  6,10  e  7,65  milhões.  Fonte:  < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Glee_%28TV_series%29 > Acesso em 04 de out 2012.

15 Fonte:  <  http://www.amazon.com/Glee-Music-Season-Volume-Songbook/sim/B007TLUX8W/2  > 
Acesso em 04 de out 2012.

16 Livro de canções.
17 Fonte: < http://buscando.extra.com.br/loja/Glee > Acesso em: 04 de out 2012.
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possibilidades identitárias, dentro de um ambiente rígido e controlador como a escola  e 

interpretar essas possibilidades a partir dos fundamentos teóricos que abordam as diferentes 

culturas,  que aqui  chamamos de identidades  plurais;  investigar a construção histórica dos 

corpos como identidade de  gênero  e  sexual e  demonstrar como Glee:  uma transmedia 

storytelling pode impactar para a derrubada de alguns pré-conceitos.

Os procedimentos metodológicos empregados visaram descrever as características dos 

então considerados losers, do Glee Club, bem como melhor compreender e ampliar os pontos 

de vista sobre os aspectos que as envolvem, dentro de uma perspectiva teórica que referencie 

essa pluralidade.

Para tanto, adotamos um pressuposto que defendesse um modelo de pesquisa 

qualitativa e refletisse os fenômenos de nossa realidade. Para Oliveira,

a pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão e análise da realidade 
através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de 
estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação, implica em estudo 
segundo a literatura pertinente ao tema [...] (2008, p. 41).

Por  conseguinte,  para  organizar  nosso  trabalho,  adotamos  os  procedimentos 

necessários para uma investigação que nos possibilitou efetuar uma descrição do grupo do 

Glee Club, como pontua Triviños: “estudos descritivos se denominam estudos de caso. Estes 

estudos têm por objetivo aprofundarem a descrição de determinada realidade” (1987, p. 110, 

grifo do autor). Da mesma forma, tivemos como estratégia de pesquisa o estudo de caso, em 

conformidade com a natureza das fontes investigadas.

Por se tratar de um material gravado, ou seja, audiovisual, ressaltamos que o método 

para coleta de dados foi o da observação. De acordo com Lüdke e André,

para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação científica, a 
observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática. Isso implica a 
existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma preparação rigorosa do 
observador (1986, p. 25).

Seguindo essa linha de pensamento, delimitamos como foco principal do nosso objeto 

de análise as narrativas de alguns dos membros do Glee Club, com ênfase em Rachel, a filha 

do  casal  inter-racial  gay;  Kurt,  o  homossexual;  e  Finn,  o  típico  machista  que,  além de 
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participar  do  coral,  também  faz  parte  do  time  de  futebol  da  escola  em  que  estuda. 

Selecionamos essas três, por elas apresentarem o que se propõe nesta dissertação.

Conforme aponta Loizos, o pesquisador deve,  então,  dar conta das diversas tarefas 

para organizar sua pesquisa:

exame sistemático do corpus de pesquisa; criação de um sistema de anotações em 
que fique claro por que certas ações ou sequências de ações devam ser categorizadas 
de um modo específico; e finalmente, o processamento analítico da informação 
colhida (LOIZOS, 2010, p. 149).

A partir das instruções apontadas por esse autor, fizemos as anotações necessárias dos 

extratos, em uma ficha sistemática, catalogando todos os detalhes e fatos ocorridos nos 22 

episódios observados. Os trechos selecionados foram copiados através do  Kdenlive18 – para 

que pudéssemos, ao final da pesquisa, demonstrar os dados em imagem e som sem perder o 

sentido da cena  – e as falas que apresentaram os melhores resultados foram transcritas e 

codificadas conforme a temática da narrativa de cada personagem. 

Dessa forma, os dados coletados foram cuidadosamente analisados e interpretados por 

categorias de sexo, sexualidade, gênero e padrões culturais de estereotipias e, por conseguinte, 

descritos e teorizados à luz de autores que estudam as construções identitárias.

A discussão sobre as  identidades  plurais e a necessidade de se garantir o 

reconhecimento dessas  identidades nos diversos espaços sociais vêm tencionando novos 

olhares na atual concepção que se tem  sobre a construção identitária. Tal discussão aponta 

para um novo rumo e propõe uma percepção cultural que reconheça a diversidade e 

desconstrua preconceitos ligados aos marcadores de sexo, gênero, padrões culturais e outros.

Nesse campo de reflexão, vários  autores vêm questionando práticas e discursos 

homogeneizadores e etnocêntricos que silenciam a pluralidade cultural e negam voz às 

identidades que fogem ao padrão heteronormativo19, branco e ocidental.

No entendimento da reflexão acadêmica sobre a construção identitária encontra-se, 

18 O Kdenlive é um software livre próprio para edição de vídeo, disponível em sistemas operacionais 
Linux. (cf.: < http://www.kdenlive.org/ >) Acesso em: 23 nov. 2011.

19 Segundo Butler (2000), a diferença sexual ou o sexo, desde o início, é produzida através de normas que 
regulam e produzem os corpos de maneira imposta ao longo dos tempos. Assim, o sexo do corpo é forjado a 
uma consolidação de um imperativo heterossexual. É simplesmente aquilo que alguém se toma viável para a  
vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural, ou heteronormativo.
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dentre  os  autores,  Cunha  (2009), que  aponta  a  constituição  da  identidade  como  uma 

experiência subjetiva que vivemos dia após dia. Para esse autor, a partir disso, acostumamo-

nos a uma narrativa de construção de identidade que pode até ser instituída através da ideia de 

sujeito  que  porta  um  documento.  Porém,  diante  de  nossas  preferências  subjetivas, 

ocultamentos e revelações, uma identidade, ou melhor, as várias identidades se desencaixam 

de pontos específicos de pertencimentos estabelecidos entre o “eu” e o “outro”, e expressam, 

através  da  linguagem e  do  pensamento  de  cada  indivíduo,  o  simples  desejo  de  impor  a 

existência e a necessidade desses sujeitos de serem livres num encontro entre política, fantasia 

e liberdade, encontro em que se reconhece ou que se pode chamar de identidade.

Mas, para que os indivíduos tenham liberdade, é preciso que eles ou elas possam 

expressar em seus corpos aquilo que sentem e pensam, deixem transparecer o que está ligado 

à construção da identidade ou da sexualidade.

Butler (2000)  aponta  que o corpo e a sexualidade constituem  um processo de 

construção social,  do  qual os corpos e sua natureza  são construídos a partir de práticas 

discursivas de poder. Para a autora, esse processo se dá pelo que ela chama de materialização 

dos corpos, e acontece através da posição social que assumem, perpassando por  um peso 

vinculado ao sexo e ao gênero, como reflexo das relações de poder e do discurso em que cada 

um está inserido ou a que é submetido.

A autora ainda reitera que o que está em jogo na construção dos corpos é a dinâmica 

do poder e as normas regulatórias que governam sua materialização e sua significação. Nesse 

sentido, o entendimento passa por uma significação de performatividade20 dos corpos, não 

como ato pelo qual o sujeito traz à existência aquilo que ele ou ela nomeia, mas o “poder 

reiterativo do discurso para produzir os fenômenos que regula e constrange” (ibidem, p. 155).

Ainda, Louro (2000, p. 7) aponta que “as muitas formas de fazer-se mulher ou homem, 

as  várias  possibilidades  de  viver  prazeres  e  desejos  corporais  são  sempre  sugeridas, 

anunciadas,  promovidas  socialmente”. Segundo  a  autora,  elas são, também, reguladas 

repetidamente ao mesmo tempo em que desejos são moldados.

Assim, a sexualidade faz parte da vida das pessoas e está ligada ao desenvolvimento 

20 Para Butler (2000), performatividade é a maneira como se constituem o sexo e a sexualidade a partir da 
diferença sexual diante de um discurso heterossexual imperativo.
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intrínseco dos indivíduos, que também são constituídos por fatores culturais que, de alguma 

forma, são relacionados ao equilíbrio emocional e à manifestação dos sentimentos durante o 

processo de construção que define e redefine a pluralidade identitária.

Isso é o que vemos no grupo do  Glee Club:  um esforço em conseguir espaço para 

liberdade de expressão em relação à sexualidade e a um construto, fruto dos novos tempos.

Pois, em relação aos protagonistas do Glee Club, quando se trata dos outros colegas da 

escola, há uma constante discriminação contra o grupo no intuito de vigiar e até mesmo punir, 

ambos  com  um  discurso  impregnado  pela  homofobia,  para manter o padrão cultural 

heteronormativo de uma sociedade presa aos preceitos conservadores de instituições como a 

própria escola, a família e a igreja (FURLANI, 2008)21.

Por homofobia entendemos o medo, a aversão, o descrédito e o ódio, muitas vezes, 

expressos através de  ofensas verbais e agressões físicas,  como, por exemplo:  o  bullying22 

praticado contra lésbicas,  gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBTTTs), 

de modo que os/as desvalorizem por não performarem seus gêneros, em correspondência com 

aquele que é social e culturalmente atribuído aos seus corpos biológicos (BUTLER, 1999).

O que vemos em Glee, por meio desses alunos, ditos “populares”, são reflexos de uma 

sociedade  que  ainda  está  arraigada  nos  ditames  culturais  impostos  há  séculos.  Podemos 

reconhecer tais imposições não só nas sociedades em que eles vivem, bem como através dos 

processos educativos, entre cujos elementos acionados na família e na escola estão os padrões 

de comportamento, as regras sociais, os valores éticos e morais, os costumes e os estereótipos 

(LOURO et al, 2008).

A regulação  desses  valores  ocorre também através de outros mecanismos sociais, 

como a mídia ou a religião, mas a família e a escola são instituições fundamentais no processo 

de formação  dos membros da sociedade que reflete tais comportamentos na construção da 

identidade cultural de cada indivíduo desde criança,  inibindo, assim, qualquer tipo de 

sentimentos homossexuais (LOURO et al, 2008).

21 Segundo Furlani (2008), para termos uma sociedade mais igual, é fundamental que instituições, como, 
por exemplo: a Escola, a Igreja e o Estado, revejam seus modos de conferir significados aos sujeitos da 
sexualidade e do gênero, em especial, aqueles que apresentam expressão identitária não hegemônica.

22 Entende-se por  bullying “todas as formas de agressões verbais ou físicas, intencionais e repetitivas,  
exercidas  sobre  os  mais  fracos,  com  o  objetivo  de  ameaçar,  tiranizar,  oprimir,  intimidar,  humilhar  ou 
maltratar.” fonte: < www.dicio.com.br > Acesso em: 19 ago. 2012.
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Para Miskolci,

reconhecer a multiplicidade das formas como as pessoas vivenciam o amor, o afeto, 
o desejo e o prazer é o primeiro passo para compreender como o senso comum tão 
arraigado em nossa sociedade tenta impor um padrão único que violenta, machuca e 
pune aquelas e aqueles cujos sentimentos não se conformam a esse padrão (2010, p. 
76).

Dissecando esses padrões, afirmamos que fazem parte os marcadores de sexo, gênero 

e sexualidade, que incluem desde os papéis que devem ser desempenhados por homens e 

mulheres, até a imposição de estereótipos que resultam quase sempre na valorização do sexo 

masculino e, por conseguinte, no preconceito contra qualquer forma de pluralização dessa 

unidade cultural.

Percebe-se que, de alguma forma, o juízo de valor negativo que é dado, em nossa 

sociedade,  às mulheres,  aos negros e  aos homossexuais só aumenta o preconceito e  pode 

piorar,  se  não  for  combatido  com o desenvolvimento  de  uma consciência  crítica,  com a 

educação e mediante a luta constante contra toda forma de discriminação, principalmente, no 

ambiente escolar. 

Como pontapé inicial, já temos o seriado Glee, que vem conquistando a admiração de 

um  grande  público  nas  mídias,  com  inúmeras  opiniões  de  apoio  expostas  na  rede,  por 

promover dar visibilidade ao abordar a homossexualidade. 

Muitas dessas opiniões podem ser vistas no artigo da psicóloga Regina Cláudia Izabela 

(2011), em que ela expressa:

O meu contentamento todo se deu porque é notório, cada vez mais, que a 
homossexualidade está sendo mostrada fazendo com que a sociedade pense a 
respeito do por que aceitá-la ou não aceitá-la. Desta forma, cada vez mais deixa de 
ser tabu o fato de duas pessoas do mesmo sexo se amarem.  Como  psicóloga, 
agradeço quando referências como a citada acima são mostradas em rede nacional. É 
muito mais fácil para o próprio homossexual que não se aceita passar a se aceitar 
quando vê que ele não é uma aberração e, sim, uma pessoa que tem uma forma de 
amar diferente da maioria heterossexual.

Diante dessa declaração,  somos levados a  crer  que o que  a  psicóloga  Izabela  e  o 

seriado  Glee fazem é,  simplesmente,  dar  mais  visibilidade  a  essa  pluralidade  identitária, 

mostrar que se pode fazer as coisas de uma forma diferente e acreditar que não se pode ser  
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único, desconstruindo esse sentimento que alguns homossexuais têm, de não se aceitarem por 

acreditar que são uma aberração.

Atitudes  de  visibilidade  como  essa  podem também contribuir  para  o  processo  de 

desconstrução de um social pautado apenas numa unidade cultural, o que, aliás, nos vários 

setores da sociedade,  forma homens e mulheres sexistas e  controladores,  que aprendem a 

adotar  atitudes  preconceituosas  em relação  ao  gênero  e  à  diversidade  sexual,  silenciando 

vozes e a liberdade de expressão.

Para  Tomaz  Tadeu  da  Silva  (2009),  discutir  temas  como  as  diferenças,  em  uma 

instituição como a escola, deveria ter um tratamento mais adequado, pois se espera que as 

escolas trabalhem conceitos e valores básicos da democracia e da cidadania, que obedeçam às 

questões  importantes  e  urgentes  para  a  sociedade  atual,  através  de  temas  denominados 

transversais23.  Ele  afirma  que,  do  modo  como  são  abordados  esses  temas  transversais, 

cristaliza,  cada  vez  mais,  de  maneira  natural,  uma  recomendação  apenas  de  tolerância  e 

respeito à diversidade cultural.

Segundo Canclini (2009), uma concepção como essa dos temas transversais baseia-se 

no multiculturalismo e opera no sentido de admitir a diversidade de culturas, destacando suas 

diferenças e propondo políticas relativistas de respeito, que, às vezes, reforçam a segregação 

dessas diferenças.

Canclini (2009), ao abordar a cultura como produção do social,  afirma que, muitas 

vezes, a diversidade se apresenta não porque distintos setores da sociedade  escolheram se 

desenvolver de formas diferentes, mas porque tiveram oportunidades desiguais de acesso aos 

bens e, enquanto algumas diferenças de caráter étnico, linguístico, de gênero, de idade não 

necessariamente estão condicionadas pela desigualdade, há outras diferenças provocadas pela 

desigualdade na interação entre os próprios “diferentes”.

Baseando-se na interculturalidade, Canclini aposta num modo de produção do social 

em que os diferentes se encontram em um mesmo mundo e devem conviver em relações de 

23 Os  temas  transversais  não  são  disciplinas  autônomas,  mas  temas  constituídos  pelos  Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) e compreendem seis áreas: Ética,  Orientação Sexual (Corpo: Matriz da 
sexualidade, relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente transmissíveis), Meio Ambiente, 
Saúde, Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo, podendo também trabalhar temas locais como: Trabalho, 
Orientação para o Trânsito, etc. (BRASIL, 1998)
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negociação,  conflito  e  empréstimos  recíprocos,  corrente,  aliás,  que defendemos em nosso 

trabalho.

A partir desses teóricos  apresentados  até  aqui,  demonstramos  alguns  dos  autores 

elencados  nesta  dissertação,  para  colocar  em  evidência  os  conceitos sobre  os  limites  e 

possibilidades da cultura e da identidade, eixo norteador deste trabalho.

Esta dissertação foi estruturada da seguinte maneira: no primeiro capítulo, discutimos 

o  currículo,  os  desafios  e  as  dificuldades  da  escola,  para  lidar  com  os  preconceitos  e 

desconstruir  os  estereótipos  pregados  pelo  discurso  de  uma  cultura  heteronormativa. 

Apontamos  como  o  processo  de  universalização  da  cultura  ocidental  contribui  para  o 

silenciamento de outras culturas. Demonstramos ainda como a dinamicidade dessas culturas e 

a interação entre os indivíduos podem resultar no que chamamos de identidades plurais. Por 

fim,  abordamos  como a  escola,  a  família  e  a  sociedade  estão  imbuídas  em disciplinar  e 

controlar segundo uma lógica, em que os gêneros, sexos e sexualidades sejam ou devam ser.

No  segundo  capítulo,  abordamos  os  conceitos  de  cultura,  identidade,  gênero  e 

sexualidade,  ao  mesmo  tempo  em  que  remontamos  ao  passado,  elencando  autores  que 

influenciaram  na  compreensão  sobre  a  construção  dos  corpos, confrontando 

biológico/natural/histórico/cultural  e  expondo  como  isso  influenciou nas transformações 

sociais  e colocou  em questão os valores culturais de uma sociedade heteronormativa. 

Também, desvelamos um presente em que as redes sociais se tornaram palco de expressões 

das intimidades balizando um sujeito que se encontra noutras formas de ser e estar no mundo.

No terceiro capítulo, partimos do pressuposto de que a cultura da mídia, apesar de ser 

em alguns momentos alienadora, através do seu papel de informar, também pode ser usada 

para questionar e até derrubar alguns padrões culturais de estereotipia, através de um seriado 

como  Glee. Discutimos como o processo de virtualização  da vida pessoal contribui para o 

despertar de novas sensibilidades, e também demonstramos como as redes sociais contribuem 

para o empoderamento dos indivíduos, tornando-os ativos para questionamentos que refletem 

o jeito de ser e pensar.

No quarto capítulo, descrevemos e discutimos as várias narrativas e características dos 

protagonistas do grupo de coral; as prerrogativas que os levaram a reportar como as diferenças 

são algo positivo, e que não há necessidade de ser como os outros são, mas assumir o que a 
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pessoa é e ser feliz. Na seção 4.1, tendo como pano de fundo a narrativa de Rachel, a filha de 

um  casal  inter-racial  gay,  um  fato  inusitado,  fazemos  uma  reflexão  da  parentalidade  e 

conjugalidade  homossexuais  ainda  têm  pouca  visibilidade  na  sociedade. Na  seção  4.2, 

embasamo-nos na narrativa de Finn: o quarterback24 que gosta mesmo é de cantar e dançar, 

para questionar a visão que se tem de identidade masculina pela tradição hegemônica, como 

ela está amarrada à ideia de virilidade, força e poder, ao mesmo tempo em que trazemos para a 

discussão as consequências do que vem a ser homem. Por fim, na seção 4.3, registramos com 

base no papel que Kurt assume para si, em sua narrativa, a desconstrução cultural de uma 

sexualidade hétero a partir dos desejos homossexuais como uma forma própria de cada um.

24 Atacante do time de futebol norte-americano.
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1.  A ESCOLA SINGULAR-PLURAL – CULTURAS 

[...] “não se nasce mulher, mas se torna uma.” A frase é estranha, é até mesmo sem 
sentido, pois como pode alguém se tornar uma mulher se não o era desde antes? E 
quem é este alguém que se torna? Existe algum ser humano que chegue a ser do seu  
gênero em algum momento? É justo supor que esse ser  humano não era do seu 
gênero antes de chegar a ser do seu gênero? Como é que alguém “chega a ser” do 
seu gênero? Qual é o momento ou mecanismo de construção do gênero? E, talvez o 
mais pertinente, quando esse mecanismo chega ao cenário cultural para transformar 
o sujeito humano em um sujeito com gênero?
Há pessoas que não tenham tido um gênero já, desde sempre? A marca do gênero 
parece  “qualificar”  os  corpos  como  corpos  humanos;  o  momento  em  que  uma 
criança se torna humanizada é quando a pergunta: “é um menino ou menina?” é 
respondida. Aqueles e aquelas que não se encaixam em nenhum dos gêneros, estão 
fora do humano, de fato, constituem o domínio do desumanizado e o abjeto contra o 
ser humano que é em si constituído. Se o gênero está sempre ali, delimitando com 
antecedência o que o qualifica como ser humano, como podemos falar de um ser 
humano que chega a ser do seu gênero, como se gênero fosse algo posterior ou um 
resultado cultural? (BUTLER, 1999, p. 141-142, grifos da autora, tradução nossa)

Os questionamentos de Butler já nos dão uma ideia do que se trata nesta dissertação. 

Instigado a ensaiar algumas respostas neste capítulo, levantamos alguns elementos para tecer 

nossa  argumentação  e  assinalar  como  o  sujeito  é  submetido  a  uma lógica  em que  seus 

gêneros,  sexos e sexualidades sejam ou devam ser através de um processo de construção 

cultural.

A partir disso, este capítulo discute as relações entre o currículo escolar e a cultura que 

constitui  a  ideia  de  escola  moderna,  buscando  reinterpretá-la  num mundo  descrito  como 

marcado pela interação entre culturas, numa perspectiva que define a cultura como espaço de 

criação  do novo,  processo  que,  segundo Macedo  (2010),  é  o  que  nos  leva  a  perceber  a 

sociedade  e  a  escola  nos  tempos  atuais,  permitindo-nos  desconstruir  discursos 

homogeneizadores.

Tendo por base a ideia de cultura universal, a qual foi consequência do produto de 

expansão colonial da Europa, entendemos por discursos homogeneizadores o que é passado 

como o padrão socialmente construído como “normal”, fundamentando-se em características 

socialmente esperadas no que toca ao sexo, ao gênero, à sexualidade e à raça. Nesse padrão 

almejado e respeitado, observa-se que
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uma heterossexualidade compulsória e uma miscigenação proibida, algo chamado 
cultura, saturada de ansiedade e identidade da “brancura” européia, se reproduzia na, 
e como a, própria universalidade. (BUTLER, 2003, 249-250)

Dessa forma, esse padrão de cultura do ponto de vista da sexualidade refletido por 

Butler foi e ainda é cultuado e incentivado como um guia de constituição e manutenção dos 

valores que compõem a formação social  como uma “unidade imutável que se sobrepõe a 

todas as outras” (HALL, 2009, p. 108), direcionando os sujeitos a seguirem uma ordem de 

normalidade  cultural  de  um  indivíduo  concebido  como  cristão,  masculino,  branco  e 

heterossexual.

Através desse padrão de “cultura hegemônica”, como também é conhecida, acredita-se 

perpetuar, por meio de uma capacidade revelada por um ou mais grupos sociais, o desejo de 

dirigir  outros grupos sociais, perpassando pelos diferentes setores da vida social.  Segundo 

Louro,

para garantir o privilégio da heterossexualidade – seu status de normalidade e, o que 
ainda  é  mais  forte,  seu  caráter  de  naturalidade  –  são  engendradas  múltiplas 
estratégias  nas  mais  distintas  instâncias.  Através  de  táticas  aparentes  ou  sutis 
reafirma-se o princípio de que os seres humanos nascem como macho ou fêmea e 
que seu sexo – definido sem hesitação em uma destas duas categorias – vai indicar  
um de dois gêneros possíveis – masculino ou feminino – e conduzirá a uma única 
forma normal de desejo, que é o desejo pelo sujeito de sexo/gênero oposto ao seu.  
Esse  alinhamento  (entre  sexo-gênero-sexualidade)  dá  sustentação  ao  processo  de 
heteronormatividade,  ou  seja,  à  produção  e  à  reiteração  compulsória  da  norma 
heterossexual. Supõe-se, segundo essa lógica, que todas as pessoas sejam (ou devam 
ser) heterossexuais – daí que os sistemas de saúde ou de educação, o jurídico ou o 
midiático sejam construídos à imagem e à semelhança desses sujeitos. São eles que 
estão plenamente qualificados para usufruir desses sistemas ou de seus serviços e 
para receber os benefícios do Estado. (LOURO, 2009, p. 89-90, grifos da autora)

Assim, as  identidades são produzidas, através de métodos e artefatos principalmente 

dos escolares, nas linguagens envolvidas no processo de comunicação, nas atitudes pessoais 

de cada um diante do que é dito ou não na escola. Tudo isso vai constituir no que conhecemos 

hoje  como  “meninas  e  meninos,  mulheres  e  homens,  negros,  brancas,  indígenas,  gays, 

heterossexuais, negras, lésbicas, etc” (FURLANI, 2009, p. 321).

Para Macedo (2010),  esse processo de produção das  identidades gira  em torno do 

currículo escolar. A autora afirma que  as crianças sempre foram à escola para “aprender” e 
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para  se  “tornar”.  Aprender  conhecimentos,  procedimentos,  valores  e  se  tornar  educados, 

cultos, trabalhadores, cidadãos. Com isso, boa parte dos debates sobre o currículo escolar 

girava em torno da projeção desse “tornar-se” e da decisão sobre o que precisa ser aprendido 

com tal finalidade.

Uma cultura  universal,  hegemônica ou singular,  é,  no entendimento de  Macedo,  a 

percepção  de  tudo  o  que  se  pode  ensinar  na  escola  sobre  uma  única  unidade  cultural. 

Entretanto, essa autora afirma que, diante desse modelo de ensino, entrava para a discussão 

não apenas a projeção de um “tornar-se” feita por outrem, mas principalmente os impactos 

sobre as identidades desses sujeitos e a deslegitimação de suas culturas no espaço da escola. 

Questionava-se ainda, por exemplo, o privilégio da cultura branca, masculina, heterossexual e 

o impacto desse privilégio sobre a identidade de crianças negras, homossexuais e meninas. 

Ela afirma que, à medida que essas crianças não reconheciam suas experiências na escola, 

assimilavam-nas  como ilegítimas  e  passavam a  ter  dificuldades  para  se  reconhecerem no 

mundo.

Dessa forma, de acordo com Macedo, os currículos organizados segundo uma única 

variante  cultural,  procuram  apenas  fixar  e  estabilizar  a  figura  masculina,  sendo,  assim, 

contraproducentes, enquanto currículos que celebrassem as diferenças fariam a propaganda do 

diálogo e ofereceriam às crianças a possibilidade de conhecer o maior número possível de 

culturas (MACEDO, 2010, p. 20-21).

Tais questionamentos são, como pontua Macedo, percebidos através dos movimentos 

sociais, que têm sido um dos principais pilares na erosão da cultura hegemônica.

Os  movimentos  negros,  as  associações  de  consumidores,  os  grupos  LGBTT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), ao reivindicarem seus direitos, 
têm contribuído sobremaneira para diminuir o preconceito e para tornar a sociedade 
mais plural (MACEDO, 2010, p. 18).

A partir desses movimentos sociais, busca-se cada vez mais um modelo de currículo 

que nos dê a ideia de que a escola fez mudanças na sua estrutura educacional com o intuito de 

adaptar-se ao mais próximo possível de uma abordagem que leve os sujeitos a refletirem sob 

uma perspectiva de formação profissional, cidadã e de reconhecimento da diversidade.

No entanto, no tocante às diversidades,  tal formação que leve os sujeitos à reflexão, 
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sobretudo, no que diz respeito à compreensão de uma identidade cultural “como um processo 

nunca completado” (HALL, 2009, p. 106) de manifestações culturais como as dos grupos 

LGBTTTs, por exemplo, raramente acontecem num local de trabalho como o da sala de aula,  

que prima por uma formação técnica.

Essa  identidade  cultural,  sob  o  mesmo  ponto  de  vista,  do  aporte  teórico  desse 

currículo,  por  serem  entendidas  como  variedades  de  culturas  e  exposição  de  diferentes 

características  e  traços  (SILVA,  T.,  2009),  representam  grupos  de  pessoas  que  não  se 

conformam ao modelo hegemônico, elas se deslocam dessa unidade rígida de cultura cheia de 

barreiras,  procurando  chamar  a  atenção  para  uma  liberdade  que  está  do  outro  lado  da 

fronteira, no sexo, no gênero e demais formas de narrar as identidades.

São narrativas que querem

desafiar  as  fronteiras  tradicionais  de  gênero  e  sexuais,  pondo  em  xeque  as 
dicotomias  masculino/feminino,  homem/mulher,  heterossexual/homossexual;  e 
ainda  outros  não  se  contentam em atravessar  as  divisões,  mas  decidem viver  a 
ambiguidade da própria fronteira. A nova dinâmica dos movimentos sexuais e de 
gênero provoca mudanças nas teorias e, ao mesmo tempo, é alimentada por elas. 
(LOURO, 2004, p. 37)

Desse modo, essas pessoas visibilizam um prisma que não só vai além das relações de 

poder e das forças sociais que tentam moldar a vida de todos nós, dentro e fora da escola, mas 

nos faz perceber que os seres não são sozinhos, não são iguais, nem poderiam ser, diante do 

empreendimento humano.

Segundo  Cunha  (2009),  esse  modo  de  se  relacionar  diz  respeito  ao  domínio  da 

experiência subjetiva do indivíduo consigo mesmo e à maneira como a narrativa de identidade 

dele  se  articula  com  a  alteridade,  desdobrando-se  em  formas  de  estar  em  um  mundo 

contemporâneo.

Seguindo as narrativas desses protagonistas do Glee Club, vamos perceber a diferença 

como um modelo cultural de identidade flexível e plural, que pede atenção para a superação 

dos preconceitos e a desconstrução dos estereótipos pregados pelo discurso de uma cultura 

heteronormativa  que  não  dá  espaço  para  o  que  foge  do  dualismo.  Discurso,  aliás,  que, 

segundo Louro (2009),  não dá mais conta da ambiguidade e do avanço das fronteiras de 
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gênero  e  de  sexualidade  como  problematização  do  estatuto  de  “verdade”  que  encara  a 

dicotomia heterossexualidade/homossexualidade como categoria característica da sociedade 

atual.

Assim sendo,  só nos  resta  direcionar  nosso pensamento  para o que constitua uma 

escola e uma sociedade mais justas, solidárias e livres de preconceitos. Logo, será necessário 

enfrentar  as  dificuldades  e tentar  promover  o debate,  problematizando,  desestabilizando e 

subvertendo os preconceitos ainda no espaço escolar.  Não há dúvida de que a escola é o 

espaço mais adequado para essa discussão; pois se a escola não se prepara dessa forma, estará 

incorrendo no equívoco de continuar reproduzindo no discurso um único modelo de cultura: a 

heterossexual.

Para  tanto,  acreditamos  que  esse  não  será  um desafio  fácil,  pois  os  pensamentos 

opressores  e  negligenciadores  (JUNQUEIRA,  2009)  estão  arraigados  em  um  passado 

histórico que construiu, perpetuou e, de certo modo, continua homogeneizando ideais de uma 

identidade universal, baseada num estilo de vida que está até hoje sistematizado na realidade 

social e cultural da educação (MACEDO, 2010).

Podemos dizer que a realidade educacional é uma experiência própria do cotidiano. 

Não raro,  nos espaços escolares,  são presenciados práticas  e  discursos de servidores  com 

alunos ou com outros servidores que se encontram em “oposição” aos ditames universais de 

sexualidade.

Britzman afirma que a versão da sexualidade ainda não tolerada – pelo menos no 

currículo escolar – é exercida “nas vidas cotidianas das pessoas e no domínio da cultura mais 

ampla: na literatura,  no filme,  na música,  na dança,  nos esportes,  na moda e nas piadas” 

(BRITZMAN, 2000, p. 92).

Dessa forma, com essas atitudes,  acredita-se perpetuar,  no ato da linguagem, certa 

forma de  repressão  das  manifestações  de subjetividades  pela  sociedade,  fora  e  dentro  do 

contexto  escolar,  um ambiente  de  socialização  que  deveria  ter  por  objetivo,  promover  a 

conscientização da cidadania e dos direitos humanos (FURLANI, 2009).

Enquanto  isso,  essas  identidades  destoantes  dos  padrões  heteronormativos  são 

estigmatizadas, vitimizadas com piadas de mau gosto, provocações e outras agressões, tanto 
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físicas quanto verbais, sinalizando que ser diferente não é bom e quem assim é precisa ser 

punido, a começar pela injúria e o constrangimento ocasionados na pessoa, acompanhando-a 

por longos períodos de suas vidas, o que também os levam ao descrédito (ERIBON, 2008).

Porém, não participar das brincadeiras, mas não fazer nada a respeito, faz com que 

acreditemos, também, na ignorância pelo mascaramento dos acontecimentos dentro da escola, 

quando não se toma nenhuma atitude em relação a tal prática de preconceito para com os 

colegas e alunos, no que diz respeito às suas sexualidades. 

Conforme Louro, parece que

não há  lugar,  no  currículo  para  a  ideia  de  multiplicidade  (de  sexualidade  ou de 
gênero) - essa é uma ideia insuportável. E o é, entre outras razões, porque aquele/a 
que a admire pode ser tomado como particularmente implicado na multiplicidade. 
Consequentemente, há quem assuma, com orgulho, ignorar formas não-hegemônicas 
de sexualidade. Ao declarar sua ignorância, ele/ela pretende afirmar, implicitamente, 
que “não tem nada a ver com isso”, ou seja, que não se reconhece envolvido/a nessa 
questão, de forma alguma. (LOURO, 2004, p. 67-68, grifos da autora)

Dessa forma,  Louro propõe que se pense a ignorância “não como falha ou falta de 

conhecimento, mas como um resíduo de conhecimento” (2004, p. 68), que revela apenas um 

jeito de conhecer de profissionais da educação que deveriam levar essa temática à discussão 

não só da diferença, mas do que causa a diferença, como o próprio preconceito que instiga no 

indivíduo que o pratica, uma ação de incompreensão acerca da homofobia e do efeito que ela 

produz, enquanto o afasta da aceitação do fato como um problema25 merecedor de atenção no 

que concerne ao que é comum a todos nós, como é o processo de construção hétero cultural.

Segundo Colling (2011a), é preciso chamar a atenção dos heterossexuais para fazê-los 

perceber que a sua sexualidade não é tão normal como eles pensam ser e que na concepção 

deles, “a heterossexualidade não é uma entre as possíveis orientações sexuais que uma pessoa 

pode ter, mas a única orientação que todos devem ter”, o que nos deixa sem possibilidade de 

escolha, uma vez que essa é compulsória.

Os relatos de ignorância supracitados ocorrem ao mesmo tempo em que determinados 

preconceitos são formulados,  deixando brechas que poderiam ser objeto do conhecimento 

desses  profissionais,  mas  não  o  são,  mantendo-os  ignorantes,  “fora  de  problemas”,  e  os 

25 O termo problema aqui está se referindo às atitudes homofóbicas.
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problemas  “desconhecidos”,  aceitos,  admitidos,  “irreconhecíveis”,  impossíveis  de  serem 

acolhidos como “verdade” (LOURO, 2004, p. 68-69), fora da discussão.

Nesse  caso,  seria  de  suma  importância  que  todos  os  envolvidos  na  educação 

estivessem atentos  para  que  tais  atitudes  dentro  e  fora  da  sala  de  aula  não  reforçassem 

estereótipos de gênero, orientação sexual26 ou qualquer outro padrão cultural sexista, que são 

motivos de exclusão social ou prática de violência contra a pluralidade cultural.

Diante da necessidade de enfrentar os problemas a respeito das múltiplas identidades, 

a escola ganhou, um tanto que timidamente, por parte do Ministério de Educação e Cultura 

(MEC), nas suas bases legais, a tarefa de trabalhar o “reconhecimento e a valorização da 

diversidade cultural brasileira [...] e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das 

muitas regiões e grupos sociais do País” (BRASIL, 2000, p. 63).

Assim, pressupõe-se que a prática administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino 

das escolas, os meios de conviver na escola, os processos de formulação e implantação de 

políticas e organização do currículo devam ser coerentes com os valores de uma sociedade 

contemporânea,  aberta  às  diversidades  de  alunos  e  professores  em  um  mundo  que  se 

globaliza, que desconstrua os preconceitos quase que em tempos reais.

Fato é que isso está longe de acontecer, e, diante de uma inconcretude como essa, a 

diferença  nunca  terá  seu  reconhecimento  no  currículo  escolar,  pelos  menos,  enquanto  se 

pensar  a  diversidade  dessa  forma,  esperando  que  atitudes  sejam  tomadas  a  partir  de 

instituições,  como  a  própria  escola,  “tradicionalmente  o  espaço  da  normalização  e  do 

ajustamento” (LOURO, 2004, p. 47).

Para tratar da diversidade cultural, a escola utiliza a concepção de cultura ou culturas 

“como fonte de conteúdos, procedimentos e valores”. Lida-se, portanto, com o passado como 

construção dos sujeitos, mas despreza-se o presente da produção de identidade que acontece 

no espaço da escola, produções que, em alguns casos, indicam possibilidades que permitem 

lidar com a diversidade, mas não com a diferença (MACEDO, 2010).

Macedo afirma que diversidade e diferença, embora pareçam sinônimas, guardam uma 

26 De acordo com Luiz Mello et al, a expressão “orientação sexual” é a que tem sido usada por cientistas, 
ativistas de direitos humanos, jornalistas e políticos para nomear a  direção do desejo sexual e amoroso. 
(MELLO L. et al 2009, p. 165)
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distância muito grande que se ancora em dois sentidos de cultura.  A autora afirma que a 

cultura  como  repertório  de  sentidos  ou  aquilo  que  pode  ser  aprendido,  partilhado  pelos 

sujeitos,  dentro ou fora da escola,  define-se como “diversidade”.  Para ela,  “são vários  os 

repertórios que convivem, construindo a ideia de uma pluralidade ou diversidade de culturas” 

(MACEDO, 2010, p. 35). Já a “diferença” implica ver a cultura como processo de segregação 

em que “sentidos são criados a partir da hibridação de fragmentos de outros sentidos, também 

eles híbridos” (idem, ibidem). É isso que, de acordo com Louro (2004, p. 47), nos  permite 

perceber “a ambiguidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero”, 

assim como nos sugere pensar o poder, a cultura, o conhecimento e a educação.

Para Tomaz Tadeu da Silva (2009),  temas como as diferenças,  em uma instituição 

como a  Escola,  deveria  ter  um tratamento  mais  adequado,  pois  se  espera  que  as  escolas 

trabalhem  conceitos  e  valores  básicos  da  democracia  e  da  cidadania,  que  obedeçam  às 

questões  importantes  e  urgentes  para  a  sociedade  contemporânea,  através  dos  temas 

transversais27.  Ele  afirma  que  a  maneira  como  são  abordadas  as  diferenças  culturais  é 

marginalizada com uma teoria de identidade e de diferença, à qual a pedagogia serve, tão 

somente para cristalizar, de maneira natural, numa perspectiva política, uma recomendação 

apenas de tolerância e respeito à diversidade cultural.

Tal concepção, segundo Canclini (2009), baseia-se no multiculturalismo e opera no 

sentido de admitir a diversidade de culturas, destacando suas diferenças e propondo políticas 

relativistas de respeito, que, às vezes, reforçam a segregação dessas diferenças.

Canclini (2009), ao abordar a cultura como produção do social,  afirma que, muitas 

vezes, a diversidade se apresenta não porque distintos setores da sociedade  escolheram se 

desenvolver de formas diferentes, mas porque tiveram oportunidades desiguais de acesso aos 

bens e, enquanto algumas diferenças de caráter étnico, linguístico, de gênero, de idade não 

necessariamente estão condicionadas pela desigualdade, há outras diferenças provocadas pela 

desigualdade nas interações entre os próprios “diferentes”.

27 Os  temas  transversais  não  são  disciplinas  autônomas,  mas  temas  constituídos  pelos  Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) e compreendem seis áreas: Ética,  Orientação Sexual (Corpo: Matriz da 
sexualidade, relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente transmissíveis), Meio Ambiente, 
Saúde, Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo, podendo também trabalhar temas locais como: Trabalho, 
Orientação para o Trânsito, etc. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Parâmetros curriculares 
nacionais:  terceiro  e  quarto  ciclos:  apresentação  dos  temas  transversais  /  Secretaria  de  Educação 
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998, “grifo nosso”. 
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A interculturalidade  é  defendida  por  Canclini  (2009)  como modo de  produção do 

social  em que  os  diferentes  se  encontram em um mesmo  mundo  e  devem conviver  em 

relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos. Corrente, aliás, que defendemos 

em nosso trabalho.

Uma  verdade  é  a  seguinte:  a  escola  que  deixa  emergir  a  diferença  é  aquela  que 

desconstrói o discurso de identidade fixa e permite que a diferença apareça para dar sentido ao 

mundo. Essa escola é, portanto, a escola que concebemos a partir de algumas bases legais 

como  a  Declaração  Universal  sobre  a  Diversidade  Cultural; Parâmetros  Curriculares  

Nacionais,  etc.,  porém,  nem sempre  é  na  escola  que  percebemos  a hora  de  enfrentar  os 

desafios e lidar com os preconceitos.

A escola precisa tentar desfazer essa realidade, historiando e explicitando o poder que 

se sobrepõe quanto à construção da identidade. O princípio fundamental de uma escola que se 

preocupa com a cultura ou culturas deve ser não só o de reconhecimento ou o respeito ao 

outro,  mas  também deve prever  que  se  trabalhe  na  formação de  sujeitos  que  reflitam as 

culturas a partir de uma mudança de comportamento, de maneira a constituir uma sociedade 

que acabe de uma vez por todas com os preconceitos de cor, gênero e sexualidade.

A partir desse ponto de vista, o currículo escolar tem que ser adequado de maneira que 

forme não só cidadãos e cidadãs preparados para o mundo do trabalho, mas também pessoas 

que reflitam sobre o universo pluri-identitário, e que adotem uma filosofia que venha a abolir 

de uma vez por todas a ideia de cultura da fixidez, tal qual faz Eduardo Leal Cunha ao fazer 

uma  crítica  ao  conceito  de  integridade  e  permanência  do  sujeito  no  tempo.  Para  ele, 

“precisamos  cogitar  como  seria  possível  experimentar  tal  integridade  e  permanência  no 

mundo de hoje, em que a identidade se torna plural e a própria ideia de sujeito já não se 

encontra tão solidamente instituída” (2009, p. 17).

Furlani atesta que

para a teorização pós-estruturalista e para as teorias educacionais (pedagógicas) pós-
críticas,  os  sujeitos  sociais  são  constituídos  de  inúmeras  identidades  culturais 
(como a classe social, o sexo, o gênero, a nacionalidade, a raça, a etnia, a geração, a 
sexualidade,  a  religião  etc.).  Essas  identidades  estabelecem  entre  si 
interdependências  e  interfaces  que  podem  ser  convergentes  ou  divergentes, 
complementares  ou  excludentes,  definindo  o  tipo  de  experiência  social  de  cada 
pessoa. Por exemplo, para muitas mulheres, não é a classe o fator determinante de 
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sua subordinação e/ou exclusão social, mas sim o gênero; para outras pessoas, pode 
ser  a  raça  ou  a  sexualidade.  Se  entendermos  que  os  sujeitos  se  constituem  de 
múltiplas  identidades,  torna-se  inadequado  eleger  “uma”  como  “a”  identidade 
explicativa universal – como o marcador central para compreensão dos mecanismos 
que levam às desigualdades sociais. (FURLANI, 2009, p. 297) (grifos da autora).

Assim,  as  interpretações  sobre  as  construções,  tais  como:  das  identidades  sexuais 

(homo,  hétero,  bissexual);  das  identidades  de  gêneros (masculina  ou  feminina);  das 

identidades culturais (criança, mulher, negro, etc.) demonstram que, no âmbito da construção 

humana, vista como modo de produção material e espiritual, ou como processo civilizatório, 

tudo se move, ao mesmo tempo em que se produz e reproduz, modifica, transforma e 

transfigura, “a natureza humana não é um dado estático, mas o produto de um modo de vida, 

de uma cultura” (CEVASCO, 2008, p. 15).

A partir disso, podemos compreender que, assim como os indivíduos, a cultura ocupa 

todos os espaços disponíveis, desenvolve-se continuamente em níveis de complexidade e, 

quanto mais complexos os níveis de sua organização, maior a sua relevância na vida desses 

indivíduos. Santaella (2003) afirma que a cultura é como um gás, de forma natural e viva, tem 

condições favoráveis ao desenvolvimento, é uma mistura da vida.

A cultura é, pois, como uma semente que se alastra, cresce, floresce continuamente. É 

como o  fio condutor da humanidade entrelaçado no tempo e no espaço, nutrindo e 

desnutrindo os indivíduos e suas subjetividades com elementos que lhes dão consistência ou 

não, para assim constituir o que podemos chamar de identidades singulares ou plurais.

Mas, então, e os questionamentos de Butler (1999), abordado no início do capítulo? É 

o que poderemos compreender melhor a partir da leitura a seguir.

 1.1 A  ESCOLA  DISCIPLINAR  E  CONTROLADORA:  ENTRE  A 
SOCIEDADE E A FAMÍLIA

A escola  é  um  universo  muito  conhecido  por  todos  nós,  afinal  de  contas,  é  do 

conhecimento de todos que passamos muito tempo dentro dela grande parte de nossas vidas, 

sem a intenção de resumir, é de responsabilidade da escola muito daquilo que aprendemos e 
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fazemos. Dentre instituições como o hospital,  a família, a sociedade, a igreja, a fábrica e, 

eventualmente, a prisão (FOUCAULT, 1999), nenhuma tem o envolvimento e semelhanças 

das outras instituições como ela os tem, pois agrega o maior número de identidades: singular, 

plural,  de cor ou cores,  “sem cor”,  masculina,  feminina,  fixa,  flexível ou cambiante.  Isso 

talvez até leve o indivíduo a se perguntar: “Quem sou eu?” (CUNHA, 2009). Todos aqueles 

que buscarem o conhecimento formal, inevitavelmente terão que passar pela escola.

Considerada como um espaço público, mesmo se for privada, por congregar o público 

em geral, “é o local onde os alunos podem aprender de forma intensa a negociar as regras de 

convívio [...], conhecimento que será necessário até o fim da vida” (SEFFNER, 2009, p. 132). 

A escola, desde a educação infantil (seis anos em média), passando pela alfabetização (nove 

anos), o ensino médio (três anos) e outros níveis mais altos que porventura venham a fazer 

parte das conquistas dos indivíduos, compactua, desde o início da vida, com a mais intrínseca 

necessidade de desenvolvimento na dimensão humana.

No entanto,  as mudanças sociais  nos últimos tempos revelaram que as identidades 

culturais, de gênero e sexuais, como apontamos anteriormente, constituem um dado de suma 

importância  para nos  indicar  que a sociedade vem sofrendo transformações que nenhuma 

instituição escolar pode ignorar.

Atualmente,  no país,  é  percebida a preocupação, por parte de algumas autoridades 

políticas28, voltada para a importância da educação no enfrentamento de situações em que se 

devam combater atitudes de preconceitos e de discriminação, ao mesmo tempo em que se faça 

com que todos tenham acesso aos diferentes espaços sociais.

Dessa forma, Junqueira  (2009) ressalta o fato de ser a escola brasileira convocada a 

cooperar, de maneira mais clara e eficaz, no sentido de que todos os indivíduos participem, 

social  e  politicamente,  das  práticas  da  sociedade,  livres  de  qualquer  impedimento  ou 

dificuldade.

No entanto, diante de tal acepção, isso só seria possível se a escola trabalhasse com 

uma pedagogia queer29. O que leva Louro (2004, p. 47) a questionar: “Como um movimento 

28 Brasil  sem homofobia  (BSH)  é  um programa  do  Governo  Federal  para  combater  a  violência  e  a 
discriminação LGBTTTs, a fim de promover a cidadania.

29 Segundo Louro (2004), é uma pedagogia que permite pensar a ambiguidade, a multiplicidade e a fluidez 
das identidades sexuais e de gênero, de modo a entendê-las como plurais e cambiantes.
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que se remete ao estranho e ao excêntrico pode articular-se com a Educação, tradicionalmente 

o espaço da normalização e do ajustamento?”.

Para  tentar  responder  a  esse  questionamento,  pensemos  o  programa  do  Governo 

Federal  “Brasil  sem  Homofobia”  (BSH)  obteve  pouco  ou  nenhum  sucesso  por  ter  sido 

inserido através da escola. A escola que conhecemos hoje, enquanto considera cumprir o seu 

papel de educar, ainda é um ambiente rígido, disciplinar e controlador, que se articula com a 

família e a sociedade, para, em grande parte, seguir um currículo de aprendizagem de uma 

cultura ocidental singular, pautada em uma formação cidadã, profissional, sem reflexão crítica 

de respeito à diversidade (FURLANI, 2009; TEIXEIRA-FILHO, 2011).

Com efeito, em nossa sociedade, temos assistido aos relatos de violência, preconceito 

e discriminação contra os considerados diferentes sexualmente, agravando cada vez mais a 

homofobia,  como um problema social.  E a escola poderia agir  decisivamente,  procurando 

construir uma consciência crítica, promovendo práticas voltadas para o respeito aos diferentes 

e aos direitos humanos (FURLANI, 2009).

Nesse  sentido,  o  trabalho  da  escola  não  deixa  dúvida,  ainda  exerce  um  papel 

regulatório de como aprender as normas empreendoras de gênero a partir de uma ideia que 

leva à homofobia, através da vigilância, com o intuito de “normalizar o sujeito”, colocá-lo 

num padrão considerado adequado ou normal para os gêneros e sexualidades, de acordo com 

os valores de uma cultura da qual a escola é regida (FELIPE; BELLO, 2009).

Mas, “como é que alguém 'chega a ser' do seu gênero, se já não o era antes?” A partir 

desse questionamento de Butler (1999), trazemos para a discussão a concepção que se baseia 

numa constituição anatômica do sexo (pênis/vagina), para promover, desde cedo, a construção 

de uma sexualidade, que, mais tarde, possamos “conceber” como masculina/feminina.

No que tange às identidades de gênero e sexuais, para garantir o seu desenvolvimento, 

a/o menina/menino terá que passar por difíceis etapas até se tornar uma/um mulher/homem. 

Desde  o  momento  de  seu  nascimento,  “é  menino,  é  menina”  (BUTLER,  1999)  até  o 

desenvolvimento da identidade propriamente dita.

O caminho a ser percorrido, ao longo dos anos, leva a/o menina/menino a incorporar 

uma série de refinamentos a sua sexualidade, que acabará por desempenhar na vida adulta,  
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através de castigos, prescrições, proibições, ameaças, que serão absorvidos ao concretizar sua 

maturidade de mulher/homem. Todos manifestados através dos discursos e comportamentos 

de pais, irmãos, demais familiares, ou pessoas próximas como professoras e professores e até 

celebridades em destaque na mídia, alimentando estereótipos de gênero (mulher/homem) no 

processo de socializações, na rua, na escola e outros locais, por mais comuns que sejam, com 

suas/seus coleguinhas que interagirão com ela/ele,  construindo os significados de tipos de 

brincadeiras, os modelos e as cores de roupas que serão vestidas. Em cada gesto, em cada 

palavra e em cada olhar a ela/ele direcionado estará sempre implícito aquilo que se espera da 

sexualidade  que  lhe  foi  “destinada”  e  que  deverá  ser  concluída,  resultando  nos 

comportamentos, que supostamente as/os mulheres/homens devem ter “como o 'modelo' de 

masculinidade e feminilidade” (FELIPE; BELLO, 2009) (grifo dos autores).

Conforme afirma Louro:

desde os primeiros  anos de infância os meninos são alvo de uma especialíssima 
atenção na construção de uma sexualidade heterossexual. As práticas afetivas entre 
meninas e mulheres costumam ter, entre nós, um leque de expressões mais amplo do 
que aquele admitido para garotos e homens. A intimidade cultivada nas relações de 
amizade  entre  mulheres  e  a  expressão  da  afetividade  por  proximidade  e  toques 
físicos  são  capazes  de  borrar  possíveis  divisórias  entre  relações  de  amizade  e 
relações  amorosas  e  sexuais.  Daí  que  a  homossexualidade  feminina  pode  se 
constituir de forma mais invisível. Abraços, beijos, mãos dadas, a atitude de “abrir o 
coração” para a amiga/parceira são práticas comuns do gênero feminino em nossa 
cultura. Essas mesmas práticas não são, contudo, estimuladas entre os meninos ou 
entre os homens. A “camaradagem” masculina tem outras formas de manifestação: 
poucas vezes é marcada pela troca de confidências e o contato físico, ainda que seja 
plenamente  praticado  em algumas  situações  (nos  esportes,  por  exemplo),  se  dá 
cercado de maiores restrições entre eles do que entre elas (não só quanto às áreas do 
corpo que podem ser tocadas como do tipo de toque que é visto como adequado). 
(LOURO, 2009, p. 91) (grifo da autora).

Segundo Butler, partem das sociedades as “normas regulatórias” que procuram não só 

regular, mas também materializar o sexo dos sujeitos; essas normas precisam de repetição e 

reiteração constantes para que a materialização se concretize. Mas, ainda segundo Butler, “os 

corpos não se conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização é 

imposta” (2000, p. 154).

De  acordo  com  Louro  (2004),  desde  que  cientistas,  religiosos,  psiquiatras, 

antropólogos e educadores passaram a preocupar-se, de maneira privilegiada, com a análise 
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dos  corpos  e  da  sexualidade  e  desde  que  a  questão  se  tornou  interesse  público,  essas 

instituições mantêm-se num patamar em que ainda se veem na obrigação de controlá-la como 

se  fosse  uma  árvore,  em  que  o  fruto  precisa  do  efetivo  cuidado.  A sexualidade,  nessa 

perspectiva,  vem  sendo,  conforme  afirma  Louro  (2004,  p.  27),  “descrita,  compreendida, 

explicada, regulada, saneada, educada, normatizada”.

A autora ainda observa que

agora se ampliaram e diversificaram suas formas de regulação, multiplicaram-se as 
instâncias e as instituições que se autorizam a ditar-lhe as normas, a definir-lhe os 
padrões de pureza, sanidade ou insanidade, a delimitar-lhe os saberes e as práticas 
pertinentes, adequados ou infames. (LOURO, 2004, p. 27)

Isso porque, ainda segundo Louro (2008, p. 7), aprendemos a pensar o corpo pela 

tradição do pensamento humanista, que, dentre uma série de pares, como “corpo-alma, corpo-

espírito, corpo-mente, corpo-razão”, leva a considerar o corpo como elemento menos nobre na 

sua dimensão sexual. Assim, na interpretação da autora, o corpo, em relação a esses pares, 

“ocupava o lugar da natureza em oposição ao da cultura; o local do primitivo em oposição ao 

do civilizado;  o  lado animal  e  instintivo em oposição ao racional  ou ao humano” (idem, 

ibidem, p. 7).

A partir disso, Louro questiona que, para o funcionamento de tais dicotomias, ou seja, 

para que pudéssemos acreditar que elas eram verdadeiras, era preciso dissociar seus polos, 

considerá-los  independentes  e  incontaminados  entre  si.  O corpo,  para  ela,  nessa  maneira 

tradicional de pensar,  não poderia ter  sido como exigência da cultura ou como campo da 

política, deixando aqueles que se ocupavam com a educação, aparentemente, preocupados não 

com o corpo,  mas  com o seu  controle.  Discurso,  aliás,  muito  comum na religião  para  a 

purificação da alma.

A autora nos leva a pensar que, se tivermos um olhar mais cuidadoso, iremos perceber 

que, desde então, todos os processos educativos sempre estiveram - e estão - preocupados em 

vigiar, controlar, modelar, corrigir, construir a vida e os corpos de meninos e meninas, jovens, 

homens e mulheres, dentro de uma lógica permeada institucionalmente. Para ela, os corpos 

foram - e são - objeto da mais meticulosa atenção, não apenas das escolas, mas de várias 

instâncias  sociais  que,  durante  todo  o  tempo,  sofreram  muitas  pedagogias  culturais  que 
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veiculam saberes, transmitem valores e, efetivamente, acabam por produzir os sujeitos sociais 

que conhecemos hoje.

A autora afirma que, nesse processo, os sujeitos sociais tornam-se alvo de atenção 

privilegiada não só pela família, que exerce papel significante no cumprimento das normas 

que regulam os corpos, mas também pelas mídias, diante das publicidades feitas no cinema; 

também exercem papel decisivo a televisão, as revistas, os shopping centers, as agências de 

modelos,  as  academias  de  ginástica,  as  campanhas  religiosas  ou  de  saúde,  que  sempre 

resultam no controle disciplinar da sociedade.

Mas, é a partir dos escritos de Foucault (1999) que poderemos relatar, de uma maneira 

bem detalhada, os sistemas e práticas de “disciplinamento e controle” que a sociedade vem 

colocando em funcionamento. Foucault descreveu e demonstrou minuciosamente o quanto, na 

modernidade, tanto as escolas, como as prisões, os hospitais e quartéis, os asilos e as fábricas 

funcionavam implantando a lógica disciplinar. Conforme nos conta Gilles Deleuze:

Foucault situou as sociedades disciplinares nos séculos XVIII e XIX; atingiram seu 
apogeu no início do século XX. Elas procedem à organização dos grandes meios de 
confinamento. O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, cada 
um com suas leis: primeiro a família, depois a escola (“você não está mais na sua 
família”), depois a caserna (“você não está mais na escola”), depois a fábrica, de vez 
em quando o hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por 
excelência. É a prisão que serve de modelo analógico: a heroína de Europa 51 pode 
exclamar, ao ver operários, “pensei estar vendo condenados...”. Foucault analisou 
muito bem o projeto ideal  dos meios de confinamento, visível  especialmente na 
fábrica:  concentrar;  distribuir  no  espaço;  ordenar  no  tempo;  compor  no  espaço-
tempo  uma  força  produtiva  cujo  efeito  deve  ser  superior  à  soma  das  forças 
elementares. Mas o que Foucault também sabia era da brevidade desse modelo: ele 
sucedia às  sociedades de soberania cujo objetivo e funções eram completamente 
diferentes (açambarcar,  mais do que organizar a produção, decidir sobre a morte 
mais do que gerir a vida); a transição foi feita progressivamente, e Napoleão parece 
ter operado a grande conversão de uma sociedade à outra. Mas as disciplinas, por 
sua  vez,  também  conheceriam  uma  crise,  em  favor  de  novas  forças  que  se 
instalavam lentamente e que se precipitariam depois da Segunda Guerra mundial: 
sociedades  disciplinares  é  o  que  já  não  éramos mais,  o  que deixávamos  de  ser.  
(DELEUZE, 1996, p. 247) (grifos do autor, tradução nossa).

No  entanto,  segundo  Deleuze,  encontramo-nos  numa  crise  que  chega  a  grandes 

proporções como meios de confinamento que constituem a formação escolar,  profissional, 

familiar, legal, etc. Embora, os responsáveis pelas leis estão sempre a noticiar reformas que 

supõem necessárias à escola, à indústria, ao hospital, ao exército, à prisão, há um estado de 
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decadência, mais ou menos lenta, em que se encontram tais instituições. Resta, então, diz o 

autor,  administrar  esse estado precário,  de  modo que as  pessoas  se  ocupem com alguma 

atividade e aguardem que se instalem as novas forças anunciadas.

Conforme Deleuze, essas forças são “as sociedades de controle que estão substituindo 

as sociedades disciplinares” (1996, p. 248) (tradução nossa). “Controle”, para Deleuze, que se 

apoia em Burroughs, é o nome proposto para designar o novo modelo de sociedade, modelo 

esse,  reconhecido por  Foucault  como “nosso futuro  próximo”.  No entanto,  na  concepção 

desses autores, não é o caso de questionar qual desses regimes é o mais duro, ou o mais 

tolerável, mas, sim, entender que as liberações e as sujeições são enfrentadas em cada um 

deles.

A partir  disso,  percebemos  que  houve  mudança  de  “Sociedade  Disciplinar”  para 

“Sociedade de Controle”, porém o método de vigilância continuou o mesmo, o que nos leva a 

acreditar que a família, a escola, a igreja, a medicina, a mídia, a lei, continuam “fiéis” ao 

modelo de regulação e controle de séculos atrás, mesmo numa sociedade multifacetada como 

a nossa.
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2.  REMONTANDO  AO  PASSADO,  DESVELANDO  O  PRESENTE: 
SUBSÍDIOS  PARA  A  CONSTRUÇÃO  DE  NOVOS  CORPOS  E 
SUBJETIVIDADES

Como  vimos  no  capítulo  anterior,  as concepções sobre a formação dos corpos e 

subjetividades dos indivíduos vêm sendo bastante questionadas. O sujeito, que no passado era 

entendido como produto totalmente biológico desde seu nascimento, nas suas configurações 

de corpo, gênero e sexualidade, sofre um longo processo de construção cultural.

Entendemos,  então, que tais configurações são construídas nas relações com outras 

pessoas que medeiam seus valores expressos através dos sistemas  simbólicos  que  as 

compõem. Através desses sistemas, nossos corpos são projetados à medida que internalizamos 

tais significados e valores, alinhamos nossos sentimentos subjetivos e transitamos nos mais 

diferentes territórios, com o objetivo de encontrarmos nossa identificação, numa construção, 

“como um processo nunca completado – algo sempre 'em processo', […] no sentido de que se 

pode, sempre, 'ganhá-la' ou 'perdê-la'” (HALL, 2009, p. 106) (grifo do autor), no espaço social 

e cultural em que vivemos, tornando o mundo um ambiente imprevisível e fragmentado, ao 

mesmo tempo em que assumimos várias identidades, com o propósito de subsidiar esse 

processo que, conforme Cunha (2009), passa a ser provisório e variável.

Gostaríamos  de  tomar  emprestado,  aqui,  as  palavras  de  Octavio Ianni, sobre as 

transformações globais e culturais, para nos referirmos às transformações sociais nos últimos 

tempos:

os conceitos envelheceram, ficaram descolados do real, já que o real continua a 
mover-se e transformar-se. Em certos momentos, ele parece repetir-se de modo 
enfadonho, mas em outros revela-se diferente, novo, fascinante, insólito, 
surpreendente. Sob vários aspectos, pode-se dizer que aqui recomeça a história 
(IANNI, 2002, p. 35).

Segundo Ianni, com as  transformações  mundiais  abriram-se novas perspectivas 

sociais, políticas, econômicas e culturais. As tecnologias e suas mercadorias não são ingênuas, 

carregam valores de troca e recado, padrões e ideais, trabalham mentes e corações, formando 

opiniões, ideias e ilusões. Entram na construção e reconstrução de etnias, classes, sociedades 
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e suas culturas30.

Com base nesse pensamento, podemos afirmar que a sociedade em que vivemos 

mudou, sobrepôs-se à prescrição de viver sob regras e ditames em uma totalidade, ou como 

uma “receita de bolo”, pronta e acabada. Ela fluiu e evoluiu a partir de si mesma, está 

constantemente sendo descentrada e deslocada por forças sobrepujantes. Assim, os sujeitos 

não são plenos dentro deles, e suas identidades precisam ser preenchidas e desenvolvidas ao 

longo de suas vidas.

Partindo do pressuposto de que, nessa sociedade, os corpos não são estáticos, mas, 

sim, formados e transformados no interior de uma representação em  que  essa mesma 

sociedade é, nesse processo, uma comunidade simbólica, um sistema de representação 

cultural, seja no discurso, seja  no modo de construir os sentidos, que influenciam e 

organizam, tanto as ações quanto as concepções que temos das subjetividades  humanas, 

fazemos a seguinte pergunta: Como,  então, os corpos são definidos historicamente e não 

biologicamente? Com o intuito de compreender  melhor esse  processo  de  construção  dos 

corpos e subjetividades, remontamos ao passado, elencando autores que venham subsidiar o 

eixo norteador deste capítulo.

Foram inúmeras as tentativas de construir e reconstruir um relato inteligente do que é 

o homem31. Isso tem permeado o pensamento de muitos autores, sobre até que ponto podemos 

chegar e o que podemos afirmar,  pois,  as interpretações sobre a construção dos corpos 

sofreram duros questionamentos na esfera dos estudos sobre gênero. Quanto especificamente 

à  antropologia,  os  debates  atuais,  caracterizados  por  uma  perspectiva  que  levaram 

rapidamente à sua desconstrução. Ficou demonstrado que enfatizar o fator biológico,  para 

explicar o que são os homens e as mulheres e que tipo de relações se estabelecem entre eles, 

pode variar nas diversas tradições culturais.

Algumas  sociedades  demonstram  que  as  discrepâncias  apontadas  entre  machos  e 

fêmeas  se baseiam,  quase  totalmente,  na natureza;  outras  dão pouca ênfase às distinções 

30 No capítulo seguinte retomaremos este assunto de um outro ponto de vista, de que a tecnologia, em 
especial a mídia, ou a sua cultura, pode ser usada, tanto para informar ou alienar quanto para questionar.

31 De acordo com Furlani (2009, p. 299), o entendimento de uma “humanidade universal” começou a ser  
abalado a partir da metade do século XX em função da ideia de multiplicidade presentes nos movimentos de  
contestação e crítica social. O “homem” – leia-se subjetividade humana – (substantivo masculino – sujeito 
privilegiado, até então, da história) começou a dar lugar ao “humano” – reconhecido como um adjetivo que 
traz consigo uma pluralidade, até então negada, excluída, ocultada.
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biológicas e há ainda aquelas sociedades cuja estrutura não se firma na divisão dos seres 

humanos em categorias  sexuais binárias (MEAD, 1935 apud CUCHE, 2002), descartando, 

assim, a ideia de uma  universalidade na construção cultural do indivíduo ou  da dominação 

masculina.

Margaret Mead32, acerca do masculino e do feminino, ao observar três sociedades da 

Nova  Guiné,  Arapesh,  Mundugomor  e  Chambuli,  afirma  que  a  construção  cultural  de 

masculino e feminino não existe de forma igual em todas as sociedades. A personalidade, que 

na visão de alguns autores era considerada biológica, ocorria de acordo com o modelo cultural 

definido por  cada sociedade e “[…] as pretensas personalidades masculina e feminina que 

consideramos universais, por crermos que são de ordem biológica, não existem, como as 

imaginamos” (MEAD, 1935 apud CUCHE, 2002, p. 79).

Nas sociedades Arapesh e Mundugomor, não fazem, por exemplo, distinções entre o 

que  se  pode  caracterizar  como  “psicologia feminina” e/ou  a  “psicologia masculina”. Na 

Arapesh, tanto o homem quanto a mulher devem passar por uma educação, desde crianças, 

que os tornem sensíveis e servis. Na Chambuli, há psicologias específicas para os dois sexos, 

no entanto opostas àquelas que encontramos segundo algumas concepções correntes em nossa 

sociedade: as mulheres são empreendedoras, extrovertidas; já os homens, inseguros, sensíveis, 

preocupados com a aparência. Nessa última sociedade, são as mulheres que detêm o poder 

econômico, e as atividades cerimoniais e estéticas ficam ao encargo dos homens.

De acordo com Cuche, Margaret Mead afirma que

os traços de caráter que nós qualificamos de masculinos ou de femininos são, em 
grande parte ou até mesmo na sua totalidade, determinados pelo sexo de uma 
maneira tão superficial quanto o são as roupas, os modos e o penteado que uma 
época designa a um ou outro sexo (2002, p. 81).

Aliás, a partir dessa análise, Cuche tende a reafirmar que a construção dos corpos não 

se explica por seus caracteres biológicos, como, por exemplo, o sexo, mas por um “modelo 

cultural” particular de determinada sociedade que determina a educação do indivíduo, como 

uma criança. Desde os primeiros minutos de vida, ela é impregnada desse modelo, por todo 

32 Em pesquisa etnográfica na Oceania.
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um sistema de estímulos e de proibições formulados explicitamente ou não. Por conseguinte, 

quando adulta, é levada a se conformar, às vezes de maneira inconsciente, com os princípios 

fundamentais da cultura.

Segundo Cuche, esse é o processo que os antropólogos chamaram de “enculturação”, 

que é resultado da transmissão da cultura pela educação, adaptada ao modelo da cultura desde 

o princípio. Assim, algo fora desse modelo seria considerado uma anormalidade psicológica, 

presente e estigmatizada em todas as sociedades, que se explica da mesma maneira, não de 

um modo absoluto ou universal, mas de ma neira relativa como sendo a consequência de uma 

inadaptação do indivíduo, chamado por ele de “anormal”, à orientação fundamental de sua 

cultura, o que, para Cuche, estabelece um vínculo estreito entre modelo cultural, método de 

educação e tipo de personalidade dominante.

Entretanto, diversos autores, em seus estudos culturais sobre sexo,  gênero  e 

sexualidade, denunciaram a tentativa de universalização e dominação masculina. O ponto de 

partida dessa denúncia era o de  compreender o  sexo e o  gênero como categorias opostas. 

Enquanto sexo seria um dado biológico, gênero seria uma construção sociocultural. A ideia de 

gênero daria conta, então, da forma como cada  sociedade apreende os significados do que 

vêm a ser masculino e feminino.

Para Louro (2000, p. 10), tal ponto de vista se fundamenta habitualmente no corpo e 

na hipótese de que “vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma forma”. Entretanto, 

pode-se  perceber  que  na  sexualidade  estão  envolvidos  “rituais,  linguagens,  fantasias, 

representações,  símbolos,  convenções”.  Tais  processos  são  consideravelmente  culturais  e 

plurais. Nessa visão, não há exclusividade para o biológico nesse terreno, até mesmo se for 

considerada a própria ideia de corpo, ou mesmo de natureza. Utilizamos processos culturais 

para definir  o que é  e o que não é  “natural,  produzimos e transformamos a natureza e  a 

biologia e, consequentemente, as tornamos históricas” (LOURO,2000, p. 10).

Os corpos passam a ter sentido no âmbito social. A inscrição dos gêneros feminino 

e/ou  masculino  nos  corpos  se  faz,  sempre,  levando  em conta  o  contexto  de  uma cultura 

definida; traz, portanto, as marcas dessa cultura. Também sempre socialmente se estabelecem 

e se codificam as possibilidades da sexualidade e das formas como se expressam os desejos e 

prazeres; portanto são as relações sociais das redes de poder de uma sociedade que compõem 
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e definem essas possibilidades.

Também trazemos para discussão as reflexões que Judith Butler (1999; 2000) propõe 

sobre gênero e o binarismo; sobre as perspectivas políticas e argumentação em favor de uma 

nova concepção de gênero, poder, subjetividade e práticas políticas;  sobre o que  reitera a 

primazia da cultura e da história na constituição dos nossos corpos, fantasias, representações, 

vaidades e condutas.

A autora atesta que os corpos e  suas naturezas são construídos a partir de práticas 

discursivas de poder, perpassando por  um processo de construção  no qual aqueles que  se 

inscrevem no tecido social  vão ser  submetidos ao  que é  vinculado ao sexo e ao gênero, 

caracterizando, assim, o que ela chama de materialização dos corpos. Desta forma,  a autora 

sintetiza:

o que está em jogo nessa reformulação da materialidade dos corpos é o seguinte: (1) 
a remodelação da matéria dos corpos como efeito de uma dinâmica de poder, de tal 
forma que a matéria dos corpos será indissociável das normas regulatórias que 
governam sua materialização e a significação daqueles efeitos materiais; (2) o 
entendimento da performatividade não como ato pelo qual o sujeito traz à existência 
aquilo que ele ou ela nomeia, mas, ao invés disso, aquele poder reiterativo do 
discurso para produzir os fenômenos que regula e constrange; (3) a construção do 
sexo não mais como um dado corporal sobre o qual o construto do gênero é 
artificialmente imposto, mas como uma norma cultural que governa a materialização 
dos corpos; (4) repensar o processo pelo qual uma norma cultural é assumida, 
apropriada, adotada: não vê-la como algo, estritamente falando, que se passa com 
um sujeito, mas, ao invés disso, que o sujeito, o eu falante, é formado em virtude de 
ter passado por esse processo de assumir um sexo; (5) uma vinculação desse 
processo de assumir um sexo com a questão da identificação e com os meios 
discursivos pelos quais o imperativo sexual possibilita certas identificações sexuadas 
e impede ou nega outras identificações. (BUTLER, 2000, p. 155)

Na perspectiva de Butler, então, as relações sociais trazem mecanismos que 

transformam o corpo “bruto”, “natural”, atribuindo-lhe sexo e gênero. Essa atribuição é o que 

torna possível a existência dos corpos na vida social e independe de cada um de nós. Portanto, 

a materialização dos corpos faz parte dos processos que os transformam em “sujeitos”, em 

dado tempo, numa dada cultura.

Com isso, os corpos são vividos no cotidiano como a manifestação concreta dessas 

práticas discursivas e de poder. Em um gesto ou movimento de um indivíduo, a citação e a 

reiteração das normas sociais e sua inserção nessa rede: o corpo social “acontece”, performa-
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se seu gênero. Dessa forma, a atribuição ou reconhecimento do sexo de um indivíduo registra 

exatamente esse momento de materialização das relações de poder  e  não  da  natureza  do 

corpo. São essas mesmas relações que estabelecem processos de identificações diversas, nas 

quais entram em jogo identidades e corpos socialmente aceitos ou “marginais”. A imbricação 

dessas identidades é fundamental para perceber que as práticas sexuais não-hegemônicas tanto 

pressupõem a norma sexual como ocupam lugares marcados pelas relações de poder. 

Exatamente porque essas normas “acontecem”, materializam-se nos corpos.

Dessa forma, a partir do conceito de materialização dos corpos, é possível imaginar 

como  uma  “matriz  heteronormativa”  permeou  a  esfera  ocidental,  constituindo-se  nesse 

“binarismo sexual” e na “compulsoriedade das relações  heterossexuais”.  Como  resultado 

desse  discurso  heteronormativo  surge,  então,  a  ideia  de  que  os  comportamentos  sexuais 

apresentam a característica de fixidez e também surge a necessidade de reafirmar ou garantir, 

por todo o tempo, essa fixidez. Nesse sentido, permeiam-se, também, os discursos com um 

aspecto negativo do que deve ser evitado e o que está em oposição: como a homossexualidade 

e o sexo feminino. Desse mesmo jeito, na produção de muitos desses discursos sobre essas 

características, não se apresentam descrições, mas prescrições do que a cultura ocidental não 

considerava ser homem.

Buttler  (2000) tem exposto, em suas teorizações, que a reificação de categorias tem 

excluído ou reduzido as possibilidades de os sujeitos se constituírem; isso porque os sujeitos, 

na construção de suas identidades, deparam com normas e tabus que talvez queiram superar 

possibilidades  não  desejadas  nessa  cultura.  Butler  nos  incita  a  questionar  o  grau  de 

cerceamento  jurídico  e  social  de  que  são  vítimas  as  “mulheres”  e  os  “homossexuais”, 

cerceamento que legitima e exclui, de maneira naturalizada, tudo o que não é adequado a 

esses sujeitos de “poder”.

Assim, o significado de uma matriz heterossexual não origina dos corpos sexuados, 

mas se fixa sobre o corpo, que, sendo sexuado, passa a ter significado. Butler (1999) aponta 

para um viés de construção do gênero ou da sexualidade, através do qual interpelações 

acontecem desde que se nasce: no momento em que se declara “é menino”, “é menina”, vão 

haver  a  interação  e  a  constituição  do  sujeito,  que  é  estimulado  a  manifestar-se  sobre  a 

afirmação ou a negação de suas próprias condutas, com o fito de sustentar, ou não, aquela 
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interpelação inicial. Tal interpelação é imaginada não na discussão, mas como o sexo previsto 

a  “acontecer”.  Dessa  forma,  a  autora afirma que “one is not born a woman, but rather 

becomes one”33 (BUTLER, 1999, p. 149).

Esse “tornar-se” contrapõe-se aos valores universais do que vem a ser um homem ou 

uma  mulher.  Dá-nos  a compreensão das experiências  construídas  ao  longo dos  discursos 

hegemônicos e das interpretações de sexo e gênero, levando-nos a crer que

when the constructed status of gender is theorized as radically independent of sex, 
gender itself becomes a free-floating artifice, with the consequence that man and 
masculine might just as easily signify a female body as a male one, and woman and 
feminine a male body as easily as a female one. (BUTLER, 1999, 10)34.

Assim, diante das interpretações que estudiosos tiveram sobre a construção natural ou 

cultural  do  gênero e da  sexualidade, muitos  apontaram que, se, por um lado, buscavam 

aceitação, por outro, a rejeitavam. Limitaram-se às “categorias reificadas” do que vem a ser 

mulher ou homem, masculino ou feminino. Esse processo pode sofrer entraves da própria 

linguagem, que prevê duas categorias isoladas, cada uma delas abarcando coisas e pessoas da 

outra.

No  entanto,  esse  embasamento teórico representa o  fio  condutor  que  nos  leva  a 

entender o processo de construção dos corpos, pois trata, entre outros, de fatos que se referem 

ao poder instituidor dos discursos circulantes na cultura, bem como apontam artefatos 

produtivos de práticas de representação que inventam sentidos, circulam e operam nas arenas 

culturais onde o significado é negociado e as identidades estabelecidas.

Mas  as  identidades  não  têm  uma  definição  simples,  elas  não  apresentam  uma 

convivência harmoniosa,  vivem em conflito  constante.  As identidades são disputadas, em 

meio às relações de poder e numa “disputa mais ampla, pela produção de recursos simbólicos 

e materiais da sociedade” (SILVA, T., 2009, p. 81).

Pode-se  inferir  que,  nos  grupos  sociais,  não  há  disputa  por  lealdades  ou  filiações 

33 “Alguém não nasce mulher, mas torna-se uma.” (BUTLER, 1999, 149) (tradução nossa)
34 “Quando o status construído do gênero é teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio 

gênero se torna um livre artifício flutuante, com a consequência de que homem e masculino podem, 
simplesmente, significar tanto um corpo feminino quanto um masculino, e mulher e feminino, tanto um 
corpo masculino quanto um feminino” (BUTLER, 1999, p. 10) (tradução nossa).
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diante  da  correlação de forças da  sociedade. Para  Tomas Tadeu da  Silva,  o  que  provoca 

dissensão é o poder de definição e de garantia do acesso particularizado aos bens sociais, 

mediado pela diferenciação de um processo que implica sempre as “operações de incluir e de 

excluir” ao dizer “o que somos”, ou o que “não somos” (SILVA, T., 2009, p. 81).

Portanto, essa é uma ideia que se restringe a afirmar enfaticamente que a diversidade 

existe para servir de base a uma pedagogia cujo centro vem criticar politicamente a identidade 

e a diferença. Nessa perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade inclinam-se para a 

naturalização, a cristalização e a essencialização. Passam a figurar como dados ou fatos da 

vida em sociedade perante os quais convêm tomar posição. De um modo geral, tem aceitação 

social e recomendação pedagógica a posição de respeito e tolerância em relação à diversidade 

e à diferença.

Utilizando-se  o  mesmo  argumento,  também  se  concebe  a  diferença  como  uma 

entidade autônoma. Nesse caso, porém, opondo-se à identidade, a diferença vem a ser “aquilo 

que o outro é: 'ela é italiana', 'ela é branca', 'ela é homossexual', 'ela é velha', 'ela é mulher'”  

(SILVA, T., 2009, p. 74) (grifos do autor). Do mesmo modo que acontece com a identidade, a 

diferença, sob esse aspecto, é entendida como autorreferência, como algo que remete a si.

Entretanto,  para  esse  autor,  existe  uma  relação  de  profunda  dependência  entre  a 

identidade e a diferença. Quando se faz referência à identidade de forma afirmativa, existe a 

propensão de ocultar essa relação. Na afirmativa “sou brasileiro”, fica a impressão de que me 

refiro a uma identidade estanque em si mesma: “sou brasileiro”. Dessa forma,  necessita-se 

fazer essa afirmação apenas porque outros seres humanos não são brasileiros. Se existisse um 

mundo em que a  homogeneidade  fosse  total,  no  qual  houvesse  entre  todas  as  pessoas  o 

partilhamento da mesma identidade,  perderiam o sentido as afirmações  de identidade.  De 

algum  modo,  é  exatamente  isso  que  acontece  com  nossa  identidade  de  “humanos”.  A 

afirmação  de  nossa  condição  de  “humanos”  só  é  necessária  em muito  raras  e  especiais 

circunstâncias.

Ainda,  esse autor,  em geral,  considera que a diferença é  um produto resultante  da 

identidade. Sob esse aspecto, a identidade é tomada como referência, é o ponto primitivo em 

relação ao qual é definida a diferença. Isso revela nossa propensão em eleger o que somos 

como a norma a que temos de obedecer para descrevermos ou avaliarmos o que não somos. 



48

Identidade  e  diferença  não  são  apenas  interdependentes,  elas  têm  em  comum  outra  e 

importante  característica:  elas  denotam  o  resultado  de  atos  da  criação  linguística.  Isso 

significa dizer que não são “elementos da natureza”, elas têm que ser ativamente produzidas, 

pois  são  criaturas  que  não  pertencem ao  mundo  natural  ou  a  um mundo  transcendental, 

pertencem  ao  mundo  cultural  e  social;  são  fabricadas  por  nós  no  ambiente  de  relações 

culturais e sociais.

Assim, a identidade brasileira, para citar um exemplo, é definida como consequência 

da criação de diferentes e complexos atos linguísticos responsáveis por defini-la como uma 

identidade nacional diferente das outras. Na condição de atos linguísticos, a identidade e a 

diferença se submetem a certas propriedades características da linguagem em geral.

Tomaz Tadeu da  Silva  (2009)  sustenta  que essa particularidade  da  linguagem traz 

consequências importantes para a questão do sexo e da sexualidade. A linguagem define, em 

parte, as relações de identidade e diferença; na medida em que isso acontece, tais relações são 

dispostas  tendo  em  vista  oposições  binárias:  “masculino/feminino”,  “branco/negro”, 

“heterossexual/homossexual”.  Discutir  sobre  o  fato  de  a  identidade  e  a  diferença 

estabelecerem relações de poder significa levantar problemas sobre os binarismos que servem 

de base para elas se organizarem.

Formas  distintas  pelas  quais  se  hierarquizam  as  identidades  e  as  diferenças  se 

constituem em estabelecer uma identidade como a norma. A normalização representa um dos 

processos mais sutis de manifestação do poder no campo da identidade e da sua diferença. 

Normalizar vem a ser a escolha arbitrária de uma determinada identidade tomada como o 

parâmetro  em  confronto  com  o  qual  se  faz  avaliação  e  a  hierarquização  das  demais 

identidades.  Normalizar pressupõe que sejam atribuídas a essa identidade a totalidade das 

características  positivas  possíveis,  que  devem atuar  como referência  para  a  avaliação,  de 

forma negativa, das outras identidades, pois “a identidade normal é 'natural', desejável, única. 

A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas 

simplesmente como a identidade” (SILVA, T., 2009, p. 83) (grifos do autor).

Trazendo a discussão para o campo da sexualidade e da confirmação da identidade 

sexual, essa ideia  de  identidade  e  diferença nos  permite problematizar  as  dicotomias,  a 

exemplo de “homem/mulher”, “feminino/masculino”, “heterossexual/homossexual”.
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Considerando que a identidade sexual pode ser não só masculina ou feminina, mas 

também pode  se  manifestar  numa mistura  entre  o  que  é  masculino  e  o  que  é  feminino,  

admitindo várias categorias de identidades com inversão dos “papéis” de gênero, apontamos 

agora para o conceito de identidade como o construto que manifesta a percepção individual 

sobre o próprio sexo, a identidade sexual e a sexualidade.

No entanto, dizer que temos  uma identidade sexual é  revestir-nos de ambiguidade, 

porque é “um conceito bastante fundamental, oferecendo um sentimento de unidade pessoal, 

de localização social e, até mesmo, de comprometimento político” (WEEKS, 2000, p. 70). 

Para  Weeks, as concepções identitárias não são construídas no vazio social, mas de 

acordo  com  as  representações  dominantes,  ou  em  resposta  a  elas;  enquanto  fixam  uma 

identidade  como  norma,  essas  representações  dominantes  se  atribuem  o  poder  de 

hierarquização, de eleição, num processo eventual de cultura, uma identidade exclusiva como 

parâmetro em relação ao qual outras identidades sofrerão avaliação e classificação e serão 

dispostas em ordem de posições sociais, econômicas e culturais.

Para  Weeks (2000),  embora  o sexo seja  visto como um elemento essencial na 

construção corporal de uma pessoa, a sexualidade, assim como a identidade, além de uma 

construção social, é uma invenção histórica, que tem base nas possibilidades do corpo. Os 

sentidos que lhe atribuímos são modelados em situações sociais concretas  que  são 

determinantes de  nossas personalidades.  O termo sexo significava,  de maneira  simples,  a 

consequência da divisão da humanidade nos segmentos feminino e masculino. Indicava não 

só as diferenças entre homens e mulheres, mas ainda a forma como os homens e as mulheres 

se interagiam.

Assim,  nossas  definições,  convenções,  crenças,  identidades  e  maneiras  de  se 

comportar  sexualmente  não  resultam  de  uma  simples  evolução,  como  se  tivessem  sido 

causados por algum fenômeno da natureza: sua modelagem ocorre no interior de relações 

precisas  de poder.  A mais  óbvia dessas  relações é  a  entre  homens e  mulheres,  em que a 

sexualidade feminina  tem tido uma definição histórica em relação à  masculina.  Porém, a 

sexualidade está marcada, particular e sensivelmente, por outras relações de poder. A maneira 

como nós pensamos ou nos comportamos tem despertado um interesse contínuo por parte da 

igreja e do Estado. Podemos observar que, em tempos mais recentes, a medicina, a psicologia, 
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o trabalho social,  as  escolas  e  outras  instâncias  têm interferido  no  assunto,  todos  com a 

intenção  de  inteirar-nos  sobre  formas  adequadas  de  ajustamento  de  nossas  atividades 

corporais.

Mas, para Weeks, “sexo” é um termo descritivo para as diferenças anatômicas básicas, 

internas e externas ao corpo, que vemos como algo que pode diferenciar os homens e as 

mulheres.  Tais  distinções  anatômicas  geralmente  se  observam  no  nascimento,  mas  os 

significados associados a elas são completamente históricos e sociais. Assim, para descrever 

como se diferenciam socialmente homens e mulheres, ele usa o conceito “gênero” e o termo 

“sexualidade como uma descrição geral para a série de crenças, comportamentos, relações e 

identidades socialmente construídas e historicamente modeladas” (WEEKS, 2000, p. 43).

O autor argumenta que, ao estabelecerem um campo especializado para esse tipo de 

conhecimento, ao buscarem descobrir as “leis da natureza” que hipoteticamente governam o 

mundo sexual, ao argumentarem sobre a influência da sexualidade em todos os aspectos da 

vida, os sexólogos, de certo modo, lograram “inventar” a importância atribuída por nós ao 

comportamento sexual, no entanto, é o corpo que por último expõe a verdade final.

Pois,  os  sentidos  que  damos  aos  nossos  corpos  e  a  suas  possibilidades  sexuais 

constituem,  sem  dúvida,  uma  parte  essencial  de  nossa  formação  como  indivíduos, 

independente das explicações sociais. Não devemos estar preocupados com a questão do que 

causa o desejo heterossexual ou homossexual nos indivíduos, mas sim, com o problema que 

gira em torno do motivo e do modo que conduzem nossa cultura a atribuir privilégio a uma e 

marginalização ou, quando não, discriminação à outra.

Todo  esse  discurso  em constante  expansão  é  parte  de  um aumento  exagerado  do 

controle sobre os indivíduos; controle não através do que se nega ou proíbe, mas pelo que se 

produz; pelo que se impõe através de uma grade de definições diante das possibilidades do 

corpo e seu aparato sexual. 

Os  vocábulos  “homossexualidade”  e  “heterossexualidade”,  segundo  Weeks  (2000), 

foram usados, pela primeira vez, por um escritor austro-húngaro chamado Karl Kertbeny, em 

1869. A época no qual esses neologismos surgiram é importante: eles foram desenvolvidos em 

relação a  uma experiência  anterior  que  tentava  inserir,  na  pauta  política  da  Alemanha,  a 
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questão da reforma sexual e, de modo especial, a revogação das leis antissodomitas35. Assim, 

os termos fizeram parte, posteriormente, de uma campanha embrionária, pela disciplina da 

sexologia,  em  desenvolvimento  naquele  momento  e  que  tinha  como  objetivo  definir  a 

homossexualidade como uma manifestação diferente de sexualidade ou como uma “variante 

benigna”, diante das interpretações dos reformadores, de uma potente, porém “impronunciada 

e mal definida noção de 'sexualidade normal'” (WEEKS, 2000, p. 62) (grifo do autor).

Até  então,  a  atividade  sexual  entre  as  pessoas  do  mesmo sexo biológico,  naquela 

época, era entendida como uma categoria que generalizava a sodomização, a qual podia ser 

vista não como um desejo específico, apenas de uma pessoa, mas como algo em potencial,  

percebida na natureza de todas as pessoas pecadoras.

A criação desses termos passou a ser visto, consequentemente, como sendo parte de 

um esforço muito grande, no final do século XIX e no começo do XX, para definir com 

restrições a maneira como se devem comportar as identidades sexuais, o que, definitivamente, 

levou  a  homossexualidade  e  a  heterossexualidade  a  se  tornarem  termos  decisivamente 

opostos. Entretanto, durante esse processo, as palavras implicaram mudanças de forma muito 

sutis. Weeks (2000, p. 62) afirma, portanto, que e o termo homossexualidade, “em vez de 

definir uma variante benigna da normalidade”, como originalmente se pretendia, passou a ser, 

na opinião dos precursores da sexologia, como Krafft-Ebing, “uma descrição médico-moral”.

A heterossexualidade, por outro viés, como uma palavra que viria para descrever algo 

até então pouco detalhado, passou, lentamente, ao longo do século XX, a ser usada como uma 

norma, pois, como aponta o autor, ela se torna o quadro de referência que é tomado como 

dados para que indique o modo como pensamos.

Weeks argumenta que a prática homossexual tem existido em todos os modelos de 

sociedades, de todos os tempos, e tem sido, sob formas diversas, aceita ou rejeitada, como 

parte  daquilo  que  as  pessoas  estão  acostumadas  a  praticar  nessas  sociedades.  Ele  aponta 

também que a construção dessa categoria de “homossexual” por esses cientistas da sexologia 

do final do século XIX, foi uma tentativa de definir as leis que argumentavam o que era 

geralmente visto como uma doença.

35 Para Foucault: “o sodomita era visto como uma aberração temporária, enquanto que o homossexual 
pertencia a uma espécie própria”. (FOUCAULT, 1993 apud WEEKS, 2000, p. 62)
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Dessa forma, à medida que as sociedades civis dos países ocidentais se tornavam mais 

densas,  mais  diferenciadas  e  autoconfiantes,  as  comunidades  lésbicas  e  gays,  também se 

tornavam peça chave nessa sociedade. Cada vez mais, o caminho da homossexualidade se 

torna um modo de vida que uma sociedade mais  hierárquica e  monolítica não admite.  A 

existência de um modo de vida  gay,  hoje, dá oportunidade de as pessoas explorarem suas 

necessidades ou desejos sexuais, de uma maneira que era, algumas vezes, impossível de se 

imaginar até bem pouco tempo.

Numa perspectiva que se vincule diretamente às experiências de uma sociedade atual, 

e não mais a um período histórico, como um modo específico de construção social que tem 

como correlato uma compreensão particular do mundo e da natureza, discutiremos, agora, 

uma posição de  indivíduo não apenas diante desse mundo e dessa natureza, mas também 

frente a si mesmo e ao outro. Convém ponderarmos que

cometeremos um engano, contudo, se pensarmos que essas características são 
privilégio de uma fase específica da vida ou de uma história particular. A produção 
das identidades sexuais e de gênero que se dá ao longo de toda a existência dos 
sujeitos (de todos os sujeitos) nada tem de harmoniosa e estável. Muito pelo 
contrário, revela-se como um processo sem qualquer garantia de estabilidade ou 
coerência; um processo que pode ser, e é, marcado por imprevisibilidade e 
provisoriedade. Neste sentido, é possível dizer que todos somos, sempre, sujeitos em 
construção (LOURO, 2010, p. 211).

Com  certeza,  várias  pesquisas  se  voltam  para  as  diferentes  formas  de  como  a 

sexualidade se manifesta.  É  então  que Louro (2010) demonstra  como pensar,  de maneira 

renovada, os sujeitos que ultrapassam os limites impostos. Trata-se da constituição de sujeitos 

que transitam nos diferentes territórios e que, além de fragmentados, não são unificados na 

pós-modernidade. Ela faz uso do filme Transamérica36,  para  ilustrar  o  giro  que  nos 

proporcionam  as  diversas  possibilidades  de  identidades,  giro  que  permite  a  decisão  das 

pessoas quanto a ficar na fronteira da cultura ou do próprio sujeito. 

Para a autora, quem transgride essa fronteira da cultura acaba sendo, por sua vez, alvo 

das pedagogias que buscam corrigir e normalizar; tais pedagogias garantem à sociedade a 

aplicação de penas,  sanções  e  exclusões. Portanto,  esse é  o  preço  que o indivíduo acaba 

36 TUCKER, Duncan. Transamerica. Estados Unidos, 103 min, 2005. (Esse é um filme considerado 
Road movie, que aqui é usado para representar essa viagem)
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pagando por não se submeter a essa ordem pedagógica que correlaciona o corpo ao gênero e à 

identidade sexual designados por ela.

Nesse sentido, ao ser construída a identidade cultural do sujeito, sobretudo aquela mais 

diretamente vinculada aos sujeitos da educação sexual, tais como os sujeitos que são 

marcados, socialmente, pelos  atributos de  sexo, gênero e sexualidade, que  nos  moldam 

“naquilo que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade” 

(SILVA, T., 2005, p. 15).

Entretanto, a subjetividade, no mundo de hoje, vai mais além, é preciso viajar pelo 

mundo  de  incansáveis  avanços  tecnológicos  e  todo  o  cenário  de  convergência  de  uma 

transmedia storytelling, por exemplo, para entendermos como evoluímos no tempo. Todo um 

aparato tecnológico,  como  blogs, fotologs, webcams, Orkut, Youtube, MySpace, videologs, 

medeia as novas formas de demonstrar sociabilidade e assumir os mais recentes “modos de 

ser” de nossa época, aponta para os novos tipos de dispositivos de virtualização ou exposição 

da subjetividades nas redes sociais e de comunicação, que nos possibilitam construir, nesse 

panorama, pautado pelo desejo de ter visibilidade total e pela reverência à personalidade, uma 

subjetividade fora do que poderíamos chamar de “intimidade”, “vida privada” ou “realidade”, 

pois, pode até ser que

certas características biológicas traçam e delimitam o horizonte de possibilidades na 
vida de cada um, mas muito é o que essas forças deixam em aberto e indeterminado.  
E é inegável que nossa experiência também seja modulada pela interação com os 
outros  e  com  o  mundo.  Por  isso,  é  fundamental  a  pregnância  da  cultura  na 
conformação do que se é.  E quando ocorrem mudanças nessas possibilidades de 
interação e nessas pressões históricas, o campo da experiência subjetiva também se 
altera, em um jogo por demais complexo, múltiplo e aberto (SIBILIA, 2008, p. 16).

Uma  alternativa  apropriada  para  desenharmos  um  esboço  da  subjetividade  na 

atualidade é a concepção que Sibilia tem sobre os atos de as pessoas se autobiografarem e ou 

fazerem confissões da vida privada na  internet. Justamente em um momento em que um 

grande número de usuários em todo o globo se apropria de variadas ferramentas on-line para 

expor suas intimidades e até mesmo criar um modelo de personalidade que lhes pareçam 

espetacular. 

Em seu livro, intitulado O show do eu – a intimidade como espetáculo, a autora nos 
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conduz por um percurso, em que o panorama histórico e cultural é tão vasto que chega a ser 

espantoso. Nesse panorama, vem-se substituindo o surrado  slogan “faça você mesmo” pelo 

“mostre-se como for”, e o verbo “ser” passa a indicar um efeito do verbo “parecer”.

As  transformações  que  atravessam  os  modos  de  subjetivação  da  atualidade  estão 

ligadas  ao  ambíguo  estatuto  que  vem  obtendo  os  pares,  antes  opostos,  entre  “público-

privado”, “ficção-realidade”, “intimidade-exterioridade”, “pessoa-personagem”. Diante disso, 

a exibição do “eu” frente ao “outro” tornou-se uma brincadeira de moldar novas identidades e 

ser feliz.

Portanto, de acordo com Sibilia, as subjetividades contemporâneas, agora, parecem se 

atracarem no que é exterior, nos sinais visíveis que um corpo emite, assim também no alcance 

da tão desejada visibilidade,  tendência que refletiria algum esvaziamento da interioridade, 

rumo a um espaço.

Coisas relacionadas ao não visível estão se desvalorizando quando comparadas com o 

apelo  magnético  da  imagem  e  da  visibilidade  encaradas  como  um  fim.  Todavia,  o  que 

expomos anteriormente quanto ao conceito de gênero e sexualidade, também é válido para a 

subjetividade. Pois, nem sempre foi assim, nossa civilização passou por um momento em que 

a subjetividade era muito preciosa para ser dividida, muito menos ao ponto de está visível em 

toda  a  rede.  Deveria  ocorrer  seu  cultivo  e  florescimento  sob  os  cuidados  das  normas 

hegemônicas. 

No entanto,  com a  expansão  dessa  subjetividade  consentida,  o  interior  sofreu  um 

sensível momento de escrutínio e excessiva significância. Viver pelo que se é e durante o 

processo do autoconhecimento e da atenção voltada para a análise da sociedade presente em 

torno do indivíduo de então, traz, certamente, enriquecimento interior, subsídios para novos 

corpos e subjetividade, colocando os sujeitos contemporâneos em ação para responder a essas 

novas demandas socioculturais, que, como afirma Sibilia (2008), balizam outras formas de ser 

e estar no mundo, como veremos no próximo capítulo.
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3.  A CULTURA DA MÍDIA: ALIENADORA OU QUESTIONADORA?

A mídia, como instrumento de comunicação de massa, participa do cotidiano das 

pessoas: no lazer, no trabalho, nos estudos e na vida pessoal dos cidadãos, tornando-se um 

importante meio de difusão de ideias, comportamentos e informações que parecem ser, cada 

vez mais, necessários à formação de uma identidade. Com  isso, a mídia exerce função 

relevante  e contribui, não só para o entretenimento das pessoas, como também para a 

construção ou desconstrução de conceitos que podem levar a  uma mudança do 

comportamento e transformação social.

A partir desse pressuposto, podemos investigar os instrumentos mais importantes  da 

mídia que a evolução tecnológica  coloca à nossa disposição para evitar a padronização dos 

conceitos, fugir das estereotipações e demonstrar a capacidade que a mídia tem de questionar 

e fazer refletir sobre a verdade daquilo que se ouve, se fala e se vê. No entanto, como os fatos 

ocorrem de modo independente da interpretação que lhes damos, buscamos fazer um estudo 

aprofundado dos elementos que nos deem subsídios para uma leitura crítica e argumentativa 

da realidade em questão.

Assim, levando em consideração as relações entre mídia e sociedade, a influência que 

ela exerce na vida das pessoas e a capacidade que tem de moldar suas identidades, trazemos à 

tona os diversos pontos de vista, sobre o  modo como as informações são veiculadas e o 

quanto elas podem afetar a vida diária desses indivíduos.

De acordo com Kellner (2001, p. 9), em um breve resumo, é a cultura que a mídia 

veicula  com  imagens,  sons  e  espetáculos  propiciadores  da  urdidura  do  tecido  da  vida 

cotidiana.  Essa  cultura  da  mídia  domina  o  tempo  de  lazer,  modela  opiniões  políticas  e 

comportamentos  sociais  e  proporciona  o  material  com  o  qual  as  pessoas  forjam  suas 

identidades. Corresponde aos produtos da indústria que direcionam para o que significa, por 

exemplo, “ser homem ou mulher, ter sucesso ou fracasso, poder ou impotência”. Também dela 

parte o material utilizado por muitas pessoas na construção do seu “senso de classe, de etnia e 

raça, nacionalidade, de sexualidade, de 'nós' e 'eles'”. Sua influência se faz sentir no que se 

imagina  como preponderante  na  visão  de  mundo  e  no  reconhecimento  dos  valores  mais 
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profundos; assim, define-se o que se considera “bom ou mal, positivo ou negativo, moral ou 

imoral”. São narrativas que fornecem os símbolos e os recursos que ajudam a construir uma 

sociedade.

Essa  cultura é constituída por um sistema que está amparado pelos recursos 

tecnológicos, como telefone, rádio, televisão, discos, fitas, CDs, DVDs, pela imprensa, que 

vai desde o jornal impresso até revistas on-line;  pela internet,  homepages, blogs, as redes 

sociais, como, por exemplo: Facebook,  Orkut, MySpace, Twitter,  os sites de buscas como o 

Google, o Youtube, e muitos outros que poderiam ser citados aqui.

De  fato, o desenvolvimento de um senso crítico nem sempre acontece, a mídia traz 

alguns problemas que não podemos deixar de nos ater e é com Silva e Soares (2008) que nós 

tratamos  dessa questão. Para as autoras, os problemas causados pela mídia na educação 

apontam que é importante compreender como as pessoas, principalmente, os jovens, vivem 

num mundo de práticas e espaços culturais diversos, mundo em que são produzidos, entre 

outros conceitos, o de identidades e sexualidades, principalmente quando a mídia é uma das 

fontes principais de lazer e informação utilizadas por eles. As autoras, ao problematizarem a 

influência que a mídia tem sobre os jovens, reiteram:

afirmar que a televisão exerce muita influência sobre os/as jovens é correto, já que a 
juventude contemporânea nasceu e cresceu imersa na cultura midiática, mais 
fortemente imersa na cultura televisiva. os/as professores reconhecem isto e até 
afirmam que “a televisão é mais interessante que a escola” ou, como afirmou uma 
orientadora educacional, que “a família teria que tomar alguma posição em relação à 
Xuxa, porque não adianta a escola discutir prevenção e bons costumes se uma 
celebridade como a Xuxa assume uma gravidez como 'produção independente' e 
publicamente”. Outras afirmações de professores/as também são ilustrativas: as 
jovens estão sendo erotizadas precocemente, por modelos de beleza, sucesso e 
glamour veiculados na mídia. As crianças se recusam a participar de atividades que 
envolvem música e dança se essas não são as mesmas a que elas assistem na 
televisão. Professores/as de educação física falam da dificuldade em lidar com o 
“fracasso” dos alunos nas competições esportivas, uma vez que estes não aceitam a 
derrota. Seus modelos de competidores são sempre os vencedores, os jogadores de 
futebol de grandes times, ricos, famosos, cortejados pela mídia e por belas mulheres 
(2008, p. 85).

Para Kellner (2001), nessa perspectiva da cultura da mídia de formação de conceitos, 

através de imagens, jeito de ser, tipo de música, os quais promovem a construção de uma 

identidade cultural, muitas vezes, esses conceitos são moldados por pontos de vistas ilusórios 
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de uma sociedade reprimida, pois, na maneira como são transmitidos, observa-se um jogo de 

indução, influenciando as pessoas a ajustar-se a certas opiniões, imagens e sons veiculados 

que indicam como se organizam os diversos componentes sociais na narrativa de um padrão 

cultural fabricado de acordo com os interesses de classes dominantes.

Mas, também,  para contrapor-se a  essa ideia, esse  mesmo  autor pondera que  as 

pessoas, valendo-se dos textos difundidos pela mídia, podem criar seus próprios significados, 

isso porque se pode negociar ou renegociar a hegemonia, que é “vulnerável a ataques e à 

subversão”  (idem,  2001,  p.  11),  desde  que  a  própria  mídia  estabelece  uma  relação 

contraditória e oferece recursos passíveis de acatamento ou rejeição por parte dos indivíduos 

ao formarem suas identidades, opondo-se aos modelos dominantes. 

Entretanto,  segundo  o  pensamento  do  próprio  Kellner,  corre-se  o  risco  de  um 

proselitismo faccioso, quando se quer enfatizar a importância dada à rejeição ou à aceitação 

dos recursos midiáticos e também à arte do público em construir seus próprios significados. 

Sendo assim, com vistas ao modelo crítico ideal, deve-se buscar o meio-termo entre as duas 

posições,  isto  é,  reconhecer  que  a  emissão  é  forte,  sem deixar  de  ter  certa  liberdade  na 

recepção.  Pois,  acredita-se que “os desejos, as ansiedades e as inseguranças das pessoas 

comuns” (idem, 2001, p. 15) encontram expressão na cultura da mídia e, pela afinidade que 

esses consumidores têm, possibilitam a criação de formas de dominação que, se por um lado, 

propiciam a insistência nas relações vigentes de  poder, por outro, fornecem elementos para 

que se construam e fortaleçam identidades que refutem sua hegemonia.

Assim, Kellner afirma que um bom estudo sobre a cultura da mídia deve ir além dos 

limites de um texto, deve indagar como ele se encaixa nos sistemas de produção conceitual e 

de que modo os vários conceitos fazem parte desse sistema cultural.

Na sua análise dos filmes Rambo: First Blood37, Top Gun38 e Poltergeist, por exemplo, 

Kellner  utiliza  uma abordagem multicultural  crítica,  em que  o conceito de mídia é mais 

amplo, ou seja, ele trabalha numa perspectiva de que não há uma só cultura “dominante, 

unificada e estável”; o autor aponta a existência de pressupostos teóricos  que abrem novos 

horizontes, explorando o modo como as mensagens audiovisuais e narrativas fazem parte das 

37 Programado para matar (1982).
38 Ases indomáveis (1986).
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construções identitárias de sexo, sexualidade, raça e classe na cultura da mídia.

Para tanto, Kellner levanta uma crítica a respeito do marxismo, do feminismo e do 

multiculturalismo,  opondo-se a  essas teorias,  reconhecendo a importância  das margens da 

cultura na mídia,  não só pelo seu modo de construção e  tratamento,  mas ainda pelo que 

transmitem de significados e valores. Todavia, apesar de suas críticas, ele não é alheio às 

“contribuições, do feminismo e dos projetos multiculturalistas sobre sexo, sexualidade, raça, 

etnia,  alteridade  e  marginalidade”  (ibidem,  p.  18) para elucidar uma parte da teoria pós-

moderna, sobre certas características mais evidentes de nossa cultura e de nossa sociedade.

Na  construção  de  uma  teoria  social  voltada  para  a  análise  da  cultura  da  mídia 

contemporânea, Kellner associa recursos oferecidos pelas teorias modernas a alguns pontos de 

vista pós-modernos,  no intuito de compor,  segundo ele,  o instrumental  mais  vantajoso na 

elaboração de uma teoria social e crítica cultural nos dias que correm. Dessa forma, Kellner 

trabalha numa perspectiva de que, ao lidar com manifestações pós-modernas, é preciso 

analisar o que é  irrelevante  e,  também, o que existe  de mais profundo e de interesses 

socioculturais. É nessa última que se apoia a nossa perspectiva, de demonstrar como a cultura 

da mídia pode questionar, entre outras coisas, a construção identitária, através da aparência, 

das imagens e do consumo desses produtos culturais, como a série Glee.

Mas antes vamos fazer uma ponte com Canclini (1995), para abordar o que ele chama 

de “pertencimento”. Para ele, a nova organização da sociedade tem o consumo de alguns 

produtos culturais como  um  meio  de  pertencimento  através  de  uma  marca.  Enquanto 

consomem bens materiais ou simbólicos, além de serem enquadrados como consumidores de 

superficialidades  e  seres  de  fácil  manipulação  por  parte  da  economia  capitalista,  os 

consumidores estão também dando forma à camada social em que se inserem ou que é alvo do 

seu  desejo,  e  assim  geram  sua  identidade.  Basta  ver,  dentre  os  jovens,  por  exemplo,  a 

padronização das roupas que vestem, das marcas usadas, das gírias empregadas, sem falar da 

maneira como se comportam. Nem sempre esses jovens pertencem a um mesmo grupo, mas 

todos buscam sua identidade, delimitam seus territórios, estabelecem as regras que regem a 

participação deles em determinado grupo.

Assim, Canclini levanta a discussão sobre a hipótese de que, quando selecionamos os 

bens  e  nos  aproximamos  deles,  perseguimos  algo  que,  em  nossa  concepção,  tem  valor 
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reconhecido  pelo  público.  Na  compreensão  de  Canclini,  consumo  e  cidadania  são 

inseparáveis,  são  processos  culturais,  práticas  sociais  de  onde  parte  o  sentido  de 

pertencimento. Ainda na sua compreensão, o consumo não indica apenas que os indivíduos 

têm em seu poder objetos isolados; o consumo é forma de pertencimento, obtida por meio de 

“relaciones de solidaridad y distinción con otros, de bienes que dan satisfacciones biológicas 

y simbólicas, que sirven para enviar y recibir mensajes”39 (ibidem, p. 53).

Portando, se uma pessoa consome uma determinada marca, ela pertence a um grupo, 

se não consome, fica  à  parte e é hostilizada por  esse  mesmo  grupo. Essa  marca  leva  a 

reconhecer pessoas pertencentes àquele grupo ou que com ele se identifiquem. Dessa forma, 

Canclini afirma que o fato de se participar gradativamente do consumo em busca da cidadania 

traz  consequências  que  podem forçar  os  cidadãos  a  separar-se  do  grupo  dos  desiguais  e 

solidários. Contudo, é de se observar o surgimento de associações de consumidores e lutas 

sociais como resultado do crescimento das comunicações e do consumo. Tais associações e 

lutas sociais partem de grupos marginais que se mostram bem mais informados a respeito das 

condições de empoderamento, como, por exemplo, os grupos LGBTTTs.

Pois,

las luchas generacionales acerca de lo necesario y lo deseable muestran otro modo 
de establecer las identidades y construir lo que nos distingue. Nos vamos alejando de 
la  época  en  que  las  identidades  se  definían  por  esencias  ahistóricas:  ahora  se 
configuran más bien em el consumo, dependen de lo que uno posee o es capaz de 
llegar a apropiarse40.

Assim, Canclini tende a reafirmar a forte influência, participação e crescimento das 

tecnologias audiovisuais de comunicação como centro do deslocamento do que seria alienador 

ou questionador, para práticas de consumo e pertencimento, nos cenários em que se exerce a 

cidadania,  “não como simples cenário de gastos inúteis e impulsos irracionais, mas como 

espaço que serve para pensar, e no qual se organiza grande parte da racionalidade econômica, 

sociopolítica e psicológica nas sociedades” (2005, p. 14).

39 “relações de solidariedade e distinção com outros, de bens que dão satisfações biológicas e simbólicas, que 
servem para enviar e receber mensagens” (CANCLINI, 1995, p. 53) (tradução nossa).

40 “as lutas de gerações sobre o necessário e o desejável mostram uma outra maneira de estabelecer as  
identidades  e  construir   o  que  nos  distingue.  Vamos  afastando-nos da  época  em que as  identidades se  
definiam por essências a-históricas: agora configuram-se melhor no consumo, dependem daquilo que possui, 
ou capaz de possuir.” (CANCLINI, 1995, p. 14) (tradução nossa).
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Quanto ao reconhecimento de serem os bens providos de significados e possibilitarem 

sua utilização na comunicação de determinadas  mensagens,  isso,  de acordo com Canclini 

(2005) e Kellner  (2001), ocasiona no produto a obtenção e a transmissão de um significado 

que vai além dos seus atributos materiais. Portanto, a marca de certo bem de consumo é um 

dos principais elementos que hoje, pode denotar liberdade, segurança, ou beleza, tornando-se 

a grande responsável pela criação e circulação de produtos e formas culturais, a exemplo de 

imagens, narrativas, espetáculos, bandas, filmes, telenovelas, seriados etc.

Glee – objeto de nosso estudo –, nessa mesma linha, como produto da mídia, também 

atribui significados aos seus produtos, que, por sua vez, são responsáveis pela comunicação 

de alguns assuntos relacionados às questões do sujeito, sua subjetividade e suas identidades.

Na  atualidade,  época  por  muitos  tida  como  a  pós-modernidade,  a  identidade  se 

apresenta realmente fragmentada: os sujeitos desviam-se de atitudes usuais para demonstrar 

que são detentores de várias identidades, as quais constituem seu “eu”. Com isso, desde a 

modernidade,  a  questão  da  identidade  é  discutida.  As  identidades  contemporâneas  são 

fustigadas  pelos  produtos  de  consumo,  pela  atração  da  moda  e  pela  comunicação 

mercadológica, possibilitando-lhes um sem número de escolhas e estimulando-as a mudarem 

constantemente.

Fica  a  impressão  de  que  os  indivíduos  priorizam  o  consumo  em  detrimento  da 

cidadania. Encorajados pela mídia, representada pela publicidade e pelo jornalismo, assim, 

efetiva e incessantemente, operam atualizações nas subjetividades de cada sujeito. De acordo 

com Fernanda Louise Budag41, esse comportamento acima descrito é incorporado, de maneira 

mais flagrante, pela juventude – “público-alvo majoritário de Glee”.

Assim,  o  ponto  inicial  com  que  nos  preocupamos  aqui  diz  respeito  aos  padrões 

culturais, as estereotipias de gêneros e sexualidades. Os produtos dos meios de comunicação, 

sejam para veicular notícias, sejam voltados para o comércio ou para o entretenimento, de 

alguma  forma  podem reproduzir esses padrões culturais dominantes  de maneira que nos 

levem a contestá-los.

Portanto, vamos nos ater ao que a cultura da mídia também pode fazer: questionar. 

41 Mestra em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM-SP. Atualmente pesquisadora mestre do 
mesmo Programa. Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela FURB.
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Programas  de  televisão,  filmes,  músicas  e  outros  produtos  midiáticos  têm  condição  de, 

utilizando  textos  ou  imagens,  revelar  os  discursos  hegemônicos.  Dentre  os  produtos 

midiáticos, merecem destaque os que estão dentro de um processo transmidiático, como a 

internet, o ciberespaço, e outros recursos que modificam cada vez mais as percepções dos 

sujeitos, em um acelerado processo que virtualiza as diversas dimensões da vida, tais como 

Twitter, Facebook e o MySpace, entre outras redes  sociais, contribuindo para o despertar de 

novas sensibilidades, levando seus usuários a abandonarem um campo limitado de leituras 

sem  reflexões para o campo de pessoas  ativas que, através dessas redes, começam a 

questionar.

Com sua crítica, esses sujeitos interrogam as posições que a cultura normativa legitima 

e mostram o seu caráter de construto social na cultura midiática, como os estereótipos de 

reproduções extensivas aplicadas, por exemplo, à mulher, ao negro e ao sucesso. É nesse caso 

que apontamos Glee, como um programa questionador desses padrões culturais. Nele, são 

utilizados além dos losers, a líder de torcida patricinha, o bullying na escola, o  casal  de 

protagonistas  que vive  o  eterno conflito  causador  de  sua  separação, o gay assumido que 

constantemente sofre com o preconceito, entre outros que abordaremos logo adiante.

Nessa série, existem todos os argumentos clássicos que já vêm sendo trabalhados em 

produtos transmidiáticos para o público: a combinação de escola, grupo musical, todos numa 

tentativa de facilitar não só a exportação do produto, mas também sua garantia posterior de 

identificação por parte de jovens em todo o mundo.

A partir disso, os  aparatos tecnológicos disponíveis e acessíveis ao público, tornam 

essa exportação, através do YouTube,  do Facebook, do  Twitter, bem mais intensa do que é 

veiculado pelo meio central de veiculação, que é a TV.

A série Glee, diante do seu sucesso, é  um fenômeno que gera esse tipo de 

compartilhamento de ideias e conceitos. Acompanhada do coral inserido em sua trama, 

compartilha suas mensagens através do lançamento de produtos como: livros, songbooks, 

CDs e DVDs e os shows do grupo em turnês, que performatizam apresentações que vão além 

do universo ficcional, levando-nos a concebê-la como uma transmedia storytelling. O termo 

transmedia, por si só, significa simplesmente “em toda a mídia”. Assim, pode-se seguir os 

seus personagens e as situações em toda a mídia, só que com mais frequência.
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Falar das estratégias de Glee como uma transmedia, desse ponto de vista, é falar sobre 

o conjunto de práticas culturais no seu sentido plural, ou seja, acompanhar as canções que se 

deslocam através do YouTube, iTunes, performances ao vivo etc., ou ler o que uma mídia fala 

sobre a outra. Na verdade, um dos principais trunfos que levou Glee a tornar-se uma 

transmedia foi o de contar com adaptações de músicas conhecidas em novos arranjos. A 

versão de Don't Stop Believing42, da banda Journey, por exemplo, tema do episódio Pilot 

(primeiro episódio de Glee na televisão) e interpretada pelo elenco, alcançou o primeiro lugar 

em downloads43 no iTunes e superou a versão original da música na parada da Billboard44.

Glee, como um  produto de  comunicação e, ao mesmo tempo, uma  marca, repassa 

valores simbólicos de sujeitos, subjetividades, bem como suas identidades e diferenças, 

fazendo o verdadeiro papel de uma transmedia storytelling. Glee é, portanto, o que aponta 

Cristine Mello, na sua observação sobre os vídeos, “infiltrações semióticas nos diferentes 

campos da estética contemporânea”  (2005, p. 1). Para ela, com a expansão dos vídeos na 

cultura digital, convergem diferentes modos de representação que vão além de imagens e 

sons. 

De acordo com Ana et al (2011), uma transmedia storytelling representa um processo 

em que elementos integrantes de uma ficção se dispersem sistematicamente, através dos 

vários canais de distribuição, que tem como finalidade criar uma situação de entretenimento 

de acordo com um ideal de que cada meio faça com que seja uma contribuição própria e 

original ao desenrolar da história. Com efeito, se pensarmos

na transmedia storytelling sob o ponto de vista do marketing, percebemos que a 
utilização de diversos suportes midiáticos, além de fugir do padrão de se contar uma 
determinada história através de um único meio, possibilita despertar o interesse do 
público em ampliar sua experiência com a narrativa. Isso acontece porque cada 
mídia não apresenta conteúdo repetitivo, mas sim original. Somado a isso, não é 
necessário interagir com todos os suportes para obter a compreensão total da 
história. Assim, o consumidor é livre para buscar a informação que lhe interessa, 
configurando-se, portanto, numa estratégia “pull”  e não mais “push”, como o 
marketing e a mídia como um  todo estão acostumados a desenvolverem sua 
comunicação almejando atingir o consumidor (ANA et al., 2011, p. 112) (grifos dos 
autores).

42 Não pare de acreditar.
43 Fonte: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u620412.shtml > Acesso em: 29 maio 2012.
44 Billboard. Quadro  para  afixar  avisos  ou  cartazes.  Fonte:  Dicionário  eletrônico  Michaelis  < 

http://michaelis.uol.com.br/> Acesso em: 01 jan 2012.
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Para interpretar melhor os autores, vamos considerar o uso dos dois termos em inglês, 

pull45 e push46, usados por eles. 

Pois bem, defende-se a ideia de que o  sucesso  de  mercado  de  uma empresa  seja 

diferente do que ocorria nos tempos antigos, quando a empresa focava suas estratégias quase 

somente em vendas.  A produção se dava de acordo com o planejado pela fábrica,  não se 

levava em conta o desejo do consumidor, como na estratégia push, que se configura pelo fato 

de a empresa simplesmente “empurrar” ou vender para o mercado o seu produto ou serviço. 

Quando se trata da estratégia pull, o mercado é estimulado pela empresa a “puxar” ou 

adquirir o seu produto ou serviço. Para que isso ocorra, faz-se necessário um conjunto de 

iniciativas que convençam o consumidor sobre a excelência do produto ou serviço, de modo 

que  o  consumidor  vá,  espontaneamente  à  busca  do  produto,  pelo  motivo  simples,  como 

apontam os autores, de ser livre para buscar a informação que lhe interessa, configurando-se, 

portanto, numa estratégia pull e não mais push.

Para Jenkins (2009), com a atual mudança midiática, que é definida através da 

estratificação, diversificação e interconexão de mídias, passamos a ter uma convergência no 

modelo da revolução digital. Dessa forma, essa convergência vai moldar as decisões dos 

produtores de mídia, anunciantes, consumidores, formuladores de políticas, assim como as 

diferentes opiniões sobre a temática abordada de acordo com o consumo dos seus produtos:

[...] ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação 
entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 
dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2009, p. 29) 

Nesse aspecto se encontra a série Glee, numa percepção positiva de mudança em torno 

das construções identitárias, trazendo para a mídia esse diferencial, que é o de questionar o 

que muitos de nós temos de inquietação. Nesse sentido, os valores representados no seriado 

Glee se interligam na linguagem videográfica e cedem lugar a manifestações culturais, 

misturando-se ao trabalho artístico, estimulando, em seus jovens consumidores, modelos de 

comportamento que devem ser imitados, modelos de identificação, para criticar e desconstruir 

45 Puxar.
46 Empurrar.
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uma realidade não mais aceita na contemporaneidade. 

Na  sociedade  atual,  em  que  a  cultura  da  mídia  ocupa  um  lugar  de  evidência,  a 

identidade cultural é em grande parte produzida pelo consumo e pela marca, que,

se trabalhada tomando como base o conceito da transmedia storytelling, a marca 
passa a ver o consumidor como protagonista da história, alicerça seus esforços na 
multiplicidade do rizoma, de todos para todos (ANA et al., 2011, p. 114).

Ou seja, todos meios contribuem para despertar uma empatia e sensibilizar seu público 

em relação ao perfil identitário trabalhado em Glee.

Diante do esboço traçado, cremos não haver dúvida de que a cultura midiática, em 

qualquer  das  suas  formas  –  publicitária,  jornalística,  ficcional  etc.  –,  ainda  que  algumas 

tenham maior peso que as demais, a cultura midiática,  insistimos, está presente, cada vez 

mais, nos hábitos diários dos sujeitos. No dia a dia dos consumidores, o conteúdo da mídia 

repercute  de  vários  modos:  difunde  comportamentos,  transmite  valores,  gera  consumo, 

fornece material para que a subjetividade se construa e contribua para a formação de uma 

melhor visão de mundo.

Glee é, assim, um produto cultural que retrata os novos tempos, fica lado a lado com 

as novas tendências. Glee recorre às experiências e preocupações dos jovens para codificar as 

situações e elementos representados no discurso da série,  para o público decodificá-los,  a 

partir do material que for veiculado. Nessa decodificação, os sujeitos se apropriam do que 

mais lhes aguça a atenção para a expressão de significados e identidades, que, segundo Hall 

(2006, p. 39), é “um processo em andamento”. 

Já temos, como indivíduos, dentro de nós, uma plenitude da identidade, mas não é daí 

que emerge a identidade descrita por Hall, ela emerge de uma brecha que é “preenchida” por 

algo do nosso exterior, pelas formas através das quais supomos que os outros nos veem.

Explica-se, então, por que Glee desperta uma empatia tão grande em relação às 

temáticas como gravidez na adolescência e homossexualidade, filha de pais gays, por 

exemplo, que são assuntos abordados no dia a dia desses receptores e tornam possível uma 

identificação  mais  próxima,  criticando  os  estereótipos  e  seu  grau  de  influência  com  a 

caracterização dos personagens. Aliás, apontamos esses elementos, a arma principal da série.
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Esses  estereótipos  são  usados  por  eles,  para  o  questionamento  desse  tipo  de 

representação, em que uma  ironia e  uma  sátira  desses estereótipos têm como estratégia a 

desconstrução dos paradigmas.  E é através da grande circulação de imagens e uma plena 

contra-argumentação que mostramos aqui o quanto uma transmedia storytelling como Glee, a 

partir dos diferentes papéis narrados pelas suas personagens, pode, através da cultura da 

mídia, questionar, subverter e desestabilizar uma sociedade mergulhada em tabus.

Algumas das críticas problematizadas no seriado acertam em cheio nas feridas e tabus 

das sociedades, em especial a norte-americana. Nas suas cenas, o seriado leva ao ar o que 

muitos pais ainda não têm em mente, uma consciência de que seus filhos, normalmente aos 14 

ou 15 anos, já têm uma mentalidade aberta, como afirma Colling (2011b)47: “É visível que os 

adolescentes de hoje, comparados com a geração anterior, estão experimentando e 

expressando sua sexualidade, seja ela hétero ou não, de maneira mais rápida e mais 

tranquila”.

O sexo faz parte da vida desses jovens e omiti-lo só torna as coisas piores. Muitos dos 

questionamentos de Glee giram em torno da sexualidade, sendo que temos personagens na 

série que expressam ou não essa questão, como Quinn, por exemplo, que, para demonstrar sua 

religiosidade, adere com fervor o voto de castidade. O questionamento está exatamente aí, a 

personagem que lidera uma torcida, que desfruta do maior prestígio dentro da escola e preside 

o clube de celibato, não encontra espaço para discussão em sua família a respeito da sua 

gravidez  acidental.  Seus  pais  pregam,  sem cessar,  votos  cristãos,  o  anseio  deles  é  que  o 

casamento dela seja convencionado, como foi o da sua irmã mais velha. Ao depararem com o 

que não idealizavam ou programaram para o futuro da filha, tomaram o caminho que, para 

eles, era viável, o de expulsá-la de casa. 

Outra narrativa  perceptível, aos olhos de qualquer um que preste  um mínimo de 

atenção na série, é a de Kurt, cuja trajetória é mostrada exatamente ao contrário da de Quinn: 

seu pai, um tipo de homem durão, dá todo o apoio a Kurt na sua orientação sexual, que, desde 

o primeiro episódio, tem sua narrativa de um gay assumido. Além do mais, é mostrado ao 

público como esse mesmo personagem sofre com o preconceito. 

47 Professor da UFBA, Coordenador do Grupo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade (CUS) e presidente 
da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura.
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Além da sexualidade, também há  os problemas de bullying que são constantes na 

série. Percebe-se que toda a vida adolescente é narrada por esses personagens. 

Mas atacar estereótipos é uma receita que está fazendo muito sucesso na mídia48. 

Aliás, o que o seriado está fazendo é exatamente mostrar à sociedade os losers, os socialmente 

excluídos, os que estão na “minoria”, como gays, lésbicas, gordos, negros, asiáticos, 

principalmente por estarmos numa época em que a pluralidade está em evidência. 

Um exemplo disso é a narrativa de Finn, o  quarterback. Ele é constantemente 

hostilizado com expressões do tipo deep throat49, por ter sua masculinidade em xeque. Através 

do seu perfil, é questionada a masculinidade dos homens que tentam se sustentar pelo 

machismo, pois Finn, apesar de ser pressionado a desistir do grupo de coral para assumir um 

papel de machão, rompe a barreira das subjetividades com base em um grande dançarino de 

balé que depois se tornou um grande jogador de futebol, para expressar que ele, o 

quarterback, gosta mesmo é de dançar e cantar (rebolar, na concepção dos héteros).

Ainda,  os relacionamentos entre meninas é outro ponto em questão. Santana, uma 

garota do tipo cruel, juntamente com Brittany, com papel de loira burra, ambas líderes de 

torcida, são personagens que demonstram indubitável flexibilidade em relação à representação 

da figura juvenil citada anteriormente por Colling (2011b). Ainda que escondido, elas revelam 

um comportamento carinhoso entre si, levando-nos a constatar um relacionamento nada 

corriqueiro numa mídia, como, por exemplo, a TV aberta que detém um grande público.

Outro questionamento importante feito pelo seriado está no papel de Rachel – filha de 

pais gays –, também um tanto inusitado na história da TV, pois ainda há um grande tabu em 

cima dessa questão por parte da sociedade, principalmente daqueles que, de alguma forma, 

têm preconceito contra gays e lésbicas. Percebe-se que algumas instituições religiosas e 

familiares ainda pregam que a prática homossexual é errada e não se encaixa nos princípios 

tradicionais, no entanto, para um casal de homossexuais ter filhos nessas circunstâncias vai de 

encontro a esses padrões culturais.

As construções identitárias protagonizadas no seriado Glee têm muitas referências, um 

48 GORMAN,  Bill.  Updated TV Ratings: Idol,  Glee  Drown  Out  The  Competition.  2010.   < 
http://tvbythenumbers.zap2it.com/2010/04/14/tv-ratings-idol-glee-drown-out-competition/48434  >  Acesso 
em: 01 maio 2012. 

49 Garganta profunda.
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bom exemplo é o papel do cadeirante Artie, por meio do qual  é colocado que não há as 

devidas condições para se locomover, pois falta estrutura física e ainda são vítimas de 

preconceitos, em ônibus, escolas, avenidas e ruas e que as dificuldades existem e não há o 

suporte necessário para inclusão dos cadeirantes com rampas e outras acessibilidades através 

do apoio da sociedade e do poder público.

Entre outros questionamentos,  como o da pessoa gaga, que é frequentemente 

considerada como sendo tímida, nervosa, introvertida, assustada e é submetida a situações 

constrangedoras em decorrência da ridicularização ou de preconceito, está também o  da 

pessoa gorda, como é o caso de Mercedes. Se ser gordinha é difícil, imaginemos então,  no 

colegial onde os jovens não têm dó de apontar os “defeitos” dos outros. Mas ela conseguiu ser 

uma pessoa popular com sua voz e carisma.

Por último, outra personagem que supera o que o telespectador comum aguarda, já que 

está acostumado com o estilo de seriados juvenis, é a treinadora  de líderes de torcida, Sue 

Sylvester.  Ela só  pensa nos interesses  pessoais  e  jamais  valoriza  o  trabalho  de  equipe, 

forçando as líderes de torcidas a terem hábitos alimentares desaconselháveis e a passarem por 

verdadeiras torturas nos ensaios em busca do que ela acredita ser o melhor para exibir como 

troféu. Tal narrativa reforça claramente  a  individualidade  e  a  busca  pela  vitória,  fatores 

altamente valorizados por sociedades como a norte-americana.

Na atualidade, conforme pensam diversos autores além daqueles que nos servem de 

apoio, os sujeitos, de um modo geral, estão em constante mutação (HALL, 2009). A depender 

do momento e  do espaço que ocupam, vestem diferentes roupas  durante o dia,  tudo isso 

representado através da cultura da mídia, hoje um dos setores principais que oferecem a esses 

mesmos sujeitos as possibilidades de projetarem as suas identidades a partir dessa vertente de 

significado cultural; em escala maior ou menor, a mídia, de maneira inevitável, se interpõe na 

vida cotidiana.

Fazer a análise da cultura da mídia e procurar entendê-la quer dizer elucidar o meio 

em que ela nasce e circula, podendo, portanto, levar-nos a perceber o que está acontecendo 

nas sociedades e nas culturas contemporâneas, ao mesmo tempo em que  contribuímos  para 

compreender a construção do sujeito e suas pluralidades.
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4.  O GLEE CLUB E SUAS NARRATIVAS: VISIBILIDADES E POSSIBILIDADES, 
NOVAS IDENTIDADES

Neste capítulo, vamos mostrar como, durante sua primeira temporada,  Glee explora 

uma série de performances de gêneros e sexualidades, através de suas personagens femininas, 

masculinas, dentre outras narrativas, como, por exemplo: as de cor/raça, etnia, nacionalidades 

subalternas.

As  narrativas  desses  protagonistas  serão  descritas  aqui,  dentro  de  um cenário  de 

confronto entre a identidade hegemônica e a “outra”, não a que apenas demonstre em sua 

dimensão o diferente, mas uma narrativa de identidade que vai desembocar numa forma que 

se assente na fantasia,  no desejo,  no consciente de um universo que propõe abandonar  a 

posição  de  segurança  e  de  conforto   (CUNHA,  2009),  e  ousar  aquilo  que  de  fato  os 

constituem como seres humanos.

Dentro desse contexto, nossa pesquisa reporta-se, então, não só ao “como” o seriado 

constrói as possibilidades identitárias de um grupo que se encontra preso às amarras de uma 

sociedade  heterossexual  compulsória  e  preconceituosa,  mas  também  às  dificuldades  de 

acessibilidade e exclusão dessas identidades no contexto político, social e cultural, concebidas 

pelo processo de segregação como minoria marginal (FURLANI, 2009).

Retrata  alguns  aspectos  como  a  parentalidade  e  a  conjugalidade  homossexuais, 

apontando  seu  nível  de  visibilidade  na  sociedade;  a  masculinidade  a  partir  da  ideia  de 

virilidade, força e poder, diante das suas fissuras e precariedades. E, por fim, o que seria uma 

desconstrução cultural de uma sexualidade hétero, tomando por base os desejos homossexuais 

como uma forma própria de cada um.

As  prerrogativas  que  as  atrizes  e  atores  assumem para  si,  em quase  todos  os  22 

episódios da primeira temporada aqui observados, são: “O que é diferente é especial” (GLEE, 

2009-2010),  as  diferenças  são  algo  positivo  e  não é  necessário  ser  como os  outros,  mas 

assumir-se e ser feliz com a diferença.

No entanto, em nossas observações, descobrimos que nem tudo foi festa para esses 

alunos; para que eles pudessem se destacar, a série encenou conflitos específicos de cada 

“desajuste”,  trazidos  pelas  personagens, com  o  intuito  de  contrapor  aos  outros,  ditos 
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“populares” da escola.

Assim,  ao  lançarmos  um olhar  mais  cuidadoso sobre  questões  que  envolveram os 

conflitos desse embate, descobrimos que dentro da escola a sociedade é dividida em posições 

de hierarquização. A posição de uma que está no centro,  na zona de conforto, munida de 

alunos contaminados de atitudes preconceituosas, que pregam a homofobia, a xenofobia, a 

lesbofobia; que batem, empurram, jogam na lixeira, cometem atos de atrocidade,  bullying, 

etc.,  com base numa cultura hegemônica,  predominantemente singular.  E a outra,  dos que 

estão na margem, de jovens que,  embora  presos às amarras dessa mesma sociedade que os 

deixam na posição de minoria,  estão empoderados pelo desejo de mudar essa realidade e 

construir outra.

Para dar o pontapé inicial, começamos com a narrativa do professor Schuester, por ele 

ter sido o responsável pela ideia de assumir o  Glee Club  e conduzir esses  outsiders nessa 

jornada que vamos testemunhar agora.

Tudo começou quando  Sandy Ryerson, na época diretor de arte do  Glee Club, foi demitido da 

escola. O professor Schuester, que ainda tem boas lembranças desse clube, que era sucesso nos tempos em que 

ele fazia parte, agora tem um novo pensamento, o de assumir o clube como seu novo diretor de artes.

Partindo  do  pressuposto  de  que  os  alunos  não  estão  felizes,  por  estarem  sem 

oportunidade  para  se  expressarem,  o  professor  Schuester  afirma  que  todos  têm perfis  na 

página do  MySpace, exatamente por se sentirem invisíveis. Só que ele não contava com uma 

coisa, o diretor da escola, Figgins, diz que, “when Glee Clube starts bringing that kind of 

prestige to the school again, you can have all the you want.”50 E sem apoio financeiro ele vai 

ter que pagar do próprio bolso para manter o Glee Club.

Como um meio de motivar os alunos a participar, ele começa por dar um novo nome: 

o New Directions. Tenta selecionar candidatos para o Glee Club, recorrendo aos seus colegas. 

É a partir de então que ressaltamos a forma preconceituosa e hierarquizadora de as pessoas se 

expressarem, a começar por Sue Sylvester, a treinadora das líderes de torcida. Ela diz que a 

escola é um sistema de classes sociais, cheia de buracos onde alguns garotos caem. Os atletas 

e os populares ficam lá em cima, na cobertura; os invisíveis e os que não jogam ficam no 

andar de baixo, na minoria; na opinião dela, o pessoal do Glee Club fica numa posição ainda 

pior: no subsolo.

50 “Quando Glee trouxer fama para esta escola de novo, terá o dinheiro que quiser.”
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É interessante frisar que, no início, o professor Schuester era amigo de pessoas como 

Sue Sylvester e Ken Tanaka, técnico do time de futebol, no entanto, logo após ele assumir a 

direção de  Glee, esses  mesmos  técnicos  representantes  do modelo  hegemônico de corpos 

moldados nos esportes mudam de comportamento, demonstrando oposição e desprestígio às 

pessoas que se expressam através da voz, do corpo e de suas subjetividades.

Em conversa com Emma, a orientadora da escola, o professor Schuester é avisado de 

que os garotos seguem seus líderes e, para tirá-los dessa “caixa”51, basta deixar que façam o 

que gostam. Isso era tudo o que o professor Schuester precisava saber. A partir disso, ele 

começa a trabalhar o lado subjetivo dos alunos, dá apoio moral com palavras e vai além: 

abraça seus alunos e suas causas nos altos e baixos de suas vidas, para demonstrar afeição e 

romper barreiras, atitudes que, de fato, os constituam como seres humanos. Aliás, coisa que 

não existe na “caixa” e pode ser entendida como assédio em nossa sociedade.

No entanto, se para o professor já há penalizações por ter atitudes desse tipo, para 

esses alunos isso é muito pior, o fato é que ninguém escapa “de uma educação ou de uma 

normalização”  (BRITZMAN,  2000,  p.  99).  As  medidas  preventivas  e  de  correções  estão 

enrustidas em todos os segmentos de nossa sociedade e outros alunos e professores irão cuidar 

disso, penalizando aqueles que considerarem problema, por se desviarem, como aponta Ken 

Tanaka: “The herd will take care of it.  The students body. The second someone tries to rise 

above - be different - the herd pulls them back in.”52

Mas essa é uma tarefa difícil  que todos vão ter  de encarar,  pois, após o professor 

Schuester convidar os alunos para participarem do grupo de coral, ele próprio já começa a 

sofrer as sanções de colegas de trabalho que a princípio pareciam ser seus amigos. Mas aos 

poucos e com muita luta, no desenrolar da estória, ele vai conseguindo elencar os membros 

necessários para formar o seu grupo, que vai constituir os losers nessa batalha.

Conforme percebemos, a primeira a se candidatar foi Mercedes Jones; ela traz no bojo 

a música de Aretha Franklin “Respect”53, música que tem uma marca por sua ligação com o 

51 Percebe-se que o termo “caixa” foi usado para representar o mundo de pessoas que vivem sem liberdade 
para expressar seus sentimentos subjetivos.

52 “Os garotos cuidarão disto. O grêmio estudantil. Alguém que tentar emergir, ser diferente, os garotos o  
jogam para baixo.”

53 Respeito.
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movimento feminista54 ao pedir  respeito na composição da letra.  A narrativa de Mercedes 

constitui-se na contraposição de marcadores sociais de estereotipias, como, por exemplo, o de 

mulher negra e gorda.

Frustrada nos ensaios com a falta de solos como vocalista, foi se juntar às líderes de 

torcida, as  cheerios55, é quando começa sua caracterização. Após uma dieta em que tem de 

passar fome, para cumprir com as exigências da treinadora Sue Sylvester para que ela perca 

peso, ela desmaia e é apoiada por Queen Fabray, que diz que ela é linda apesar de ser gorda.

Apesar de ser gorda e negra, Mercedes narra uma dinâmica diva em construção, que 

não tem muito para contar, senão a sua popularidade e beleza. Tornar-se uma líder de torcida 

aumentou sua popularidade, o que fez com que ela questionasse tais padrões de beleza e se 

rebelasse contra esse modelo estético de identidade, de acordo com o que observamos em sua 

fala, mais tarde, durante uma pep rally56.

So most of you know. Cheerios! Is about perfection and winning, looking hot and 
being popular. Well, I think that it should be about something different. How many 
of you at this school feel fat? How many of you feel like maybe you're not worth 
very much? Or you're ugly, or you have too many pimples and not enough friends? 
Well, I felt all those things about myself at one time or another. Hell, I felt most of 
those things about myself today. And that just ain't right. And we've got something to 
say about it. And if you like what we have to say, come down here and sing it with  
us.57

Com esse  desabafo, Mercedes constrói a sua prerrogativa: “Você tem que ser quem 

você realmente é”, e canta a canção “Beautiful” de Christina Aguilera, que conta a história de 

alguém cuja luta é contra problemas de baixa autoestima e insegurança; a principal mensagem 

dessa  música  é  a  beleza  interior  e  não  deixar  que  as  opiniões  e  as  palavras  dos  outros 

perturbem a paz de espírito58.

54 Fonte:  <  http://en.wikipedia.org/wiki/Respect_%28song%29  >  Acesso  em:  21  ago.  2012,  tradução 
nossa.

55 Diminutivo para demonstrar carinho às líderes de torcida.
56 Reagrupamento de vitalidade das cheerios. 
57 “Então, como a maioria de vocês sabem, ser uma Cheerio é ser perfeita e vencedora, ser sexy e popular. 

Bem, eu acho que deveria ser diferente. Quantos de vocês, nesta escola, se acham gordos? Quantos acham 
que, talvez, não tenham valor? Ou que são feios, ou têm muitas espinhas, ou não têm muitos amigos? Bem, 
às vezes, eu sinto tudo isso. Diabos, estou sentindo a maioria disso hoje. E isso não é certo.  E temos algo a  
dizer sobre isto. E se gostam do que temos a dizer, desçam aqui e cantem conosco.”

58 Fonte:  <  http://en.wikipedia.org/wiki/Beautiful_%28Christina_Aguilera_song%29  >  Acesso  em:  22 
ago. 2012, tradução nossa.
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Nesse mesmo evento, havia um repórter negro o qual iria escrever um artigo sobre 

atletas no Ensino Médio que viram profissionais. Discriminado por Sue Sylvester, decidiu 

então que ia escrever revelando uma pessoa mandona, ofensiva,  denunciando, assim, uma 

pessoa covarde e traidora pelo fato de ela ter sido racista com ele. Mas afirma ter se enganado, 

ao deparar  com líderes de torcidas como Mercedes (negra,  gorda),  Queen (grávida),  Kurt 

(gay), Becky (síndrome de Down), garotos(as) de todos os tipos e tamanhos, cantando sobre o 

empoderamento e a inclusão dos sujeitos, dizendo a todo o mundo como é importante ser feliz 

a partir do seu jeito de ser. Mas depois disso, ele resolve, então, apontar Sue Sylvester como 

uma visionária, que, sem graça, replica: “Eu trabalho duro para que as garotas se sintam bem 

sobre elas mesmas, porque o que conta é a beleza interior” (GLEE, 2009-2010).

Para dar cabo dos muitos fatos decorrentes dos padrões culturais de estereotipias da 

nossa sociedade, que não se costuma ver na mídia tradicional, os produtores da série fizeram 

questão de apresentar os acontecimentos na sua ordem inversa, sempre valorizando o sujeito 

pelo que ele pode ser ou fazer, como foi o caso de Sue Sylvester.

Em seguida foi Artie e Tina. Tina Cohen-Chang ou Tina C, como gosta de ser chamada 

e com um visual gótico, vai se expressar na canção “I kissed a girl”59 de Kate Perry, música 

que, de acordo com a cantora, é sobre a beleza mágica de uma mulher, que tem um influente 

perfil para as novas tendências e chamou a atenção de inúmeros críticos e cantores, por seu 

conteúdo irreverente60. 

Na sua narrativa, Tina retrata o papel de uma pessoa que tenta superar a gagueira por 

medo  de  se  tornar  o  centro  das  atenções.  Com  o  apoio  de  Artie,  seu  namorado,  acaba 

confessando-lhe que ela  está  fingindo o seu problema de fala desde a sexta  série,  por se 

considerar uma pessoa extremamente tímida. No entanto, ela diz que, desde que entrou para o 

Glee,  não quer mais fazer isso.

Entendemos que, a partir da nossa observação, o perfil representado por Tina pode ser 

explicado com base nas informações do Instituto Brasileiro de Fluência  (2011): as pessoas 

que  sofrem de  gagueira  são  consideradas  frequentemente  como  sendo  pessoas  tímidas  e 

nervosas,  introvertidas  e  assustadas.  Muitas  delas  são  submetidas  a  situações  de 

59 Eu beijei uma garota.
60 Fonte: < http://en.wikipedia.org/wiki/I_Kissed_A_Girl > Acesso em: 23 ago. 2012, tradução nossa.
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constrangimento em decorrência frequente da ridicularização, preconceito ou discriminação 

que sofrem.61 Consequência essa que, de algum modo, os levam a forjarem uma identidade 

para se livrarem dos constrangimentos.

Artie, por sua vez, é um guitarrista paraplégico que,  depois de um acidente de carro 

quando tinha oito anos de idade, depende da cadeira de rodas na sua rotina diária. A sua 

narrativa  é  demonstrar,  além do  bullying constante  dos  jogadores  do  time  de  futebol,  as 

dificuldades que um cadeirante tem para se locomover em meio a nossa sociedade.

Acontece que, durante os preparativos para seletivas regionais, o grupo apresentaria 

um número com cadeira de rodas. Para que pudessem ir juntos, a contratação de um ônibus 

com acesso para deficientes físicos, fazia-se necessária. O diretor, Figgins, logo decretou que 

não havia dinheiro no orçamento da escola. Com isso, Artie continuava a contar apenas com a 

ajuda do seu pai, dentro e fora das dependências da escola.

Empolgados  com as  seletivas,  os  colegas  de  Artie  nem se  preocuparam com suas 

dificuldades, fazendo com que ele tivesse que ir sozinho com seu pai. Logo, nem se deram 

conta de que estavam magoando Artie. Diante de tal decepção, o professor Schuester, como 

uma  maneira  de  tentar  sensibilizá-los,  coloca-os  para  andar  de  cadeiras  de  rodas  pelas 

dependências da escola,  por  três horas  diárias,  durante uma semana, e fala: “We're a team, 

guys. We're in this Glee Club together. We're riding to sectionals together. Or we're not going 

at all.”62

Dessa forma, observa-se a importância do trabalho coletivo e a união do grupo para 

corroboração das conquistas. Percebemos isto, quando, empenhado na situação, o professor 

Schuester pede aos alunos que, também, realizem uma venda de bolos para angariar fundos 

para a contratação do ônibus. Assim, eles o fazem, mas, embora eles arrecadem dinheiro o 

suficiente para contratar o ônibus apropriado, Artie, com um ato de solidariedade, solicita que 

eles doem todo o dinheiro para a construção de mais rampas para cadeiras de rodas na escola, 

a fim de beneficiar futuros alunos, com deficiências iguais à dele.

Mais uma vez podemos inferir que o objetivo dos produtores de Glee foi nos chamar a 

atenção para o que é de direito de todos. No Brasil, existe a lei de amparo ao deficiente físico,  

61 Fonte: < http://www.gagueira.org.br/ > Acesso em: 19 nov. 2012.
62 “Somos uma equipe,  gente.  Estamos no  Glee juntos.  Nós vamos às  seletivas  todos juntos.  Ou não 

vamos de modo algum.”
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entretanto a fiscalização e o cumprimento são considerados falhos. Podemos perceber isso 

claramente em ônibus, escolas, ruas e avenidas por todo o país. As dificuldades existem e o 

suporte necessário para inclusão dos cadeirantes, com rampas e outras acessibilidades através 

do  apoio  da  sociedade  e  do  poder  público,  está  longe  de  acontecer  de  maneira  plena. 

Lembramos, também, que muitos cadeirantes não saem às ruas, não é só porque não há as 

condições adequadas para se locomoverem, mas porque são vítimas de preconceitos. 

Uma ocorrência também, que nos chama a atenção é o da possibilidade de ter um 

parente próximo com síndrome de Down, como é o caso de Sue Sylvester. Ela, que faz o 

papel de pessoa durona, demonstra que a rigidez só existe naqueles que nunca passaram por 

um problema igual. A partir do momento em que foi revelado que ela tem uma irmã com 

síndrome de Down, ela passou a tratar melhor pessoas com esse problema, ou seja, deduz-se 

que só se valorizam os problemas dos outros quando se tem um igual, para saber como se é 

realmente, estando no lugar dessa pessoa. Embora alguns casos de homofobia e discriminação 

aconteçam em casa com os próprios familiares (MELLO L. et al, 2009).

Assim como foi  o  caso  do  professor  Schuester  e  sua  esposa,  quando o  casal,  ao 

mostrar o quarto do futuro filho ou filha, diz: “This is where our daughter or gay son will 

sleep”63, mostrando a possibilidade de ter um filho gay. Isso é colocado para que tenhamos o 

respeito e ou tolerância pela orientação sexual das pessoas, uma vez que ela pode ser a do 

próprio filho ou filha.

Também,  na  nossa  análise,  percebemos  que  a  série  faz  referências  a  um 

relacionamento  sexual  entre  dois  membros  do  sexo  feminino  do  Glee Club:  Brittany  e 

Santana. Através de gestos e carícias, Santana expressa uma certa atração por Britanny, mas 

nenhuma delas se identifica como lésbica e ambas continuam a ter relações com personagens 

masculinos, demonstrando que elas transitam, de modo a expressarem suas sexualidades.

O seriado, além de trabalhar a sexualidade, também aborda questões sociais e culturais 

com o intuito de desconstruir alguns estereótipos. Agora é a vez de Emma, sua narrativa é A 

de  uma  mulher  doce  e  tímida,  porém com um hábito  doentio  de  limpeza.  Embora  seja 

psicóloga e orientadora do colégio,  no qual tem que lidar  diariamente com problemas de 

jovens confusos, parece não saber lidar com a sua própria vida sentimental e sexual. Percebe-

se, pelo seu comportamento, que ela chegou a uma boa idade sem nunca ter tido uma relação 

63 “Aqui é onde nossa filha ou filho gay vai dormir.”
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sexual, apesar de sentir-se muito atraída pelo professor Schuester.

Certa vez, por ter Madonna como fonte inspiradora, Sue Sylvester pediu que tocassem 

as suas músicas em toda a escola, exceto na sala de Emma. Ao ser questionada por Emma, 

Sue  Sylvester  responde  que  Emma  não  merece  o  poder  de  Madonna,  não  tem nada  da 

confiança dela, poder sobre o corpo ou magnetismo sexual. Para Sue Sylvester, Emma “tem a 

sensualidade de um panda que se recusa a acasalar”.

Culturalmente, na fala do professor Schuester, “o legado de Madona”, vai além da 

música, porque, geralmente, suas letras falam sobre ser forte, independente, não importando o 

sexo. Como Emma, nesse caso, representa a cultura de uma pessoa conservadora, logo um 

enfrentamento  foi  posto,  para  que,  através  da  sua  narrativa,  percebamos  como  se  deve 

constituir o padrão de mulher inserida em um tipo de sociedade.

De acordo com a cultura Glee (2009-2010), “when you really believe in yourself, you 

don't have to bring other people down”64. Essa é a prerrogativa desses garotos e garotas que, 

entre latino, asiático, oriental, etc. formam o time que encena a minoria. A partir dos recortes 

que fizemos dessas narrativas, pudemos perceber que os jovens encenam marcadores sociais 

importantes para a discussão acadêmica, principalmente no que se refere às identidades de 

gênero e  sexuais,  no entanto,  dentre  as  narrativas  citadas  neste  item e muitas  outras  que 

poderiam ser discutidas aqui, escolhemos as três seguintes para dar mais ênfase, por acreditar 

que elas dão conta do que se propõe nesta dissertação.

 4.1 RACHEL: A FILHA DE UM CASAL INTER-RACIAL GAY

Buscamos,  neste  texto,  trazer  elementos  que  visem  a  uma  reflexão  sobre  a 

parentalidade  e  a  conjugalidade  homossexuais,  apontando  alguns  aspectos  de  pouca 

visibilidade  para  a  sociedade,  mas  que,  através  da  narrativa  de  Rachel,  ainda  um  tanto 

inusitada, começam a chamar a atenção para esse tema como questão social.

Rachel, na sua narrativa, desde o início já nos convida para essa discussão. Ela, que se 

apresenta como uma pessoa perfeccionista e determinada a realizar seus sonhos, um dos quais 

é se tornar atriz da Broadway65, é capaz de passar por cima de qualquer um que atravesse o 

64 “Não é preciso acabar com os outros quando se acredita em si mesmo.”
65 Fonte: http://www.canalfox.com.br/br/series/glee/personagens/ Acesso em: 28 abril 2012.
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seu caminho. A começar quando Sandy Ryerson, o antigo diretor de arte do Glee Club, tocava 

piano e acariciava, na barriga, Hank Saunders, um membro do clube, que fazia o solo da 

música “Where is love?” do musical Oliver. Rachel, que já almejava uma participação no 

clube, viu isso e ficou com raiva, porque ela acreditava que Hank roubou seu solo e ele não 

chegava nem próximo de ser tão bom quanto ela era. Depois disso, ela faz uma queixa ao 

diretor  Figgins,  dizendo  que  Sandy tocou  Hank  de  forma  inadequada,  o  que  na  verdade 

resultou na demissão de Sandy, que ficou até obrigado a manter-se a uma certa distância dos 

alunos.

Conforme observamos na nossa pesquisa, Rachel diz que foi criada desde pequena 

para virar uma estrela e afirma:

I am not homophobic. In fact, I have two gay dads. See, I was born out of love. My 
two dads screened potential surrogate based on beauty and  IQ. Then they mixed 
their sperm together and used turkey baster. To this day, we don't know which one is 
real dad, which I think is pretty amazing66.

Parece-nos  que,  embora  Rachel  tenha  usado  um  argumento  que  levasse  Sandy  à 

demissão, com base nas regras de todos os sistemas escolares – que levam ao assédio sexual  

–, e a partir  das atitudes que compreendem um discurso homofóbico,  ela apresenta a sua 

história:  a  de  uma  filha  de  um  casal  inter-racial  gay.  História,  aliás,  que,  além  de  dar 

visibilidade para a temática, no que se refere à constituição de uma família, abre um leque 

muito grande de variáveis para a discussão “a respeito do fato de uma criança ser socializada 

(por dois pais, duas mães, um pai e uma mãe, apenas um pai, apenas uma mãe, nenhum pai e 

nenhuma mãe e tantos outros arranjos parentais) [...]” (MELLO L. et al, 2009, p. 173), o que 

não pretendemos aprofundar aqui.

Para  Luiz  Mello  et al  (2009),  no  âmbito  mais  direto  do  que  investiga  o 

desenvolvimento psicossocial de crianças criadas e socializadas por gays ou lésbicas, solteiros 

ou por casais de pessoas do mesmo sexo, prevalece o entendimento praticamente consensual 

de que não há evidências científicas de que essas crianças possuam qualquer característica de 

uma  personalidade  ou  de  um comportamento  que  as  deixe  em situação  de  desvantagem 

socialmente se comparadas às outras crianças que foram criadas e socializadas por indivíduos 

66 “Eu não sou homofóbica. Na verdade, eu tenho dois pais gays. Veja, eu nasci do amor. Meus dois pais 
escolheram o esperma que me deu a beleza e o meu QI. Depois misturaram e  usaram uma barriga de  
aluguel. Ainda não sei quem é meu pai natural e acho isso maravilhoso”.
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ou por casais heterossexuais.

Muitas  variáveis  influenciam o  processo  de  socialização  de  uma  criança  (classe 
social,  nível  de  escolaridade  e  idade  dos  pais,  local  de  moradia,  religião, 
nacionalidade, entre outros), sendo a orientação sexual dos pais apenas uma a mais, 
e seguramente não a mais fundamental, sobretudo quando pensamos na importância 
central do tipo de vínculo que une o casal e na qualidade da relação que os pais 
estabelecem com os filhos. Uma das falsas premissas psicológicas utilizadas contra 
as famílias homoparentais seria a “falta de referenciais femininos ou masculinos”. 
Nos estudos realizados com crianças socializadas por um casal de homens ou de 
mulheres,  lembra-se  que  funções  paternas  e  maternas  igualmente  podem  ser 
cumpridas por indivíduos mulheres e homens, respectivamente, também em famílias 
heterossexuais. Da mesma forma, crianças criadas em famílias não-convencionais 
têm o mesmo acesso que outras crianças a diferenciados modelos de masculinidade 
e de feminilidade na família ampliada, na vizinhança, na escola, na igreja, nos meios 
de comunicação de massa.  Além disso,  os  atributos  socialmente definidos como 
masculinos e femininos não se confundem com os corpos de homens e de mulheres 
que os apresentam [...],  o que permite também que modelos de masculinidade e 
feminilidade  sejam  percebidos  no  interior  da  própria  família  homoparental. 
(MELLO L. et al, 2009, p. 173, grifos dos autores)

Isso significa dizer que não existe nenhum um dado importante na maneira como se 

ajustam as crianças em relação à orientação sexual dos seus pais. Além do mais, se assim 

fosse,  não  haveria  homossexuais  filhos  de  heterossexuais,  nem  heterossexuais  filhos  de 

homossexuais. Relatos demonstram que existem dificuldades por parte desses pais ou filhos 

homossexuais se referem ao preconceito e à intolerância da sociedade.

 A partir da narrativa de Rachel, podemos perceber as condições como vivem essas 

pessoas. Além de sofrerem com o preconceito, diante de qualquer coisa que aconteça por um 

motivo qualquer, que implique uma exclamação, como, por exemplo: “Ah, só podia ser filha 

de pais gays!”, também estão sujeitos aos comentários, como foi o caso da treinadora Sue 

Sylvester, ao afirmar que “gay parents encourage rebellion, there are studies on this”.67

Embora tenhamos percebido atitudes de muita determinação por parte de Rachel, que 

pudessem parecer rebeldia, o que ficou bem claro foi que ela é uma pessoa esclarecida em 

relação aos seus direitos. Percebemos isso quando ela fala para o diretor do colégio sobre a 

União Norte-Americana das Liberdades Civis68, com a qual seus pais gays têm boa relação e a 

que poderiam recorrer, caso a foto do grupo do Glee não aparecesse no anuário da escola por 

67 “Pais gays encorajam a rebelião, há estudos que provam isso.”
68 American Civil Liberties Union (ACLU na sigla em inglês) se empenha em defender direitos norte-

americanos fundamentais como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e o direito à privacidade, e  
outros como os dos gays e lésbicas. Fonte: http://www.aclu.org/. Acesso em: 14 junho 2012.
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questões  homofóbicas.  Percebemos  que,  através  da  narrativa  de  Rachel,  além de  se  dar 

visibilidade  aos  fatos  para  fomentar  a  discussão,  também  é  colocada  uma  forma  de 

empoderamento desses indivíduos, para que pessoas recorram aos meios legais, mesmo que 

seja numa ficção como Glee.

No entanto, como Glee se passa em uma escola, não poderíamos deixar de falar disso 

como um novo desafio para essa Escola. Para Luiz Mello et al,

a escola é uma instituição fundamental nessa mudança de rumos. No Brasil, cada vez 
mais pessoas passam por ela, um lugar que pode ser espaço de abertura para novos 
valores, oferecendo a crianças e a jovens uma pluralidade de pensamentos, além de 
informações importantes para o seu crescimento e o convívio social. A escola não só 
absorve muitas horas do dia, mas acompanha o sujeito durante muitos anos de sua 
vida – um motivo a mais para ser um ambiente acolhedor. Filhos e filhas de pais 
gays e de mães lésbicas (como também filhos e filhas de pais ou mães travestis ou 
transexuais)  precisam  ter  o  direito  de  falar  sobre  sua  família,  de  convidá-la  a 
frequentar a escola, de receber amigos e colegas em casa sem medo de preconceito, 
sem que sejam considerados família de segunda categoria. (MELLO L. et al, 2009, 
176-177)

Os autores reforçam ainda que, além das atividades corriqueiras trabalhadas em sala de 

aula, como os conteúdos voltados para a construção do saber, as datas comemorativas e as 

reuniões  sobre  aproveitamento  das  turmas  são  momentos  oportunos  para  a  inserção  de 

assuntos como a organização de suas famílias e o questionamento sobre as regras que definem 

os supostamente dignos e não dignos de usufruírem direito, respeito e reconhecimento.

Concordamos com os autores nas suas colocações em fazer com que esses alunos não 

se  sintam  como  de  família  de  segunda  categoria,  pois  parece-nos  que,  nem  sempre  o 

importante  são os valores morais que definem as regras, mas, sim, os laços afetivos que essas 

crianças têm com seus pais. Aqui tomamos a narrativa de Rachel como exemplo: por uma 

questão de curiosidade, ela quis saber quem era sua mãe biológica; após descobrir, Rachel diz 

que esperava cair nos braços da mãe, mas isso não aconteceu e a mãe diz: “It's because I'm 

your mother, but I'm not your mom”69. Isso quer dizer que não há afetividade entre elas; a mãe 

(mom) é aquela que cria e dá afeto, e não (mother) quem gera e dá à luz. No caso dela, os pais 

gays são quem representa a “mom”. Shelby, a mãe biológica de Rachel, reconhece que, de 

fato, a maneira como os pais dela a criaram, deixou-a fragilizada  no papel de mãe, e disse: 

69 “Isso é porque eu sou sua mãe, mas não sou a sua mamãe”.
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“We're never gonna have anything like that. It's too late for us.”70

Apontamos essa temática com o intuito de demonstrar alguns aspectos que tornam 

público  o  que  de  fato  serve  para  fomentar  as  discussões  sobre  as  normas  fundadoras  da 

heterossexualidade, como um gancho para o que seguramente constitui a próxima seção.

 4.2 FINN: O QUARTERBACK QUE GOSTA MESMO DE CANTAR E DANÇAR

Atualmente,  é  muito  discutido  o  local  e  a  posição  do  homem contemporâneo  no 

mundo ocidental em relação à sua masculinidade. Pela tradição hegemônica, pensa-se que 

“ser homem” está  associado a um conjunto de ideias e práticas que identifique a identidade 

masculina com algo que possa  ser comparado à virilidade, à força e ao poder, que, por sua 

vez, surge da própria constituição biológica e sexual.

No entanto, essa visão de identidade é bastante criticada por tentar sustentar que a 

identidade cultural do indivíduo pode ser construída ao ponto de ser dada como pronta e 

acabada. Para Thürler  (2011), a identidade masculina, ainda que  aparentemente sólida, se 

encontra em constante processo de transformação e mobilidade. Em seu artigo Masculinidade 

Precária, ele aponta que a masculinidade está cheia de fissuras, e, com base nos estudos 

culturais, busca “reivindicar novas e autoconscientes produções de identidade masculina, 

novas possibilidades, novos devires” (THÜRLER, 2011, p. 2), que ainda estão pautados pelo 

silêncio daqueles que se encontram nas minorias.

Numa abordagem contrária à do velho papel hegemônico e normativo da construção 

da identidade cultural, no que diz respeito ao gênero e à sexualidade, Thürler faz uma análise 

de parte da obra do carioca Egídio La Pasta e conclui que esse escritor, na maior parte do 

tempo, trabalha com personagens em trânsito, “instalados num cenário gay ou que transitam 

por atmosferas homoeróticas.” (THÜRLER, 2011, p. 7) 

Considerando, então, as transformações culturais que afetam a vida das pessoas na 

contemporaneidade, Thürler sustenta que a identidade masculina está da mesma forma 

implicada nessas transformações, e que a diversidade desses atores é elemento importante 

para compreender as dinâmicas sociais em que vivemos. Assim, La Pasta e seus personagens 

70 “Nós nunca vamos ter um relacionamento assim. É tarde demais para nós.”
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são familiares e são comuns a todas as tribos, universalizando a trajetória do homem que, de 

acordo com Thürler,

rasura o conceito de masculino mostrando que a sexualidade não é algo 
biologicamente definido, mas, culturalmente e socialmente determinado por 
construções conceituais que tem sofrido enormes mudanças e transformações 
através da história (THÜLER, 2011, p. 9).

 É a partir desse pensamento que analisamos um dos personagens do Glee Club. Esse 

personagem é percebido na narrativa de Finn, o quarterback. Ele é uma pessoa que gosta da 

música dos anos oitenta, curte cantar e tocar bateria e foi criado apenas pela sua mãe, cujo 

marido morreu lutando no Oriente Médio. Dessa forma, na tentativa de compensar a perda do 

pai, ele luta para que sua mãe se sinta orgulhosa dele, e, ao entrar para o clube do Glee, 

encontra uma abertura maior no leque das subjetividades, o que tem trazido de volta a 

felicidade na vida desse garoto71.

A atuação de Finn é a do típico machista que, enturmado com seus colegas, também 

comete suas atrocidades e pratica o bullying com todos aqueles que fazem parte da minoria. 

Na análise feita do personagem, descobrimos que ele bate, empurra, joga os losers na lixeira e 

dá banho de suco neles. 

No entanto, o papel de Finn, neste momento, gira em torno de um jogador que, além 

de respeitado entre  os colegas da escola,  cumpre com a narrativa de uma pessoa inscrita 

dentro da categoria do gênero masculino. Dizemos isto porque, com base no pensamento de 

Butler  (2000),  Finn está  inserido num processo de construção social  onde são veladas as 

práticas discursivas de poder. O que o corpo e a natureza dele narram é proveniente de uma 

heterossexualidade compulsória.

Para  a  autora,  esse  processo  acontece  através  da  posição  social  que  ele  assume, 

perpassando por um peso vinculado ao sexo e ao gênero, ou seja, é o reflexo das relações de 

poder e do discurso em que cada um está inserido ou a que é submetido.  Para Butler, o que 

está em jogo na construção dos corpos é a dinâmica do poder e as normas regulatórias que 

governam sua materialização e sua significação.

Nesse sentido, a necessidade de  Finn e seus colegas em se  sobreporem à minoria, 

71 Fonte: http://www.canalfox.com.br/br/series/glee/personagens/. Acesso em: 28 abril 2012.
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passa por uma significação de “performatividade”  dos corpos, não como ato pelo qual o 

sujeito traz à existência aquilo que ele ou ela nomeia, mas o “poder reiterativo do discurso 

para produzir os fenômenos que regulam e constrangem”  (BUTLER, 2000, p. 155), todos 

aqueles que estão em posição de abjetos.

No entanto,  essa performatividade dos corpos é algo difícil de sustentar. Apontamos 

isso com base numa atividade musical do Glee Club. Nela, o professor Schuester pede aos 

alunos que desempenhem o papel de pessoas que estão na minoria, como o do cadeirante 

Artie, e outros como o do gênero feminino – isto incluía andar de cadeira de rodas, fazer e 

vender bolos para arrecadar dinheiro, que serviria de pagamento do transporte em ônibus 

especial para Artie, onde fariam um número em cadeiras de rodas. Finn logo fica muito 

irritado e depois de algum tempo começa a discutir com seus colegas do Grupo. Entre uma 

discussão e outra, Finn entra em luta corporal, trocando socos e pontapés  com Puck72. Ao 

apartar a briga, o professor Schuester pergunta: “O que está acontecendo?” E a revelação do 

que ambos estão passando não vem da fala de Finn, mas de Puck, quando ele diz: “I'm really 

stressed about the bake sale, ok!”73 Eles afirmam que gostam muito do colega Artie, mas ter 

que fazer, vender bolo e se passar por cadeirante não dá, isso fere suas masculinidades.

A masculinidade, de acordo com Bosson e Vandello  (2011), “é um status precário, 

difícil de conquistar e fácil de perder. E, quando se sentem ameaçados em sua masculinidade, 

os homens veem a agressão como a melhor maneira de defendê-la”, afirmam os autores, nas 

suas conclusões numa pesquisa intitulada: Masculinity, a Delicate Flower, publicada em um 

exemplar da revista Current Directions in Psychological Science.

Novamente, como afirmou Thürler  (2011), também defendem os pesquisadores, “a 

identidade sexual, normalmente incluída nas questões de gênero, é algo determinado 

socialmente. E os homens sabem disso”  (BOSSON & VANDELLO,  2011). Na pesquisa, 

dizem os autores, que os homens  se preocupam fortemente sobre o como se parecem diante 

dos olhos de outras pessoas. E, quanto mais ficarem preocupados com esse assunto, maior a 

tendência de sofrer psicologicamente quando sentirem que sua masculinidade foi violada.

Assim, de acordo com os pesquisadores, as evidências mostram que “os homens fazem 

uso  da  agressão  física  para  restaurar  a  sua  masculinidade”.  Essa afirmação nos ajuda  a 

compreender a irritação que levou Finn e seu colega Puck aos extremos. Tal como, em outro 

72 Um jogador arrogante do tipo heteromachista do time de futebol que também é membro do Glee Club.
73 “Eu estou realmente estressado com esta de vender bolo, tá!”
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papel em que o professor Schuester, para despertar a criatividade dos alunos na apresentação 

das músicas, faz um sorteio dos pares de cantores, e Finn foi sorteado para encenar com Kurt. 

Ele fica extremamente irritado e fala: “I'm sick and tired of people pushing me to be 

somebody I'm not”74. Finn não gostou nem um pouco da ideia do sorteio, uma vez que o que 

ele queria era contracenar com sua namorada e foi impedido, por ser considerada pelo seu 

professor uma tarefa muito fácil.

No entanto, na análise que fizemos da série, desde o primeiro episódio, pudemos ver 

que Finn, o quarterback durão, não faz isso por livre e espontânea vontade; de acordo com a 

análise da imagem em movimento, proposta por Diana Rose (2010), em livro organizado por 

Bauer e Gaskell, sobre materiais audiovisuais, é percebido em seu semblante que, cena a cena, 

isso não faz parte daquilo que ele realmente quer ser, Finn faz isso para seguir a regra que 

atende aos padrões normativos da sociedade hétero.

Weeks argumenta que, “aqueles que rompessem com as expectativas sociais do que era 

considerado ser um homem eram categorizados como não sendo homens de verdade” (2000, 

p. 67). No treino esportivo de Finn e seus colegas de futebol, percebemos claramente a ênfase 

à rigidez e ao machismo, que é mais que uma ordem, é uma sujeição. Finn não parece se 

encaixar nesse padrão cultural de pessoa inabalável, de homem que é homem não chora ou 

não abraça outro homem, como é percebido nas suas atuações durante a série. 

Assim, Finn, o quarterback, vive um conflito, se encontra em uma atmosfera machista 

e ofensiva típica de jogadores de futebol, onde  tem que  “performatizar”  algo  que  não é 

interessante e não corresponde às suas subjetividades, como é no grupo do Glee Club.

De fato, para que Finn resolvesse isso, foi necessário que o professor Schuester lhe 

mostrasse que, às vezes, em circunstâncias alheias, nós não temos escolhas e somos obrigados 

a fazer o que nos mandam fazer, entretanto, não podemos deixar que façam todas as escolhas 

para nós.

Seguindo esse raciocínio, apontamos que, na  cultura  hegemônica,  muitos dos 

caminhos que devemos seguir, não só  são decididos para nós, como temos que segui-los à 

risca, porque, senão, a punição é certa. Finn não consegue seguir esse perfil, ele não se 

apresenta como um macho, totalmente macho, é o tipo de pessoa que fere a masculinidade 

hétero. Isto porque, já no segundo episódio da série, Finn não é visto na presença do grupo 

74 “Estou cansado de ser empurrado a ser quem eu não sou.”
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que joga Kurt na lixeira, mas sim, no leito de um espaço, como o grupo de coral Glee, que 

trabalha com a subjetividade dos seus participantes.

No enredo desse seriado, segue-se um ritual em que  os tidos como “politicamente 

corretos” jogam suco nos rostos daqueles que são considerados losers, e agora – por faltar aos 

treinos – chegou a vez de Finn levar suco na cara como todos os outros que estão do outro 

lado, na margem. No desenrolar da trama, seus colegas vão colocando pressão para ele 

comparecer aos treinos de futebol e parar de ir aos ensaios do Coral. Vemos, aí, que as 

escolhas não só estão sendo feitas para Finn, como também para seus colegas do time, é 

necessário pagar um preço por quebrar as regras; “you broke the rules, and for that, you must 

be punished” 75; e Finn é punido pelos seus colegas.

Para explicar isso, recorremos aos estudos de Michel Foucault (1999), sobre o corpo 

dos condenados, no seu livro Vigiar e Punir, no qual demonstra como era tratado o corpo das 

pessoas tidas como condenadas a pagar alguma pena.

O autor conta  que  o  condenado era  esquartejado, queimado, ferido, com atos  de 

profunda crueldade,  em plena praça pública, tudo para mostrar para outras pessoas que não 

valia a pena quebrar as regras. E acreditava-se que essa punição, levada ao extremo, causasse 

grande comoção aos que assistissem, fazendo com que esses também levassem àqueles que 

não a  viram, um temor muito grande aos atos considerados errados, para os quais, deveria 

servir de exemplo a quem ousasse cometer tais enganos, promovendo, assim, a ordem pública. 

Foucault afirma que “a punição vai-se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, 

provocando várias consequências: deixa o campo da percepção quase diária e entra no da 

consciência abstrata” (1999, p. 13).

Embora não vivamos uma punição de grande dimensão, como era com os condenados 

da época dos estudos de Foucault, apontamos que ainda existe um resquício muito aparente 

disso, com relação às práticas homossexuais  nos dias atuais. Na narrativa do personagem 

Finn, ele demonstra estar muito preocupado, pois isso está lhe pesando na consciência, 

causando muitos problemas. Ele, que era uma pessoa popular e bem-vista pela comunidade 

escolar como o quarterback forte e macho, agora passa a ter sua masculinidade em xeque 

todo o tempo.

Sua própria namorada Quinn76 lhe oferece seu corpo para ser tocado, a fim de retirá-lo 

75 “Você quebrou as regras, e por isso, deve ser punido.”
76 Líder de torcida e presidenta do clube de celibato que mais tarde acaba entrando para o grupo de coral.
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do grupo que até então é malvisto pelos machões da escola. Numa tentativa desesperada, ela 

diz para ele que “people think you're gay now, you're big gay beard.”77. Com isso, ela afirma o 

que as  pessoas creem sobre Finn e sua masculinidade, ele ainda está no “armário”  e sua 

orientação sexual é camuflada.

Isso começa a afetar a vida de Finn, pois ele demonstra estar preocupado com o que as 

pessoas pensam dele quando fala “I'm a dead man”78. Em um outro momento, Rachel, que 

também quer namorá-lo, reforça esta afirmação quando diz: “You have fellings for me, but 

you just don't have the guts to admit it”79. Mas não adianta, Finn desiste de namorar Rachel, 

dizendo: “I need to find out who I am”80; para a surpresa dele, Rachel diz que sabe quem ele 

é: “You are a scared little boy”81. Aliás, no episódio Acafellas o termo guts foi muito usado 

para se referir à coragem que as pessoas têm para assumir ou não seus sentimentos, ou seja, 

quão tamanha é a dificuldade em sair do “armário”.

De fato, Finn acredita que o Glee Club está arrasando sua reputação, ele se acha 

pressionado a desistir do grupo de coral e afirma não aguentar mais, pois toda vez que ele 

entra em campo ficam chamando-o  de “Deep throat”82.  Assim, entre esses e outros 

xingamentos é repassada a visão que os sexistas têm do grupo do Glee Club. Todos que lá 

estão, de alguma forma, são penalizados por padrões culturais que primam pela 

heteronormatividade. A expressão “deep throat”  coloca Finn na posição de uma pessoa que 

não é “macho”; para que isso não acontecesse, ele precisaria parar de dançar, cantar (rebolar, 

na concepção  dos héteros), para não ter sua masculinidade em “tom”  de precariedade, 

voltando a ser machão, impositor, para estar em conformidade com a imagem que um 

quarterback precisa ter.

Ao contrário do que se esperava de Finn – sair do grupo do show choir83 –, ele tem em 

mente uma outra preocupação. Através de um dos seus problemas pessoais, do qual ele 

precisa conversar com o professor Schuester, aproveita a oportunidade para dizer que o 

problema do time é a dureza dos quadris que os impedem de ganhar nas partidas de futebol, e 

o que eles precisam mesmo é amolecer, ou seja, ele pede ao professor Schuester que os ensine 

77 “As pessoas acham que você agora é gay, é uma bichona que se esconde atrás da barba.”
78 “Sou um cara morto.”
79 “Você sente alguma coisa por mim, mas não tem coragem de admitir.”
80 “Preciso descobrir quem eu sou.”
81 “Você é um garotinho assustado.”
82 “Garganta profunda.”
83 “Show do grupo de coral”.
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a dançar e rebolar igual a Kurt84, e reforça: “You loosened us up”85. Ele toma como exemplo 

Walter Payton, um grande dançarino de balé que depois se tornou um grande jogador de 

futebol.

No decorrer dos fatos, descobrem a gravidez de Quinn, e Finn agora é de novo 

penalizado pelos seus colegas por não ter sido homem o suficiente para “pegar” as meninas 

sem engravidá-las, mantendo-se o “garanhão” livre de problemas e cheio de moral. Assim, 

para agredir sua imagem, seus colegas repetem para ele: “Bem-vindo à nova ordem mundial”.

E, como se não bastassem os problemas que Finn já tem, agora, seu melhor amigo, 

Puck, suspeitando do seu  comportamento, está colocando muito mais pressão  afirmando: “I 

knew it, you're in love with Kurt”86. 

Isso confirma o que todos pensam de Finn, acham que ele está tendenciando para a 

homossexualidade. Percebemos isso na fala dos jogadores que recusam sua liderança como 

capitão do time, quando eles dizem que Finn tem dificuldade em tomar decisões, por 

exemplo: “choosing to join the homo explosion”87. Nesse ritmo, sobrou até para o arrogante 

Puck por fazer parte do grupo de coral, seus colegas estão dizendo que ele também está 

“coming out of the closet”88.

Nesse momento, diante de tanta pressão que Finn sofre, Ken Tanaka força para que os 

jogadores que estão no Glee escolham, um ou outro. Detalhe! Todos escolheram ficar no 

grupo de coral, exceto Finn. Ele perpassou  a  fronteira  para  ficar  na  zona  de  conforto, 

reassume sua identidade machista e vai jogar suco no rosto dos membros do Glee. De 

imediato, escolhe Kurt para fazer isso, mas continua sem coragem, e Kurt o faz para ele.

 Nada contente com a perda, Schuester aparece no treino de Finn e o aconselha a não 

deixar as pessoas decidirem por ele, pois é isso que vai moldar nele o que ele será. Diante do 

conflito, Finn decide deixar o centro e transitar para o outro lado, e afirma isto para o técnico 

de futebol: que ele gosta é de estar no Glee e no time: “where you can play football and sing 

and dance”89. 

Nesse momento, concluímos que a sua narrativa é a de uma pessoa que gosta mesmo, 

84 Personagem gay do Glee.
85 “Você fez a gente se soltar.”
86 “Eu sabia, você está apaixonado pelo Kurt.”
87 “Escolher entrar para o clube da Luluzinha.”
88 “Saindo do armário.”
89 “Onde você pode jogar futebol, cantar e dançar.”
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além de ser o quarterback, cantar e dançar, é de transitar para para além das fronteiras. No 

entanto, durante esse processo, Louro afirma que

pedagogias são exercidas cotidianamente e continuamente por meio da família, da 
escola, da mídia, das leis, das igrejas, da medicina, para garantir que cada um ou 
cada uma de nós adquira e mantenha coerentemente seu gênero e, por conseguinte, 
sua  sexualidade.  O  processo  de  heteronormatividade  é  posto  em  ação  para  nos 
tornarmos todos, compulsoriamente, heterossexuais. (2010, p. 206)

 Desta forma, como aponta Louro (2010), em análise sobre o filme  Transamérica90,  

esse cruzamento não é simples, nem para Finn, nem para ninguém. Esse é um atravessamento 

de fronteira extremamente vigiado em nossas culturas. Somos todos quase que obrigados a 

permanecer em um só território: aquele para o qual fomos designados ao nascer. Como já 

falamos anteriormente, os colegas de Finn do time de futebol têm exercido em grande parte 

esta  função de tentar  impedi-lo,  poderíamos  assim dizer,  de usufruir  as  possibilidades  do 

corpo.

 4.3 KURT PARA A DESCONSTRUÇÃO DE UMA SEXUALIDADE HÉTERO

As experiências vividas em consequência da cultura heteronormativa geram conflitos 

que levam os gays a criar coragem e sair ou se trancar no armário: para os amigos, a família e 

a sociedade. No caso de Kurt, ele não enfrenta preconceito por parte da família e não passa 

por muitas crises relacionadas ao tema – exceto quando o pai dele busca em seu amigo Finn o 

filho que sempre quis ter –, na verdade, quem tem conflitos com a homossexualidade de Kurt 

são  os  outros,  especialmente  aqueles  que  estão  preocupados  em  manter  os  padrões  de 

hegemonia masculina. Diferentemente, o que está em jogo é justamente a perseverança dele 

em fazer as coisas e mostrar que a sexualidade é apenas uma forma própria de cada um de 

viver e ser feliz.

Tomando por base o papel que Kurt assume nos vinte e dois episódios da primeira 

temporada  de Glee,  propomos,  aqui,  demonstrar  como  ele  protagoniza  os  desejos 

homossexuais, dentro de uma perspectiva que aponte para uma desconstrução cultural a partir 

90 TUCKER, Duncan. Transamerica. Estados Unidos, 103 min, 2005.
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da sua sexualidade, para significar o ponto de encontro ou ponto de sutura dos “discursos e as 

práticas que tentam nos interpelar, nos falar e nos convocar para que assumamos nos lugares 

como os sujeitos sociais do discurso” (HALL, 2009, p. 11).

Kurt é um soprano de 16 anos, órfão de mãe, gosta de se vestir com roupas modernas e 

os garotos ditos “populares” da escola fazem da vida dele um inferno91 e seu pai sabe que ele 

é  gay desde que tinha 3 anos de idade. Ele se apresenta como uma pessoa consciente em 

relação à sua orientação sexual, com gestos efeminados, roupas chamativas e muitas vezes de 

mulher. Gosta de moda e seus figurinos são todos de marcas famosas, misturando peças de 

vestuário masculino e feminino, além do mais, vemos Kurt encenando uma certa preocupação 

com a pele e os cabelos. Seu objeto de grande afeição é um colega do grupo de coral pelo qual 

ele se apaixona de forma muito romântica e conflituosa.

Desde o primeiro episódio, Kurt é visto como uma pessoa que sofre com  bullying, 

assim como os outros membros do coral. É vítima de piadas provenientes do preconceito dos 

seus  colegas  machistas  e  muitas  delas  envolvem  sua  sexualidade, que  durante  toda  a 

temporada é demonstrada ao público, como acontece, por exemplo, já nas primeiras cenas dos 

dois primeiros episódios, em que ele é jogado na lixeira da escola.

O trabalho em grupo também é algo que está em voga na sua opinião, ele fala dos seus 

sentimentos  em estar  no  Glee Club, apontando que é  uma posição  de  inferioridade  e  de 

minoria, ao dizer: “We are at bottom of the social heap”92. Mas também se mostra uma pessoa 

forte e firme nas suas atitudes, não se deixando abater por esse aspecto. Aliás, ele aponta que 

isso pode acontecer de fato, mas mesmo assim sustenta que, por seu conhecimento intelectual, 

se encontra em nível superior.

Também, quando necessário, se posiciona como garota para questionar os problemas, 

como percebemos nesta fala: “As an honorary girl, we have to start respecting each other as 

individuals”93, para reclamar do péssimo tratamento dado às garotas.

Sua narrativa,  em geral, protagoniza sua homossexualidade. Já no segundo episódio, 

intitulado  Showmance, Mercedes  acaba  sendo  levada  pelas  colegas  líderes  de  torcida  a 

namorá-lo. Após algum tempo, momento em que todos lavavam os carros no estacionamento, 

Mercedes pergunta para ele, uma vez que eles estavam saindo, se ele não queria oficializar o 

91 Fonte: http://www.canalfox.com.br/br/series/glee/personagens/ Acesso em: 15 fev. de 2012.
92 “Estamos na base da pirâmide social.”
93 “Como uma garota, nós temos que respeitar uns aos outros.”
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namoro deles (coisa que até então só existia na cabeça dela). De maneira direta, Kurt diz que 

já está apaixonado por alguém e na direção para onde Kurt olha, aparece Finn. Na sequência, 

Mercedes, também olha na mesma direção, onde apenas Finn estava em pé, aparece Rachel. 

Mercedes o questiona, pensando que Kurt se interessa por Rachel; e ele diz que sim.

Embora Kurt declare para Mercedes que está apaixonado por outra pessoa, nessa cena 

ele ainda esconde sua homossexualidade e ficamos sem saber se é por Rachel ou Finn. No 

entanto,  Kurt  afirma  que  está  apaixonado por  Rachel,  ou  seja,  ele  não  consegue sair  do 

armário e expressar seus sentimentos por uma pessoa do mesmo sexo e percebemos como está 

preso  aos  padrões  culturais  heteronormativos.  No  ápice  do  que  poderia  ser  a  revelação, 

Mercedes quebra o para-brisa do carro dele.

Como nos afirma Weeks (2000), não são muitas as pessoas das quais se pode ouvir: 

“eu sou heterossexual”, porque esse é o grande pressuposto.  Contudo, dizer “eu sou gay” 

significa se declarar e ficar numa posição de pertencimento, significa dizer que assumiu uma 

identidade contrária às regras sociais de aceitação. Isso se realiza por meio de um processo 

denominado de “identidade como escolha”, o que implica em concebê-la no contexto de uma 

identidade pessoal estigmatizada, onde “sentimentos e desejos são uma coisa, enquanto que a 

aceitação  de  uma  posição  social  particular  e  um  organizado  senso  de  si  -  isto  é,  uma 

identidade - é outra” (WEEKS, 2000, p. 72). 

Desta forma, assumir a homossexualidade para muitas pessoas, torna-se uma decisão 

difícel de ser tomada, e a expressão sexual vira um segredo apenas por não ser revelado. 

Assim, se a sexualidade leva os sujeitos a se definirem, revelá-la ou escondê-la passa a fazer 

parte de um jogo de interações sociais no qual esse mesmo sujeito vai ter que interagir. Às 

vezes, assumir-se em público passa a ser exercício que cada um vai ter que experimentar, mas 

não que isto seja necessário, o indivíduo pode assumir-se em um “exercício individual de 

autodescoberta”, mas isto, ainda implica um ato de coragem, diante de uma realidade que ele 

tem de assumir para que ele se sinta bem. No entanto, essa é uma realidade, que persegue a 

vida de quem precisa assumir ou não a vida homossexual.

Podemos inferir, então, que o “não assumir”, tanto o coloca na condição de um jogo de 

“vida dupla”, quanto quer dizer também, não está encapsulado em um entendimento que se 

caracteriza pelo discurso da heterossexualidade.  Antes de mais nada, é preciso entender o 

quanto é difícil para os homossexuais a questão da homossexualidade no que diz respeito ao 
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“assumir-se”, uma vez que essa atitude não tem apoio de uma política sobre a construção 

identitária, em relação às questões que tenham como pano de fundo o desejo e a eroticidade.

Em outro momento, Mercedes resolve então pedir desculpas a Kurt pelo que fez. Dá-

se, nesse momento, o desfecho. Ele assume que mentiu ao dizer que estava apaixonado por 

Rachel.  Embora ele  não fale  por quem está  apaixonado,  ele  se declara:  “I'm gay”94,  para 

alguém do seu grupo. 

Apesar  de  ele  assumir  sua  homossexualidade  já  no  segundo  episódio,  a  sua 

desconstrução  heterossexual  começa  quando  ele,  Tina  e  Brittany fazem a  coreografia  da 

música  Single Ladies, de Beyoncé, vestindo roupas femininas. Em toda a cena, Kurt dança 

com movimentos e gestos numa clara predileção da sua atuação em relação às suas duas 

colegas.  De  repente,  a  música  para!  A performance  é  interrompida  –  é  o  pai  de  Kurt 

incomodado pela música alta – e o trio é surpreendido. Mesmo assim ele e suas duas amigas 

fazem de tudo para esconder sua sexualidade. A expressão de desconfiança do pai de Kurt o 

deixa  tão  desconcertado,  que  é  obrigado a dizer  que namora  a  sua colega  Tina,  que  sua 

vestimenta é a mesma que os garotos usam para malhar e que a aquela coreografia era para 

um exercício de condicionamento físico que os garotos também fazem antes dos jogos. O 

conflito logo se instaura, pois, Kurt mente dizendo que faz parte do time de futebol da escola,  

o pai dele, logo, pede um ingresso para assistir ao seu primeiro jogo. 

Consideramos essa a parte que estabelece a ponte para a desconstrução do que é ser 

hétero.  Segundo  Butler  (1999)  apud Siva  T.  (2009),  é  a  “repetibilidade”  dos  atos 

performativos que garante a eficácia daquilo que reforça o significado de uma identidade, mas 

é também o que existe como elemento de contraposição e que pode significar a possibilidade 

de interrupção de uma identidade hegemônica. Desta forma, essa mesma repetição pode ser 

“interrompida, questionada e contestada”; e é na interrupção dessa identidade que reside as 

possibilidades de instauração de uma outra identidade que, simplesmente, não corresponde a 

reprodução  do  discusso  istituidor  existente.  Mas,  é  através  dessa  possibilidade  de  poder 

interromper  o  sistema  de  “recorte  e  colagem”  que  efetua  uma  parada  no  processo  de 

“citacionalidade”95 que caracteriza os atos performativos e reforçam as diferenças instauradas 

94 “Eu sou gay.”
95 De acordo com Derrida, o que caracteriza a escrita é precisamente o fato de que, para funcionar como 

tal, uma mensagem escrita qualquer precisa ser reconhecível e legível na ausência de quem a escreveu e, na  
verdade, até mesmo na ausência de seu suposto destinatário. Tudo isso é sintetizado na fórmula de que “a 
escrita é repetível”. Segundo Derrida, isso vale para a linguagem em geral. Ele chama essa característica,  
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“tornando possível, pensar na produção de novas e renovadas identidades” (BUTLER, 1999, 

apud SILVA T., 2009, p. 95-96).

Na narrativa, para não decepcionar o pai, Kurt tem que  arrumar um ingresso para a 

primeira partida. Na sequência, Kurt fala para Finn: “I needed to ask you something”96, e Finn 

responde:  “Thanks,  but  already have  a  date  to  the  prom.  But  I'm flattered.  I  know how 

important dances are to teen gays”97. Kurt apenas pede um favor a Finn, e logo ele o descarta 

dizendo que já tem uma parceira para a festa de formatura.  Kurt queria uma ajuda de Finn 

para entrar no time de futebol, mas é obrigado a dizer: “I'm not gay”98, e se tranca no armário 

novamente. Teixeira Filho (2011) afirma que esta é uma estratégia para se proteger do medo, 

da vergonha e do descrédito causados pela injúria.

Segundo Miskolci, no final do século XIX, a homossexualidade foi “inventada” como 

“segredo” e passou, desde então, a coexistir com o uso do termo “armário” para os sujeitos 

que vivenciam desejos homoeróticos, alocando-os no privado e relegando-os a uma condição 

social difícil e dolorosa, pois “é no segredo, ou seja, na solidão do armário que vivem suas 

vidas” (2010, p. 107).

No entanto, para entrar no time de futebol, Kurt precisa fazer um teste e quer fazer as 

coisas ao seu jeito – com música e coreografia do grupo  Single Ladies -, ele impõe que o 

modo de aquecer seu corpo é como um “suflê de chocolate ao rum”, ou seja, só cresce depois 

de aquecer. Finn com receio informa que teve muita dificuldade para convencer os jogadores 

a aceitá-lo ainda que fosse um teste; se isso acontecer, isto é, se forem incluídas a música e a 

coreografia no teste, os outros jogadores vão matá-lo. E de fato, na hora do teste, começa toda 

a discriminação: Puck pergunta se Finn e Kurt formam um casal e diz que o lugar dele não é 

ali.

 Mesmo assim, Kurt prova que não é preciso ser hétero para ser um jogador de futebol, 

ele  mostra  que  pode  participar  de  atividades  mesmo  sob  as  críticas  e  gargalhadas.  Ele 

demonstra ser capaz, não só de cantar e dançar, como também de jogar o futebol tão bem 

quanto  seus  colegas  durões,  desconstruindo,  assim,  uma  ideia  que  não  representa  suas 

essa repetibilidade da escrita e da linguagem, de “citacionalidade” (DERRIDA, 1991 apud SILVA T., 2009, 
p. 94).

96 “Precisava te pedir uma coisa.”
97 “Obrigado, mas já tenho uma parceira para a festa de formatura. Mas estou lisonjeado. Eu sei como a 

dança é importante para os gays adolescentes.”
98 “Eu não sou gay.”
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subjetividades, mesmo que homossexuais.

A construção cultural  daqueles  que  se fazem durões,  rígidos  e  ásperos,  agora está 

abalada com o jeito simples e delicado de Kurt. O desenlace se dá,  finalmente,  quando é 

realizado o primeiro jogo do time com a participação de Kurt. Como prometido, o pai dele se 

faz  presente  na  arquibancada.  Como  estratégia,  Kurt  espera  que  se  faça  a  dança  para 

surpreender o time adversário, mas Puck sempre que tem chance ofende Finn e Kurt de modo 

enfático, dizendo: Nós somos “a gay team, a big gay team of dancing gays!”99;  os outros 

jogadores demonstram uma grande preocupação em dançar em pleno jogo de futebol na frente 

de todas as pessoas presentes no estádio, Kurt olha para Finn, cobrando-lhe uma atitude. Ao 

ver  o  pai  na  arquibancada,  Kurt  pula  como  uma  criança  e  mais  uma  vez  sua  cultura 

desconstrói a dos outros jogadores, que com um modo diferente de se preparar para o jogo 

manifesta alteridade aos demais. Seu pai, visivelmente incomodado pela maneira como  seu 

filho se  comporta, ao mesmo tempo expressa dúvidas quando a sua capacidade, afirmando 

que “he's so little”100.

Mas, não são os padrões de uma cultura machista e do corpo ou da alma que Kurt em 

sua  narrativa  não  possa  desconstruir.  Como  afirma  Judith  Butler  (1999),  a  norma 

heterossexual e o imperativo binário do gênero existem, em contraposição à criação do campo 

da  anormalidade,  pois  esses  imperativos  possibilitam  uma  certa  identificação  sexuada  e 

impede  outra,  numa  operação  de  exclusão  que  forma  um avesso  constitutivo  da  norma, 

constituindo um domínio de vidas consideradas como menos válidas. No entanto, Kurt, nesse 

momento, rompe as barreiras de construção do gênero para mostrar sua pluralidade e transitar 

por caminho que o leve a um novo corpo e subjetividades, fora das narrativas de um “eu” 

puro e simplesmente binário.

O  time  estava  perdendo,  mas,  como  não  poderia  deixar  de  ser,  numa  exibição 

brilhante, resolvem fazer a coreografia da música Single Ladies em pleno jogo e na frente dos 

presentes, mudando a situação do jogo, e depois de Kurt dar o seu chute, finalmente define a 

partida, ajudando-os a vencer pela primeira vez. Ele é aplaudido, de pé, pelo pai e por todos 

os presentes na torcida, além de ser carregado pelo time. Até mesmo o arrogante Puck sorri de 

alegria.

  Após Kurt conseguir jogar no time de futebol e mostrar que é possível fazer as coisas 

99 “Um time gay, um grande time de gays dançantes.”
100 “Ele é tão pequeno.”



92

de um jeito  diferente,  o  pai  dele  aparece  no  seu  quarto  e  lhe  fala  sobre  o  quanto  ficou 

orgulhoso dele no jogo, Kurt responde que está feliz por isso, mas “being a part of the Glee 

Club and football has real showed me that I can be anything”101 e, logo em seguida, após se 

sentir mais confiante, faz a revelação: “I'm gay”102,  – diante do pai, Kurt fica apreensivo, 

nervoso, e tem os olhos lacrimejantes – mas, para sua surpresa, seu pai não só sabia, como 

deu apoio com um abração que lhe demonstrou afeto e respeito pela sua orientação sexual. 

Nesse momento percebemos como a linguagem faz parte  dos  processos sociais  de 

(des)construção do sexo, gênero e sexualidade. Para tal afirmação, vamos além da conversa 

de Kurt com o pai, na ideia da possibilidade de visibilizar o potencial através do que Kurt faz: 

a todo momento, ele não se cansa de demonstrar sua identificação, parece ter necessidade de 

fazer isso. Quando o professor Schuester pede que se dividam em dois grupos, um de meninos 

e  outro  de  meninas,  Kurt  une-se  ao  grupo  das  meninas  e  é  interceptado  pelo  professor 

Schuester,  que lhe pede para juntar-se ao grupo dos meninos, no entanto ele fala para as 

meninas: “Though I've been grouped with the boys,  my allegience still  remains with you 

ladies”103.  Em outro momento,  depois  de  ganhar  as  seletivas,  Kurt  diz:  “I  feel  like  Lady 

Gaga”104. Mais adiante, pelo fato de Finn não ter coragem de jogar suco nele, ele joga o suco 

no próprio rosto e depois entra para o banheiro das meninas. Em outra situação se ofende 

fazendo cara feia quando Sue Sylvester o chama de “gay kid”105, embora ele entre para o 

grupo das cheerleaders, alegando querer mais oportunidades para brilhar. 

Trazendo essa necessidade de afirmação identitária de Kurt para as discussões atuais 

sobre  as  sexualidades,  podemos  apontar  como uma  restrição  é  imposta  pelo  pensamento 

ocidental para manter a tradição binária, que considera, os sujeitos, apenas como masculino 

ou feminino. Para Goellner (2008), o corpo é também o que ele se diz afirmar. A própria 

linguagem cria o existente e tem o poder de nomeá-lo, classificá-lo, definir-lhe normalidades 

e anormalidades.  Isso é percebido quando Kurt se candidata para a audição do solo – da 

música Defying Gravity do musical Wicked –, tradicionalmente cantado por uma garota.

 Inicialmente vetado pelo professor Schuester, em casa Kurt não consegue esconder o 

problema até que seu pai pergunta: “It's not about a guy, is it? Because I'm not ready yet to 

101 “Fazer parte do Glee Club e do time de futebol me mostrou que posso ser qualquer coisa.”
102 “Eu sou gay.”
103 “Mesmo estando no grupo deles, minha lealdade ainda é a vocês.”
104 “Eu me sinto igual a Lady Gaga.”
105 “Garoto gay.”
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have that conversation”106.  Fazendo graça,  Kurt responde: “Oh, at  least  you don't  have to 

worry about me getting someone pregnant”107, deixando o pai dele na certeza de que não vai 

se relacionar com nenhuma garota. Mas, ao contar ao pai, que ele fora proibido de cantar uma 

canção que fora composta para uma voz feminina, seu pai questiona, dizendo que há mais 

“trânsito”  hoje  em dia,  a  exemplo  de  rapazes  que  usam sapatos  sem meias,  garotas  que 

trabalham na construção e uma menina que competiu na luta livre masculina. Kurt diz que, no 

caso da menina, os pais dela tiveram que processar a escola. Diante disso, o pai dele vai à 

escola para defender seu filho do que ele pensa ser uma atitude preconceituosa: “You can't  

discriminate against my kid because of his sex, religion, political affiliation or the fact that 

he's queer as a three dollar bill, and I won't accept it”108 - fala o pai de Kurt para Figgin109, que 

chamou o professor Schuester em sua sala para resolver o caso. 

No entanto, quando o pai dele recebe uma ligação anônima: “Your son is a fag”110, ele 

se acha incapaz de lidar com a situação, alerta o filho para ter cuidado e não se machucar. 

Com  isso  Kurt  se  vê  obrigado  a  desistir,  fazendo  com  que  Rachel  ganhe,  perdendo  a 

competição apenas para preservar a integridade familiar e com receio às sanções relacionadas 

à sua sexualidade.

Segundo Miskolci (2009, p. 151), a escolha do termo queer para autodenominar-se, ou 

seja,  “um  xingamento  que  denotava  anormalidade,  perversão  e  desvio,  destacava  o 

compromisso em desenvolver uma analítica da normalização focada na sexualidade”. Surgido 

a partir dos Estudos Culturais, ou mais especificamente da Teoria Queer, incorpora o método 

desconstrutivo  com  o  objetivo  de  explicitar  os  processos  que  criam  sujeitos  normais, 

adaptados ou hegemônicos, ao mesmo tempo que constrói sujeitos rotulados como ilegítimos 

e anormais colocando-os na margem do social, como é o caso de Kurt.

Percebemos isso em relação ao seu objeto de afeição, Finn. Aliás, eles apresentam uma 

certa aproximação e amizade, mas, na verdade, Kurt é apaixonado por Finn e tenta convencê-

lo de que “o problema da sua vida são as garotas” e desistir delas seria uma boa solução. Isso 

é percebido na maneira como entona sua voz e na maneira como ele vai aproximando de Finn: 

106 “Não é nenhum problema sobre namorar  um cara,  é?  Porque ainda não estou preparado para essa 
conversa.”

107 “Pelos menos você não precisa se preocupar comigo em engravidar alguém.”
108 “Você não pode discriminar meu filho por causa do sexo dele, religião, afiliação política ou o fato de ele 

ser boiola. Não vou aceitar isso.”
109 Diretor da Escola.
110 “Seu filho é uma bicha.”



94

na tentativa de conquistá-lo. Mas em alguns momentos passa a ser um  amigo que ajuda Finn 

na resolução dos seus problemas. Porém, ao ser questionado sobre a balada que gostaria de 

ensaiar, Kurt olha apaixonadamente para Finn e responde, olhando em seus olhos: “I Honestly 

Love You”111, como, se o que ele quisesse realmente expressar, fosse a verdade. Finn reage 

com comentários tímidos e muito nervosismo.

Em  outra  situação,  Quinn,  a  namorada  de  Finn,  propõe  a  Kurt  fazer  uma 

transformação em Rachel; a princípio Kurt pensava que Quinn era uma “dumb blond”112, mas 

a ideia lhe agrada, pois vai ajudá-lo nos seus planos de tentar tirar Rachel do seu caminho na 

competição por Finn.  Kurt mostra a Rachel como se vestir  bem. Mas na verdade,  na sua 

amizade com Finn, ele descobriu o tipo de mulher de que Finn gosta, e faz Rachel se vestir 

exatamente  o  contrário  e  Rachel  descobre.  Mas  Kurt  fala:  “You are  not  a  viable  second 

choice”113, ela replica: “If I were second or if I were 50th, I'd still be ahead of you because I'm 

a girl”114.

Esse pensamento de Rachel  está calcado no binarismo do gênero,  que reflete  uma 

sexualidade  apenas  do  que  é  sexo  ou  corpo  biológico.  O  fato  das  culturas  ocidentais 

reproduzirem  masculino  igual  ao  homem,  feminino  igual  à  mulher,  desconsidera  que 

homossexuais  e  mulheres  se  constituem em um diálogo  constantemente  discursados  para 

definir o que é feminino ou masculino na relação que a sexualidade tem a ver com os órgãos 

do corpo. Todavia,  pensar assim é pensar o sexo apenas como um órgão e,  como sugere 

Weeks,  “o órgão mais  importante  nos seres humanos é  aquele que está  entre  as  orelhas” 

(2000,  p.  38),  pois,  a  sexualidade  tem  tudo  a  ver  com aquilo  que  temos  como  ideal  e 

imaginamos como uma estrutura física do nosso corpo.

Em um outro momento, Kurt, diante da crise de ciúmes que teve do seu pai, por este 

buscar em Finn o filho que não teve, resolve dar uma de hétero, cantando, falando e até saindo 

com Brittany: nesse momento, percebemos, finalmente, que não existe nele uma construção 

cultural de hétero, por tanto não combinou com o seu jeito de ser. 

Percebe-se, então, que a sexualidade de Kurt vai além daquilo que pudemos perceber. 
E, não conseguimos imaginar, na figura dele, a reconstrução de uma sexualidade masculina, 
como ele quis compulsoriamente deixar transparecer. Kurt se prende ao vestir, falar e fazer, 

111 “Eu te amo de verdade.”
112 “Loira burra.”
113 “Você não é uma segunda opção viável.”
114 “Mesmo se eu fosse uma segunda opção ou quinquagésima, eu ainda estaria a frente de você por que eu 

sou uma garota.”
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tudo para ele é de acordo sua sexualidade, sua subjetividade. É a desconstrução daquilo que 
querem impor com uma sexualidade hétero. É sua forma própria de viver e ser feliz.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhar  com  materiais  audiovisuais  no  ensino  de  língua  inglesa  tem  sido  uma 

constância  do  meu  cotidiano,  discutir  temas  polêmicos  torna  as  aulas  um  desafio.  Mas 

interessante mesmo será abordar os temas “estranhos ou incômodos aos currículos, às práticas 

e às teorias pedagógicas” (LOURO, 2004, p. 7).

A motivação que me conduziu a essa pesquisa tem em vista a necessidade da discussão 

diária sobre os mais diversos temas na Educação, as crenças e valores dos alunos e muitos 

questionamentos que me levaram a trabalhar não só o conteúdo linguístico de um idioma 

como o inglês, mas elementos que lhe conferem aspectos alinhados com a cultura de modo a 

envolver o próprio indivíduo no seu contexto escolar.

Assim,  foi  escolhido  como  objetivo  o  que  os  alunos  gostam:  Glee. Um  musical 

comedy-drama com jovens vivendo situações que envolvem problemas de relacionamento, 

sexualidade e questões sociais  em geral como: gravidez,  pais separados,  deficiências, cor, 

gênero.

Para tanto, com o objetivo de identificar como Glee, uma transmedia storytelling se 

reporta  a  essas  identidades, dentro de um ambiente rígido e controlador como a escola, 

adotamos um modelo de pesquisa qualitativa que nos levou a efetuar um Estudo de Caso do 

grupo musical dessa série.

Assim, lançamos um olhar mais cuidadoso sobre questões que envolvem as  narrativas 

dos personagens desse grupo. Fizemos isso,  partindo do pressuposto que suscitaram fatos 

instigantes  do  ponto  de  vista  da  análise  que  foi  proposta:  o  exame  categorizado  das 

construções identitárias. Os procedimentos metodológicos empregados foram: a observação e 

a descrição das falas, mas sem pretender esgotar a análise do que se refere à sexualidade, 

identidade de gênero ou sexual; seria muita pretensão da nossa parte tentar fazer isso, ou 

mesmo dar cabo do que seria a pluralidade cultural.

Esta pesquisa  se baseia  num modo de produção do social,  em que  os diferentes se 

encontram em um mesmo mundo e devem conviver em relações de negociação, conflito e 

empréstimos  recíprocos.  A  partir  disso,  buscou-se  integrá-la  aos  objetivos  propostos, 

estimulando a reflexão, essencial na construção de novos conhecimentos científicos. Com um 
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olhar sob a luz de autores que subsidiaram na construção identitária, pontuamos as diferentes 

culturas,  a  dinamicidade  e  a  inter-relação  entre  elas.  Tentamos,  na  forma  do  possível, 

conceituar a construção histórica dos corpos como identidade de gênero e sexual num embate 

entre  o  que  se  considera  cultural  e  natural,  remontando  ao  passado,  elencando  autores  e 

elementos que pudessem desvelar um presente em que as redes sociais se tornaram palco de 

expressões das intimidades, balizando um subjetivo que se encontra noutras formas de ser e 

estar no mundo. Demonstramos, também, como a mídia pode ser questionadora ao mesmo 

tempo  que  muitos  indivíduos  constituem  suas  identidades  a  partir  de  um  produto 

transmidiático como Glee e como essa produção pode impactar para a derrubada de alguns 

pré-conceitos ao abordar alguns marcadores sociais como os de cor, gênero, nacionalidades 

subalternas,  deficiências,  e  outros,  ainda considerados tabus,  como a homossexualidade,  a 

homoparentalidade e a masculinidade precária, descartando, assim, da imagem que lhe foi 

atribuída como alienadora no seu papel de informar.

A realização da pesquisa revelou que  dentro  da escola  a  sociedade é  dividida  em 

posições de hieraquizações. Uma está no centro, na zona de conforto, na qual há alunos que 

são extremamente revelados em uma sociedade compulsória e preconceituosa, que pregam a 

homofobia, xenofobia, lesbofobia; que batem, empurram, jogam na lixeira, cometem atos de 

atrocidade, bullying, com base numa cultura hegemônica.

Mas mostrou, também, que, embora os considerados por eles de losers, se encontrem 

presos às amarras dessa mesma sociedade que os deixam às margens, um empoderamento se 

faz presente, dando-lhes voz, vez e visibilidade para lutar contra os preconceitos, a fim de 

criticar uma realidade e construir outra, fruto dos novos tempos.

A partir  dessas  prerrogativas,  conclui  que  as  personagens  assumem  para  si  uma 

concepção de se descartarem das categorias de indivíduo e de identidade, indicando outros 

caminhos  para  a  experiência  subjetiva  e  revelação  que  desemboque  num  universo  que 

proponha abandonar a posição de segurança e de conforto para ousar aquilo que de fato as 

constituem como seres humanos.

Evidenciou-se, ainda, o medo dos gays em se assumirem, ou o que parece ser uma 

difícil tarefa de encarar a sociedade, ao mesmo tempo em que torna público fatores para o 

enfrentamento dos problemas e os riscos a que estão expostos os sujeitos ao assumir sua 

orientação sexual; também, oportunizou-se ver os prejuízos de não se assumir.
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A  análise  da  primeira  temporada  de  Glee nos  permitiu  refletir  sobre  pontos 

importantes na constituição dos sujeitos. Trata-se de uma realidade em que os protagonistas 

raramente se deixam abater, saindo da posição de sujeitos marginalizados não para o centro ou 

a zona de conforto, mas para um estado de juízo de valores com direitos que os levam a  

escapar  de  visões  estereotipadas  que  geralmente  são  apresentados nesses  programas 

televisivos, reforçando a identidade de jovens pertencentes a grupos minoritários existentes 

em uma escola, por exemplo.

Podemos inferir, então, que a figura do  loser, atribuída a eles, não cabe aqui, já que 

nenhum desses jovens é perdedor – vez que, em algumas cenas, eles acreditem nisso –, eles 

não desistem com facilidade e muito menos aceitam o lugar destinado compulsoriamente a 

eles.

Ressaltamos aqui que, embora o tratamento dado na composição deste texto tenha sido 

de acordo com as normas de produções acadêmicas, procurou-se, de algum modo, aproximá-

lo ao máximo possível de um nível de linguagem que pudesse dar acesso a determinados 

leitores, como, por exemplo: colegas de trabalho, alunos e professores do Instituto Federal 

Baiano,  protagonistas  do  palco  da  vida  real,  que  também  estão  inseridos  nesse  mesmo 

contexto de Educação, de Escola, de construção identitária e social.

No entanto, gostaríamos de frisar que, em nenhum momento, tivemos a pretensão de 

comparar  Glee,  uma  produção  com  projeções  cinematográficas,  com  o  sistema  escolar 

brasileiro, mas sim, de colocar em evidência o que ainda pode ser considerado um atraso na 

nossa sociedade; os desafios e as  dificuldades que esta  tem em lidar com os preconceitos e 

desconstruir os estereótipos.

Fato é que há indicativos de que nossa sociedade está despreparada para problematizar 

tal temática. A própria TV Globo, detentora dos direitos de exibição da série, demonstrou ter 

sido obrigada a mudar a grade de horário, por acreditar que seu público não está preparado 

para cenas como, por exemplo, a do beijo  gay. Houve vários cortes de cenas115, na versão 

dublada, para exibição durante o dia, por receio de que cenas como o bullying, o alcoolismo, 

pudessem incitar nos jovens as mesmas atitudes116, – uma vez que esses problemas existem e 

115 Fonte:  <  http://gleekoutbr.com/glee-na-globo-queda-na-audiencia-corte-das-cenas/  >  Acesso  em:  22 
dez. 2011.

116 Fonte:  <   http://colunistas.ig.com.br/natv/2011/06/21/enquanto-globo-exibira-glee-retalhada-fox-
lancara-the-glee-project-com-participacao-de-brasileiro/ > Acesso em: 22 dez. 2011.
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o que falta é a sua problematização no espaço escolar –, o que fez com que a série perdesse os 

aspectos que pudessem dar mais visibilidade para essa problematização.

Na realização desta pesquisa,  acredito ter  alcançado todos os resultados esperados, 

acredito, também, que devemos  refletir que, nessas narrativas,  se destaca a importância de 

valorizar o processo de desconstrução de estereótipos,  sustentando, porém, que ainda são 

necessários estudos aprofundados que deem conta da complexidade teórica que circunda esta 

temática.

E, se me perguntarem “por que esse tema, fora do campo de atuação, uma vez que sou 

professor de língua inglesa”, nesse caso, terei a mesma resposta que Guacira Lopes Louro 

teve, quando perguntaram a ela o motivo de ter-se desviado da sua trajetória acadêmica (A 

disciplina História),  seu campo de origem, para trabalhar  com temáticas  tão “mundanas”: 

“Respondi que isso tinha a ver com minha história como intelectual” (LOURO, 2004, p. 55). 

Ainda, acrescentarei: porque isso tem a ver com minha carreira como pessoa responsável, 

também,  por  uma  formação  humana  em que  se  sente  no  dever  de,  na  hora  em que  os 

estudantes levantarem questões como essa, na sala de aula, onde esse mesmo professor lida 

com alunos plurais,  questões que representam um tema como muitos outros debatidos na 

realidade do ensino de cultura, como é o caso da língua inglesa, não silenciar diante dessa 

questão, a meu ver, mais relevante em responder.

Para mim, concluir este trabalho não representa um fim, pelo contrário, este terá sido o 

início para outras pesquisas na busca do pleno conhecimento, de modo a contribuir com os 

colegas, alunos e familiares, e eu pretendo fazer isso. Pois para mim, o aprendizado de novos 

conhecimentos, em especial no que diz respeito à identidade cultural, representou não só o 

crescimento profissional, mas, mais que isto, uma realização pessoal, significou compreender 

o ser humano na sua esfera subjetiva, significou perceber que ensinar a língua inglesa como 

agente de transformação social,  não é só ensinar conteúdos, mas que é preciso ir além da 

fronteira do currículo escolar, para apontar que uma educação de qualidade, que se preze pelo 

direito e a cidadania, também se pauta na problematização da construção das identidades.
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APÊNDICE A – FICHA SISTEMÁTICA DE CATALOGAÇÃO DOS EXTRATOS DAS 
FALAS DOS PROTAGONISTAS

Ficha sistemática de catalogação dos extratos das falas dos protagonistas

Episódio Posição Protagonista Extrato
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ANEXOS A – LISTA DE PROTAGONISTAS, PERSONAGENS E NARRATIVAS

Elenco principal (2009)

Personagens Protagonistas

Artie Abrams Kevin McHale

Becky Jackson Lauren Potter

Brittany S. Pierce Heather Morris

Burt Hummel Mike O'Malley

Figgins Iqbal Theba

Emma Pillsbury Jayma Mays

Finn Hudson Cory Monteith

Jacob Ben Israel Josh Sussman

Kendall "Ken" Tanaka Patrick Gallagher

Kurt Hummel Chris Colfer

Mercedes Jones Amber Riley

Noah "Puck" Puckerman Mark Salling

Quinn Fabray Dianna Agron

Rachel Berry Lea Michele

Sandy Ryerson Stephen Tolobowsky

Santana Lopez Naya Rivera

Shelby Corcoran Idina Menzel

Sue Sylvester Jane Lynch

Terri Del Monico Jessalyn Gilsig

Tina Cohen-Chang Jenna Ushkowitz

Will Schuester Matthew Morrison
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ANEXOS B – LISTA DOS 22 EPISÓDIOS DA PRIMEIRA TEMPORADA

GLEE (2009-2010) – Lista de episódios

Nº Título Diretor(es) Escritor(es)
Audiência

(em milhões)

01 Pilot Ryan Murphy
Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian 
Brennan

9,62

02 Showmance Ryan Murphy
Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian 
Brennan

7,30

03 Acafellas John Scott Ryan Murphy 6,64

04 Preggers Brad Falchuk Brad Falchuk 6,63

05 The Rhodes Not Taken John Scott Ian Brennan 7,40

06 Vitamin D Elodie Keene Ryan Murphy 7,28

07 Throwdown Ryan Murphy Brad Falchuk 7,65

08 Mash-Up Elodie Keene Ian Brennan 7,15

09 Wheels Paris Barclay Ryan Murphy 7,53

10 Ballad Brad Falchuk Brad Falchuk 7,36

11 Hairography Bill D'Elia Ian Brennan 6,10

12 Mattress Elodie Keene Ryan Murphy 8,14

13 Sectionals Brad Falchuk Brad Falchuk 8,13

14 Hell-O Brad Falchuk Ian Brennan 13,66

15 The Power of Madonna Ryan Murphy Ryan Murphy 12,98

16 Home Paris Barclay Brad Falchuk 12,18

17 Bad Reputation Elodie Keene Ian Brennan 11,62

18 Laryngitis
Alfonso Gomez-
Rejon

Ryan Murphy 11,57

19 Dream On Joss Whedon Brad Falchuk 11,59

20 Theatricality Ryan Murphy Ryan Murphy 11,49

21 Funk Elodie Keene Ian Brennan 8,99

22 Journey to Regionals Brad Falchuk Brad Falchuk 10,92


	INTRODUÇÃO
	1. A ESCOLA SINGULAR-PLURAL � CULTURAS
	2. REMONTANDO AO PASSADO, DESVELANDO O PRESENTE: SUBSÍDIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS CORPOS E SUBJETIVIDADES
	3. A CULTURA DA MÍDIA: ALIENADORA OU QUESTIONADORA?
	4. O GLEE CLUB E SUAS NARRATIVAS: VISIBILIDADES E POSSIBILIDADES, NOVAS IDENTIDADES
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE A � FICHA SISTEMÁTICA DE CATALOGAÇÃO DOS EXTRATOS DAS FALAS DOS PROTAGONISTAS
	ANEXOS A � LISTA DE PROTAGONISTAS, PERSONAGENS E NARRATIVAS
	ANEXOS B � LISTA DOS 22 EPISÓDIOS DA PRIMEIRA TEMPORADA

